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GİRİŞ

Bundan dört sene önce, Türkiye’de demokratikleşmenin ve hukuk devleti olmanın yolunda 

önemli bir engel olarak gördüğümüz darbe, darbe girişimleri ve devlet içerisinde yer tutmuş 

paralel yapıları tartışarak, bunlarla demokratik yollarla mücadele etmenin önemini ortaya 

koymak adına “Darbe Ile Mücadele” üst başlığıyla akademik çalışmalar yapmaya karar ver-

dik. Bu çalışmalardaki amaçlarımız; Türkiye’de hukukun üstünlüğünün tesisi, olgun demok-

ratik bir anlayışın yerleşmesi ve milli iradenin tam anlamıyla tecelli etmesini sağlamaktı.

Ilk olarak 27-28 Şubat 2016 tarihinde “Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Ulus-

lararası Sempozyumunu” gerçekleştirdik. Buradaki temel amacımız, ülkelerinde darbe ve 

darbe girişiminde bulunan darbecilerin yargılanmasında önemli mücadeleler ve bedeller 

ödemiş olan Ispanya, Yunanistan, Şili, Arjantin’in örnekliğini ülkemize taşımak ve bu tecrü-

be aktarımı ile ülkemiz de devam eden 12 Eylül ve 28 Şubat yargılamalarına destek vermekti. 

Sempozyuma ilave olarak 13-14, 20-21 Şubat 2016 tarihlerinde Istanbul Üniversitesi çatısı 

altında farklı üniversitelerden ve meslek gruplarından yaklaşık 600 katılımcı ile “Demokra-

si Okulu” programını düzenledik. Bu program alanında isim yapmış akademisyenlerin ders 

vermesi ve katılımcıların interaktif bir şekilde bu derslere eşlik etmesi suretiyle gerçekleş-

tirildi. Demokrasi Okulu’nda; “Demokrasi Nedir? Ne Değildir? Antik Yunan’dan Günümüze 

Ilkeler ve Kurumlar”, “Anti Demokratik Rejimler: Otoriterizm, Totalitarizm ve Demokrasi”, 

“Dinler, Islam ve Demokrasi”, “Çağdaş Siyasi Ideolojiler ve Demokrasi: Liberalizm, Sosyalizm 

ve Muhafazakarlık”, “Sivil Toplum ve Demokrasi”, “Serbest Piyasa Ekonomisi ve Demokrasi”, 

“Hukuk Devleti, Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi”, “Islam Dünyasında Demokrasi Hareket-

leri: Arap Baharı ve Sonrası”, “Türkiye’de Demokrasinin Tarihi Arka Planı: Osmanlı Mirası”, 

“Türkiye’de Demokratik Siyasi Gelenek”, “Türkiye’de Demokrasinin Güncel Meseleleri ve 

Gelecek Perspektifi” konularının her biri birer ders olarak işlenmiştir. Bu çalışmaları hayata 

geçirmekteki niyetimiz Türkiye’de maalesef bir “kültür” halini almış olan darbe zihniyetini, 

anti demokratik yollara tevessül etme hevesini ilelebet hukuk yoluyla ortadan kaldırmaktır. 

Sempozyumun düzenlenme tarihinden sadece 5 ay kadar sonra 15 Temmuz darbe ve işgal 

girişimine tanık olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur duruşu 

ve milletimizin korkusuz mücadelesi sayesinde bu kanlı girişim kısa bir süre içerisinde 

bastırıldı. Akabinde hızlı bir şekilde darbecilerin yargılanması sürecine geçildi. Bu süreçte 

darbe girişiminden 5 ay önce hazırlamış olduğumuz Darbe Yargılamaları Sempozyumunun 

ne kadar yerinde bir proje olduğunu gösterdi. 
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Ikinci olarak, 13 Temmuz 2017 tarihinde “Darbeye Karşı Hukuk: 15 Temmuz Sempozyu-

mu” adı ile Istanbul Üniversitesi Doktora Salonunda ikinci sempozyumumuzu gerçekleş-

tirdik. Aynı dönemde Türkiye genelinde 21 ilde Adliye önlerinde “Darbeye Karşı Hukuk” 

başlıklı basın açıklamaları tertip ettik.  

Üçüncü olarak ise, 16 Temmuz 2018 tarihinde düzenlediğimiz “3. Uluslararası Darbe İle 

Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu”nda darbelerle mücadele de tarihsel süreç ve 

darbe yargılamalarının detayları ele alınarak, akıbetleri hakkında tebliğler sunuldu. Bu 

kapsamda sempozyumda altı oturum yer aldı. Birinci oturumda “15 Temmuz Demokrasi 

Mücadelesi”, ikinci oturumda “15 Temmuz ve Islam Dünyası”, üçüncü oturumda “Ulusal ve 

Uluslararası Medya Boyutuyla 15 Temmuz”, dördüncü oturumda “Darbe Yargılamaları”, be-

şinci oturumda “Türkiye’nin Avrasya Ilişkileri Ekseninde 15 Temmuz” ve altıncı oturumda 

“Osmanlı’dan Günümüze Darbeler” konuları işlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin ve bu 

girişime karşı verilen demokrasi mücadelesinin ulusal ve uluslararası sonuçlarının her yö-

nüyle ele alındığı bu sempozyumda konuşmacıların sunmuş oldukları tebliğler, bu kitapta 

bir araya getirildi. 

Ülkemizin demokrasi ve hukuk mücadelesine önemli katkı sunacağını düşündüğümüz 

bu kitap, tarihsel periyotta Osmanlı’dan günümüze dek uzanan süreci ortaya koyan ve 

en son 15 Temmuz ve akabinde gerçekleştirilen yargılamalarla ilgili detaylı aktarımlara 

yer vermektedir. Bu sempozyumun ve kitabın hazırlanmasında desteklerini hiçbir zaman 

esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e, Istanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a, Istanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak’a, AK 

Parti Genel Sekreteri Av. Fatih Şahin’e ve kıymetli dostum Av. Ömer Faruk Kalaycı’ya şük-

ranlarımı sunuyorum.  
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Değerli Katılımcılar, 

Hanımefendiler, 

Beyefendiler;

Bugün burada, FETÖ kanlı terör örgütü mensuplarınca 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkı-

şılan darbe girişiminin, kahraman Türk Milleti tarafından bertaraf edilmesinin ikinci yıl 

dönümünde bir aradayız. Dünyada eşi az görülen bir mücadele örneği ile 15 Temmuz tarihi, 

bu toprakların gerçek sahibinin millet olduğunu bir kez daha göstermiştir. 

Dünya demokrasilerinin en önemli sorunlarından birisi askeri müdahalelerle hukukun 

akim bırakılmasıdır. Bugün dünya üzerinde her kıtada bu sorundan muzdarip olmuş dev-

letler mevcuttur. Latin Amerika’da Şili, Arjantin, Venezüella; Avrupa’da komşumuz Yuna-

nistan, Ispanya, Italya ve adını sayamadığımız diğer ülkeler, yıllar içerisinde maalesef bu 

acı durumu birden fazla kez tecrübe ettiler. Ülkemizin siyasi tarihine baktığımızda, Os-

manlı Devleti’nden bu güne değin süregelen ve belli aralıklarla tekrarlanan darbe girişim-

leri mevcudiyetini göstermektedir. Bu askeri müdahalelerin yarattığı travma sürekli sorun 

olarak karşımıza çıkmıştır. Ülkemizde askeri müdahaleler ile bir darbe kültürü toplumsal 

ve siyasal hafızaya kazınmış ve askeri vesayet mekanizmaları sürekli rejim bekçisi unsur-

larmış gibi demokratik yönetimlere müdahale eder hale gelmiştir. Sivil toplum ve demok-

rasi algısı maalesef bu askeri müdahaleler nedeniyle tam olarak Türk siyasal hayatında 

yer edinememiştir. Çok partili dönem ile birlikte hayali kurulan demokratik cumhuriyet 

neredeyse on’ar yıllık aralıklarla meydana gelen askeri müdahaleler ile akamete uğramış-

tır. Bu olumsuz tablo içerisinde ülkemizin darbeler ve darbe teşebbüsleri tarihinde önemli 

bir detay vardır. Bu tarihi nüans, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve akabinde başta 

Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletimizce sergilenen sivil bilinç halidir. Demok-

rasi ve sivil toplumun tezahürü için meydanları dolduran büyük halk kitleleri, Türk siyasal 

tarihinin en önemli köşe taşlarından biri haline gelmiştir. 

2002 sonrası başlayan AK Parti iktidarı döneminde, darbelerin engellenmesi ve bir daha 

siyasal yaşam içerisinde adının dahi anılmaması için özenle mücadele edilmiştir. Özellikle 

2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği ile en somut adım atılarak, darbe ile anı-

lan asker ve sivil kişilerin yargılaması ve hukuk önünde hesap verebilmesinin yolu açılmış-

tır. Bu minvalde süregelen yargılamalar da 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinin planlayıcıları 

ve uygulayıcıları bağımsız ve tarafsız Türk yargısı önünde hesap vermişler ve vermeye de 

devam edeceklerdir. 
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15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilmeye çalışılan “Askeri Kalkışma” neticesinde maale-

sef 250 vatandaşımız şehit olmuş, 2193 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bu hain kalkışma 

sadece demokrasiye değil aynı zamanda ülkenin bizzat varlığına karşı yapılmış alçakça 

bir eylemdir. Sonraki süreçte atılan adımlarla, hızlı bir şekilde darbe girişimine katılan 

asker ve sivil unsurların yargılanmasına başlanılmıştır. Bu süreçte Türkiye genelinde 289 

fiili darbe davası bulunmakta olup, Temmuz 2018 tarihi itibariyle, bu davalardan 195’inde 

karar verilmiş, 94’ü ise halen derdest durumdadır. 289 fiili darbe davasından Ankara ilinde 

56, Istanbul ilinde 53 dava bulunmakta olup kalan 180 dava ise diğer illerde görülmektedir. 

Söz konusu davalarda binlerce asker ve sivil kişinin yargılaması titizlikte sürdürülmüş ve 

sürdürülmeye devam etmektedir. Darbeci kadroya karşı hukuk önünde hesap sormak de-

mokrasinin hakim olduğu çok az devlete nasip olmuştur. Şili, Ispanya ve Yunanistan daha 

önce kendi cunta yönetimleri ile yargı önünde hesaplaşmış ve bunun tecrübelerini barın-

dıran nadir ülkelerdendir. Türkiye bu yargılamaları hakkıyla yaparak, uluslararası arena 

da hukuk devleti ilkesinin teminatı olmaya yönelik en önemli adımı atmış, demokrasinin 

yılmaz bekçiliğini yapmış, devletiyle milletiyle anti demokratik saldırılara göğüs germek 

suretiyle, rüştünü ispatlamıştır.

AK Parti iktidarları döneminde Bakanlığımız her zaman bu hukuk mücadelesinin en önde 

yürütücüsü olmuş ve asla geri kalmamıştır. Darbecilerin, millet adına yargılanmasının sağ-

lanması adına, sadece asker kişilerin değil aynı zamanda darbenin sivil kanadı ile olan 

mücadelede de Ülkemiz için en doğru adımları atmış bulunmaktayız. Yaklaşık iki yıl süren 

OHAL döneminde dahi hukuktan ayrılmayarak sınırları hukuka dayanan bir mücadele ile 

sonuca ulaşmaya gayret ettik. Ve nitekim bu yolda mücadelemiz nefes aldığımız sürece de 

devam edecektir. 

Darbe zihniyetinin, tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak bu dönemde gerçek-

leştirilen anayasa değişikliği ile uygulamaya geçen “Cumhurbaşkanlığı Sistemi” sayesinde 

kurulan güçlü yürütme, artık istikrarın ve sürdürülebilir demokrasini teminatı olacaktır. 

Bugün burada bulunma sebebimiz olan 2. Uluslararası Darbe Ile Mücadele Sempozyumu’n-

da, gerek ele alına konular gerekse de konuşmacıların isimleri itibariyle oldukça zengin 

bir birikimden istifade edeceğiz. Türkiye Hukuk Platformu tarafından düzenlenen bu sem-

pozyuma katılmaktan onur duyuyorum. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını dilerim.
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Sayın Adalet Bakanım,

Değerli Milletvekilleri, 

Kıymetli Hazirun, 

Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumuna Uluslararası Hu-

kukçular Birliği ve şahsım adına hoş geldiniz diyorum. Böylesine önemli bir olayın ko-

nuşulacağı sempozyuma, yurt içinden ve yurt dışından gelen katılımcı ve misafirlerimize 

şükranlarımı arz ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde; 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 

ve 27 Nisan 2007 darbelerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızan Fethullahçı Terör 

Örgütü’ne bağlı askeri cunta, 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı sivil yönetime darbe girişi-

minde bulundu. Dünya tarihinde ilk kez halk, güvenlik güçleri ile 15 Temmuz askeri darbe 

girişimine silah kullanmadan, karşı koyarak küresel dış destekli bu darbe ve işgal girişimi-

ni başarıyla püskürttü. 

Tarihimizde yaşanan darbe tecrübelerinden dolayı Uluslararası Hukukçular Birliği ve Tür-

kiye Hukuk Platformu olarak “Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyu-

mu”nu gerçekleştirmekteyiz. Sempozyumda “Darbe girişimlerinin sebepleri, darbelerin 

arkasındaki dış siyasi etkiler, Islam dünyasında demokrasi umutları ve darbeler, darbe 

aktörleri, darbesiz bir gelecek için darbe yargılamaları ve darbe düşüncesinin ortadan kal-

dırılması ve 15 Temmuz darbe davalarının takibi” konuları işlenecektir.

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) ve başta Hukukçular Derneği olmak üzereberabe-

rindeki kuruluşlarla birlikte, ilk günden bu yana darbe davalarını takip etmiştir. 15 Temmuz 

Darbe Davaları Platformu kurularak bütün darbe davaları çok sıkı şekilde takip edilmektedir.

1.Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), her türlü  darbenin “Millet iradesi ”ne yönelik 

ihanet olduğunu kabul eder.  Darbeye  teşebbüs edenleri “Millet iradesi düşmanı” olarak 

görür, cezalandırılmaları gerektiğine inanır ve ona göre hareket eder.

2.Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), “Adalet” in tecellisi için, suç işleyenlerin hak 

ettikleri cezayı almaları için Darbe davalarının sıkı şekilde takip edilmesini talep etmek-

tedir.  Bu nedenle, davaları “tarafsız gözlemci” olarak değil, “Millet İradesi” nin hukukçu 

temsilcileri olarak takip ediyor.
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3.Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB), ülkede kaos çıkarmak isteyenlere karşı,  hukuk 

ve adalet ekseninde mücadele edilmesi gerektiği düşüncesindedir.

Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB),  her zaman hakkın yanında ve terörün karşısın-

dadır.

Bu düşüncelerle bu Sempozyum’ un başarılı geçmesini diliyor, başta Istanbul Üniversitesi 

ve Sayın Rektörü olmak üzere katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına katkılarından dolayı 

teşekkür ediyor ve katılımcılara ve haziruna tekrar hoş geldiniz diyorum. 
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15 Temmuz gecesi şehit olan 251 asker ve sivil vatandaşımız bu topraklarda destan yazdı-

lar. Hepsini rahmet ve minnetle anıyorum.

Türk Milleti tarihte bulunduğu her andan itibaren vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle yoğ-

rulmuş, bunun bayraktarlığını yapmış olan bir millettir. Türklerin vatanı çok olmuştur; 

çünkü Türkler nerede bağımsız yaşayabilecekse orayı vatan seçmiş ve seçtiği yeri de vatan 

yapmayı bilmiştir. Türk Milleti karşı karşıya kalmaması gereken hain bir darbe girişimini 

iki sene önce yaşadı. Bu hain kalkışmaya rağmen milletimiz, kanındaki asaletin gereği-

ni yaptı. Karşı karşıya kaldığı bu hainliği kısa sürede algıladı. Anlık bir refleksle ortaya 

koyduğu iradesi, demokrasiye bağlılığı, bağımsızlık ve ülkesine sahip çıkma cesaretiyle 

olabilecek bütün felaketleri bertaraf etti. Bir ülkeye böylesine sahip çıkma duygusu hiçbir 

yerde görülmemiştir. 15 Temmuz gecesi bir milletin toprağına, devletine sahip çıkma öykü-

sü olarak gururla hatırlanacak.

Istanbul Üniversitesi olarak “Hain Darbe Girişimi” gecesi 00.33’te Istanbul Üniversitesi web 

sayfasına koyduğumuz bir bildiri ile kararlı tavrımızı ifade ettik. Bildirimizde ‘Türk Silahlı 

Kuvvetleri’nin içindeki küçük bir azınlık tarafından milli iradeye karşı yapılan askeri 

kalkışma girişimini lanetlediğimizi, ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğüne yönelik 

bu hareketin başarıya ulaşamayacağını, milletimiz ve devletimizin bütün kurumlarının bu 

harekete gerekli cevabı demokratik yollardan vereceğini’ kamuoyuna açıkladık. Şükürler 

olsun ki 16 Temmuz sabahı ülkemiz için aydınlık bir sabah oldu. Milletimiz 15 Temmuz 

gecesini tüm dünya milletlerine ders verircesine büyük bir olgunlukla, kararlılıkla 

atlatmayı başardı.
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Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz Mücadelesi

Bugün sizin gibi çok seçkin bir toplulukla bizleri bir araya getiren Türkiye Hukuk Plat-

formu’nun her bir bileşenine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli bir konuyu 

ele alıyoruz. 15 Temmuz 2016’da yaşadığımız darbe teşebbüsü karşısında Sayın Cumhur-

başkanımızın, Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin, aziz milletimizin, medyamızın, sivil 

toplum örgütlerimizin hâsılı topyekûn milletin ortaya koyduğu iradeyi anlamak için geç-

mişte ortaya konan iradelerle bunun mukayesesi son derece önem arz etmektedir. Ben de 

izninizle geçmişle bir mukayese yapmak istiyorum. Türkiye’nin geçmişi darbeler ve muhtı-

ralar geçmişidir. Tarihimiz maalesef bunun kanlı örnekleriyle doludur. Bunların her birisi 

Türk siyaseti ve demokrasisi bakımından utanç levhalarıdır. Türkiye, cumhuriyet döne-

minde ilk darbeyle 1960’ta karşılaşıyor.  Bu darbenin arkasından bir başbakan, iki bakan 

idam sehpasında idam ediliyorlar. Milli Birlik Komitesi onaylıyor ve infaz gerçekleşiyor. 

Parlamento o zaman yok. Peki, halk var, liderler var, medya var, bugün olan ne varsa hepsi 

var. Ama kimse ağzını açıp “la havle” demiyor. “Bunu nasıl yaparsınız?” demiyor. Halk 

sokağa dökülmüyor. Arkasından darbeciler bir anayasa yapıyor ve anayasa halkoylaması 

ile sonuçta kabul ediliyor. 1962 yılına gelince dönemin Başbakanı Ismet Inönü’nün imzası 

ile Meclise bir kanun tasarısı gönderiliyor. Kanun tasarısında milli bayramlara hürriyet 

ve anayasa bayramı adı altında yeni bir bayram ilavesi öngörülüyor. Bakın burada diyor 

ki, (kanun elimde) birinci maddesi, hürriyet ve anayasa bayramı 26 Mayıs öğleden sonra 

başlar ve 27 Mayıs günü devam eder. Hem anayasanın halk oylaması kabul tarihi 27 Mayıs 

hem de darbenin tarihi ve bu tarihi hürriyet ve anayasa bayramı olarak ne yapılıyor, -dev-

rin başbakanı, halkın oyuyla seçilmiş rahmetli Bülent Ecevit de bunun içinde var, onun 

da imzası var- kabul ediliyor. Bunun daha da önemlisi gerekçesidir. Gerekçesi, darbenin 

hürriyet ve anayasa bayramı ilan edilmesinden daha felaket bir gerekçedir. O gerekçenin 

bir kısmını okumak istiyorum. Türk Milleti çetin mücadeleler sonunda  elde ettiği anaya-

salarla kavuşmuş olduğu kutsal haklarını demokratik nizâmın içine girdiğini sandığı bir 

zamanda, yanlış yolda olduklarını bir türlü anlayamamış olan ve yapılan ikazlara rağmen 

bu yolda yürümeye devam eden bir zümrenin karşısında (iktidarı kastediyor ve darbeci-

lerin ikazlarına aldırmadılar diyor) tekrar kaybetmek  tehlikesiyle yüz yüze geldi. Işte o 

zaman Türk istiklal ve cumhuriyetinin koruyucusu olan gençlik ve ordu, direnme hakkını 

kullanmak lüzumunu duyduğu ve 27 Mayıs 1960 günü Türk Silahlı Kuvvetleri asilane bir 

müdahalede bulunarak devrim ilkelerine dönüşü ve hukuk devletinin yeniden kuruluşunu 

sağlamak amacıyla ihtilal hakkını kullandı. Darbe yapanların davranışını asilane  bir mü-
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dahale olarak gösteriyor ve ihtilal hakkını meşru bir hak olarak gösteriyor. Gençliğin ve 

ordunun hükümete karşı milletin iradesine karşı direnme hakkının olduğunu söylüyor. Bu 

çerçevede yönetime el konduğunu bugünün unutulmaması gerektiğini ifade ediyor. Bura-

da esasında anayasanın kabulüne bakıyor ama gerekçeye baktığınızda bunun anayasanın 

kabulü ile değil de darbe ile doğrudan alakalı olduğunu görüyoruz. Bu kanun bu tasarısı 

TBMM’den  (o dönemde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu var) geçip yasalaşıyor. Hür-

riyet ve anayasa bayramı nasıl kutlanıyor? Çok ilginçtir Anayasa Mahkemesi Başkanı her 

27 Mayıs günü kabul yapıyor. Hani cumhuriyet bayramlarında, 30 Ağustos’ta nasıl tebri-

kat yapılır aynı usulde başbakan, meclis başkanı, cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi’nin 

önüne gidiyorlar ve orada tebrik ediyorlar, bayram kutlaması yapıyorlar. Şimdi bunu içine 

sindiren bir başbakan… Bu bir onur mu? Bana göre değil. Tam anlamıyla büyük bir onur-

suzluk. Bunu içine sindiren bir hükümet ve bunu yasalaştıran bir meclis ve bunu bayram 

olarak 12 Eylül 1980 darbesine kadar da kutlayan Türkiye’nin siyasi tarihi, demokrasi tari-

hi içerisinde yer almış olan aktörler…

Gelelim 1971, 12 Mart muhtırasına. 12 Mart muhtırası meclise gönderiliyor, cumhurbaşka-

nına gönderiliyor ve Cumhuriyet Senatosu’na gönderiliyor. Muhtıraya baktığımız zaman, 

dağıtım diyor, gereği için Cumhurbaşkanına, Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, Millet 

Meclisi Başkanlığına diyor. Muhtırayı veriyorlar ve muhtırada da çok açık net bir şekilde 

üç madde yer alıyor. Partiler üstü bir hükümet kuracaksınız, dediğimiz reformları yapa-

caksınız, yapmazsanız Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye 

Cumhuriyetini korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğru-

ya üzerine almaya kararlıdır. Bilgilerinize… Ne yapıyor Millet Meclisi? 12.55’te geliyor bu 

muhtıra Meclise. 13.00 ajanslarında okunuyor. Daha sonra açılıyor, gelen kağıtlar kısmın-

da bu okunuyor. Ve okunduktan sonra birisi “Bunun muhatabı biz değiliz” diyor. Birisi 

“Müzakere edelim” diyor. Sivas Milletvekili Kadir Ervan bir de Hasan Korkmazcan “Muha-

tap Meclis değil” diyor. Öbürü müzakere edelim… Fakat ne müzakere ediliyor, ne açılıyor. 

O gün Istiklal Marşı’nın kabul edildiği de gündür. Arkasından partiler Istiklal Marşı’nın 

kabulüne ilişkin nutuklar atıyorlar ama muhtıraya dair tutanaklarda tek bir cümle yok. 

Demokrasiye dair bir cümle yok. Milli iradeye dair bir cümle yok. Arkasından bir sonraki 

gün Cumhuriyet Senatosu’nda okunuyor bu. Ve orada da aynı şey… Orada da bu müzakere 

edilmiyor. Hatta meclis başkanı “Bunun muhatabı biz değiliz” deyince dönemin CHP’li mil-

letvekilleri “Sen bizim adımıza konuşamazsın” diye meclis başkanını adeta paylıyorlar ve 

hükümet istifa ediyor. Nihat Erim iki hükümet kuruyor,  Milli Birlik Hükümeti. Ferit Melen 

ve Naim Talu da geçici hükümetler kuruyor. Iki yılı aşkın bir süre parlamento muhtırayı 
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verenlerin talimatına göre talimatlar kanun tasarısına dönüyor. Meclis de parmaklarını 

kaldırıp bu tasarıları bir bir kanunlaştırıyor. Hükümet, onlar ne derse onu yapıyor. Şimdi 

bugünkü meclis ile o meclisi, bugünkü liderlerle o günkü liderleri mukayese edelim. Hiç 

kimse parlamentoda kafasını kaldırıp bir şey demiyor. 

12 Eylül darbesi olduğu zaman da liderler kayıp, partiler kayıp, meclis kayıp, sivil toplum ör-

gütleri kayıp. Hiç kimse yok piyasada... 28 Şubat kararlarına gelindiği zaman orada da aynı 

şeyi görüyoruz. Merhum Necmettin Erbakan kararlara karşı direnmek için partileri ziyaret 

ettiğinde hiçbir parti -buna sayın Çiller ve merhum Yazıcıoğlu hariç- direnme konusunda 

destek vermiyorlar, yalnız bırakıyorlar ve hükümet düşüyor. Ne zamana kadar bu böyle de-

vam ediyor? AK Partiye kadar böyle devam ediyor. AK Parti iktidar olduktan sonra 27 Nisan 

2007’de bir e-bildiri geliyor. Ilk defa Türk siyaseti bu bildiriyi hazırlayıp gönderenlerin alış-

kanlıklarına bir darbe vuruyor ve 27 Nisan e-bildirisini cumhurbaşkanımızın liderliğindeki 

cumhuriyet hükümeti yırtıp çöpe atıyor. Herkes yerini, yurdunu bilecek. Bu iş benim işim, 

sen benim işime karışma deyip orada bir tavır geliştiriyor. Ikinci adım tabii anayasa değişik-

liği suretiyle geçici madde 15’i yürürlükten kaldırarak, darbe yapmış olanlara yargı yolunu 

açan tarihi adımı atıyor. Ve hepsi yargılandı. 28 Şubat da, 12 Mart da yargılandı, cezalarını 

aldılar ve bu da hiç beklemedikleri bir tutum, bir tavır oldu.  Bambaşka bir şey… Daha ne 

yapıyor? Türk Silahlı Kuvvetleri Iç Hizmet Kanunu 35. Maddesi’ni değiştirdik. Ve başkaca 

adımlar attık. Bizim geçmiş tarihimize bakarsınız geçmiş tarihin tamamı darbeler karşısında 

siyasetin teslim olması ve her darbenin bir sonraki darbe için geri sayımın başlangıcı, her 

muhtıranın bir sonraki muhtıra için geriye sayımın başlangıcı olmasından başka hiçbir şey 

değildir. Hiçbir hükümet darbeleri engellemek için parmağını kıpırdatmadığı gibi halk da so-

kağa çıkmamış, meclis de direnmemiş, medya da böylesine bir direniş göstermemiştir. Dar-

beleri önlemek için de tedbir almak ve bunları hayata geçirme yolunda da adım atmamıştır. 

15 Temmuz, geçmişteki bu tarihi hafızayla, tecrübeyle mukayese edildiğinde gerçekten  ilk-

lerin yaşandığı bir tarih olmuştur. Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin lideri teslim olmak yerine 

ölmeye karar vermiş ve mücadeleye karar vermiştir. FETÖ’cü teröristlerin tabiriyle “Ya ka-

çacak, ya pazarlık yapacak, ya da teslim olacak.” Başka yol görmüyorlar. Ama bütün herkesi 

şaşırtan bir irade ortaya kondu ve cumhurbaşkanımız halkı meydanlara çağırdı. Milletin 

gücünün üstünde bir güç olmadığını, tanımadığını ifade etti ve ölümüne diyerek gerçekten 

ölümüne bir mücadeleyi başlattı. Halkı da ona inandı ve onun peşinden gitti. Hakeza, meclis 

o gün açık durdu ve darbecilere meydan okudu. Başbakanımız ve hükümetimiz darbecilere 

meydan okudu. Sivil toplum örgütleri öyle, siyasi partiler öyle. Halkımız ise çıplak elleriyle 
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tankları durduran ve ölüm kusan jetlere meydan okuyan çok büyük bir kahramanlığı ortaya 

koydu ve neticede ilk defa darbeye kalkışan darbeciler, cuntacılar, fetöcüler ve bu darbeyi 

onlara yapma emrini veren ülkelerin tamamı orada milletin ayakları altında ezildiler, yenil-

diler ve gittiler. Sadece FETÖ ve onun ordumuz içindeki teröristleri ve onlara destek verenle-

ri değil, onları kucağında besleyen güçler de o gün kaybetmiştir, o gün onlar da yenilmiştir. 

Sayın cumhurbaşkanımızın çok kullandığı bir söz var. “Lider bir taşın arkasına saklanırsa 

halk dağın arkasına saklanır.” Eğer Türk Milleti geçmişte Tayyip Erdoğan gibi önlerine dü-

şen bir lider görseydi emin olun onun da peşinden ölümüne giderdi. Ama teslim olup onlar 

ne derse gıkını çıkarmayan liderler görünce peşinden gitmeye layık görmedi onları. Ama dik 

duran lider olunca arkasından milleti dimdik durdu ve büyük bir zafere beraber imza attılar. 

Tıpkı Kurtuluş Savaşı yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasında Türk Milletinin 

birlik olup Anadolu’yu düşmandan kurtarması ve yeni bir dönemin kapısını aralaması gibi 

milletimiz büyük bir mücadelede liderinin yanında yer almıştır. 

Değerli katılımcılar. AK Parti hükümetleri darbeler bir daha olmasın diye adımlar attı mı? Işte 

az önce birkaçını saydım. Iç Hizmet Yasasının 35. maddesini değiştirdik. Türkiye’de demok-

ratikleşme konusunda sessiz devrimler yaptık. Darbecilere yargı yolunu açtık ve onları yargı-

ya teslim ettik. Ve daha da önemlisi darbeden sonra bu darbeyi kolaylaştıran, darbe yapanları 

tahrik eden, teşvik eden, cesaret veren ne varsa onları yürürlükten kaldıran adımlar attık. 

Zırhlı birlikleri Ankara’nın dışına çıkardık ve kuvvet komutanlıklarını Milli Savunma Bakanlı-

ğına bağladık.  Jandarmayı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı Içişleri Bakanlığı’na bağlandık. Mil-

li Savunma Üniversitesi’ni kurduk. Başbakanın, cumhurbaşkanının Türk Silahlı Kuvvetlerine 

doğrudan emir verme talimatı yoktu. Doğrudan emir verme talimatı getirdik ve Yüksek Askeri 

Şura’nın yapısını sivillerin iradesinin egemen olacağı bir şekilde yeniden değiştirdik. Daha 

da önemlisi yeni hükümet sistemine geçtikten sonra atılan tarihi bir adımdır. Genelkurmay 

Başkanlığı’nın cumhurbaşkanına değil de doğrudan Milli Savunma Bakanına bağlı olmasını 

düzenleyen cumhurbaşkanı kararnamesi yürürlüğe girdi. Bunlara baktığınız zaman bütün 

bunlar Türkiye’deki yaşanmış darbe ve muhtıraların tekrarlanmaması için bunlara altyapı 

oluşturan pek çok şeyin nasıl değiştirildiğini ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için nasıl tari-

hi reformlar yapıldığını çok net bir şekilde göstermektedir. Bir örnek daha vereceğim, Meclis 

içinde bir tabur var. Bir de Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı var. Bu muhafız alayı darbe teşeb-

büsü sırasında TRT’yi işgale gitti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterini rehin alıp akıncı 

üstüne götüren, darbeye destek veren ve darbenin başarısı için mücadele eden bir görev ifa 

etti. Yani ihanet görevi. Milletine, devletine kastetti. Aynı şekilde meclisin içerisinde de tabur 

vardı. Bu taburu biz daha önce kaldırdık. Darbe gecesi eğer Meclisin içindeki tabur olsaydı 
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Meclisi o gün açmak bugünkü kadar kolay olur muydu? Olmazdı. Şimdi ne yapmışlar? Taburu 

koymuşlar oraya.  Darbe olacağı zaman muhafız alayı oradan teslim alacak, meclisin içindeki 

tabur meclisi teslim alacak… Zırhlı birlikler v.s. Ankara’yı teslim alacak, iş bitecek. Şimdi biz 

bütün bunların ayaklarını kesen adımlar attık. Türkiye’nin geleceğinde yeni darbeler olmasın, 

yeni muhtıralar olmasın diye. Gerçekten tarihi reformları hayata geçirdik. Diyorum ki eğer 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki Türkiye’nin ve AK Par-

tinin yaptıklarını başka bir ülkede demokrasi mücadelesi, insan hakları mücadelesini veren 

herhangi bir siyasi lider yapmış olsaydı emin olun uluslararası örgütler Birleşmiş Milletler, hü-

kümetler en büyük nişanlar neyse onu cumhurbaşkanımıza vermek için yarışa girerlerdi. Ama 

yapan Tayyip Erdoğan olunca, tankların önüne çıkan, jetlere meydan okuyan, demokrasiye 

ölümüne sahip çıkan milletin ve devletin onurunu insan haklarını koruyan Recep Tayyip Er-

doğan olunca diktatör iftiralarını dillendirmekten bu ikiyüzlüler vazgeçmediler, hakkı teslim 

etmediler. Ama varsın etmesinler. Türk halkı bu hakkı her defasında teslim etti. 24 Haziran’da 

da teslim etti. Ben inanıyorum ki bundan sonra da teslim etmeye devam edecektir. 15 Temmuz 

Türk halkının darbecileri ve darbecilere destek veren bütün ülkeleri yendiği gündür. Çünkü 

Türkiye’de yapılmış bütün darbeler bazı ülkelerin talimatıyla onlara taşeronluk yapan, onlara 

itaat eden asker içinde, asker dışında güçler tarafından yapılmıştır. Yabancı parmağı olmayan, 

yabancı talimatıyla harekete geçmemiş olan hiçbir darbe ve muhtıra teşebbüsü yoktur. Onun 

için sadece FETÖ’nün, terörist başının teröristlerinin yenilmesi değildir. Onu kucağında besle-

yen ve himaye eden destek veren bütün güçlerin de yenilmesidir 15 Temmuz. Türkiye’de darbe 

ve muhtıra rüyası görenlerin bundan sonra darbe ve muhtıraya teşebbüs ettikleri takdirde her 

şeyin kabusa dönüşeceğinin somut göstergesi olmuştur. Cumhuriyetin, demokrasinin, milli 

iradenin, seçilmişleri muhafazanın bu milletin esas görevi olduğunu da göstermiştir. Artık hiç 

kimse kendisini bu devletin muhafızı gibi gösterme hakkına sahip değildir. Bu devletin yegane 

muhafızı aziz Türk Milletidir ve bu 15 Temmuz’da açık, net bir şekilde kanıtlanmıştır. Cumhu-

riyet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, seçilmişlere, milletin iradesine saygının toplumun ortak 

değeri olduğunun da artık somut bir şekilde ispati olmuştur. Bu konudaki tekelleri de 15 Tem-

muz darbe teşebbüsü yıkmıştır. Ben sözlerimi burada noktalıyorum ve bu vesileyle tekrar 15 

Temmuz’da ve bu vatan için hayatını kaybetmiş bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd 

ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 15 Temmuz gibi yeni darbe teşebbüslerinin 

bir daha Türkiye’de tekrarlanmayacağına olan inancımı ifade ediyorum. Çünkü artık bu milleti 

yenecek hiçbir güç yoktur. 15 Temmuz milletin yenilmezliğini, yenme hesabı yapanların da 

nasıl yenileceğini aziz milletimize bir kez daha göstermiş; dosta düşmana da bunu öğretmiştir.
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Demokrasi Mücadelesinde 15 Temmuz’un Önemi

Türkiye Hukuk Platformu’na bu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Aslında biz 15 Temmuz’u 

konuşurken, bir adamın, etrafına birilerini toplayarak devlete ve siyasete karşı bir girişimini 

konuşmuyoruz. Aslında daha kapsamlı, daha girift, daha karmaşık bir şeyi konuşuyoruz. Yani 

AK Parti’yi konuşurken de doğal olarak bir siyasi partiyi konuşmuyoruz. Çünkü AK Parti’nin 

hedef alınmasının temel sebebi neydi? Millet iradesinin bu siyasi hareketin etrafında konsoli-

de olmasıydı. Yani AK Parti’yi kıymetli yapan, AK Parti’yi önemli kılan AK Parti’yi hedefe koyan, 

Recep Tayyip Erdoğan’ı bir lider olarak hedefe koyan aslında milletin iradesinin bir lider ve bir 

siyasi  hareket etrafında konsolide olması, toplanması ve güç kazanmasıydı. Zaten asıl tehdit, 

asıl sorun da buydu. Dolayısıyla biz aslında 15 Temmuz’u konuşurken aynı zamanda büyük bir 

imparatorluk krizini de konuşuyoruz. Çünkü tarihsel akışa baktığımızda 200 yıllık değişim 

sancısının -az önce Sayın Burhanettin Duran’ın cumhuriyet ve sonrasıyla şekillendirdiği- ama 

daha öncesinde başlayan bir değişim, dönüşüm krizinin bir bütünlük hafıza ve tarihsel akış 

çabasının, bir milletin tarihin içerisinde kendine yol bulmasının, yön bulmasının, kendisini 

koruyarak, değerlerini, hafızasını koruyarak, tarihin içindeki akışını sürdürme mücadelesini 

konuşuyoruz. Dolayısıyla, evet cumhuriyet sonrası sancıları da konuşurken bizim bugün yeni 

cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yeni bir modele geçişimizi konuşurken bunun öncesin-

de vesayet, siyaset darbeler... Bütün bunları konuşurken zihnimizde bütün bunları bir anlam 

etrafında toplamazsak meseleyi sadece bir adamın örgütlenmesi ve bu örgütün de devleti ele 

geçirme çabası olarak görürsek mesele çok eksik kalır diye düşünüyorum. 

15 Temmuz gecesi biz bir kez daha bir şey gördük ki Türk milletinin o tarihin içinden akıp 

gelen büyük bir iddiası ve bu iddiayla şekillenmiş büyük bir ruhu var. Çünkü hiçbir güç böyle 

yüksek bir koordinasyonla insanları tankların, topların, daha doğrusu silahların karşısında 

çıplak elleriyle mücadele etmeye itemez. Ama o gece ortaya çıkan, cesaret timsali her bir 

bireyin gösterdiği o muhteşem duruş aslında o tarihin içinden akıp gelen büyük bir ruhu 

temsil ediyor. Dolayısıyla bu insanların AK Parti’de de bulduğu, kendi iddialarının kendi ha-

yallerinin, kendi tahayyüllerinin, kendi tasavvurlarının temsili... Eksik bulabilirler yanlış bu-

labilirler… Düzeltilmesini istedikleri şeyler olabilir. Ama o büyük iddianın taşıyıcısı olarak 

AK Partiyi gördükleri için, AK Partiye dönük bir teveccüh var. Yani o, en başından beri ifade 

ettiğim o dönüşümü bir milletin tarihin içerisinde kendi yolunu bulma, kendi yönünü bulma 

mücadelesinin bir devamı olarak görülmesi… Evet demokrasi tarihimiz adeta darbeler tarihi 

gibi. 1960, daha sonrası 12 Mart, 1980, 28 Şubat… Vesayet ve siyaset savaşı aslında. Ve 15 

Temmuz nihayetinde bu vesayet mücadelesinin de bir yönüyle tasfiyesi. 



3. ULUSLARARASI DARBE İLE MÜCADELE VE 15 TEMMUZ SEMPOZYUMU

38

Tabii bana sorulan bu meselenin ve o gecenin AK Parti çerçevesinden nasıl göründüğü yö-

nünde. Ama siyasi açıdan, aynı zamanda AK Parti sözcüsü olarak da şunu açıklama gereği du-

yarım. Bizim, vesayetle siyasetin genetiğini çok iyi ayrıştırmamız gerekiyor. Çünkü vesayetle 

siyasetin bir arada olması düşünülemez. Hani diyorlar ya, “Bu yapının siyasi ayağı nerede?” 

“Bu yapının siyasi ayağı neden açıklanmıyor?” şimdi işin doğası gereği vesayet oluşturmak 

isteyen odaklar siyasetin içerisinde siyasetin değerlerini ve ilkelerini yaşayamazlar. Yani bir 

vesayet odağının siyasetin içerisinde barınması mümkün değildir. Yani siyasetin doğası buna 

müsaade etmez. O yüzden bu yapı, siyasetin içerisinde belli noktalarda her yere sızdığı gibi 

siyasetin içerisinde de bulunmuş mudur? Evet, siyasetin içerisine girme çabası göstermiştir. 

Ama siyasetin içerisinde tutunma imkânı bulmamıştır. Neden? Çünkü siyaset herhangi bir şe-

kilde vesayet üretmek isteyen bir yapıyı doğası gereği kendi içerisinde barındırmaz. Kaldı ki 

17-25 Aralık sonrası özellikle sivil toplum örgütü görünümlü bu yapının kendi maskesinin düş-

mesi ile beraber AK Parti yaptığı kongreler, yerel ve genel seçimlerle bu yapıya dönük ciddi bir 

hassasiyet geliştirdi. Ve bu yapının tasfiyesi yönünde de sadece siyasette değil bütün alanlar-

daki tasfiyesi ile ilgili ciddi bir mücadele başlattı. Daha doğrusu lideri üzerinden bu mücadele-

nin taşıyıcılığını üstlendi. Çünkü 17-25 Aralık’tan sonra hatırlayalım ki hafıza önemlidir.  Recep 

Tayyip Erdoğan paralel devlet yapısı olarak isimlendirdiği ve her defasında paralel yapının 

tehdit ve riskleri üzerinden bunları bir örgütü olarak nitelendirdiğinde bunları son derece ma-

sumane bulan ve bunların televizyonları ve bunların finans kuruluşları önünde adeta kalkan 

olan bazı siyasiler vardı. Ve bu siyasilerin bunu neden yaptıklarını burada tartışmayacağım. 

Ama bildiğimiz bir şey vardı ki bazen demokrasinin güvenliği siyasi hassasiyetler üzerinden 

doğal olarak bir siyasi akıl şeklinde devlete yansır. Zaten devlet aklı dediğimiz şey bir siyasi 

aklın ürünü değilse o devlet aklı kaçınılmaz olarak vesayet üretir. Yani milletin iradesi dışında 

başka akılları temsil ediyor demektir o devlet aklı. 

Bizim için devlet aklı  kıymetli bir şeydir. Bir ağırlığı, bir merhameti, bir adaleti temsil 

eder.  Ama siyasetin ve milletin hassasiyetlerini, toplumsal talepleri ve ihtiyaçları bir siyasi 

akıl olarak devlete yansıtmıyorsanız ve o siyasi akıl bir devlet aklına dönüşmüyorsa o dev-

let aklı kaçınılmaz olarak vesayet ve zulüm üretir. Ve o siyasi akıl Recep Tayyip Erdoğan’ın 

dilinden ve mücadelesinden bu hassasiyeti ifade ettiğinde maalesef bunun abartıldığı söy-

lendi. Şimdi yine benzer bir durumla karşı karşıyayız. Yani siyasi açıdan yine benzer bir 

durumla karşı karşıyayız. Yani 15 Temmuz yaşanmış, 15 Temmuz gibi bir gece yaşanmış ve 

bunun sonucunda her şey çok ayan beyan ortaya çıkmış, uluslararası boyutu, içerideki ve 

dışarıdaki bağlantıları hukuki anlamda bir vuzuha, açıklığa kavuşmuş… Bugün, hala, eğer 

birileri 15 Temmuz’la ilgili hem siyaset üzerinden, hem medya üzerinden bir itibarsızlaştır-
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ma oluşturuyor ve biz daha 15 Temmuz gecesinin sabahı 16 Temmuz sabahı şehitlerimizi 

konuşmak ve acılarımızı yaşamak için yeni nefes almışken birileri “siz köprüde askerleri 

katlettiniz” diye vaveyla koparıyorsa burada açıkçası başka bir şeyi de aramak gerekiyor. 

Şimdi siyasal açıdan cumhur ittifakı 15 Temmuz’un doğal bir sonucuydu. Milli ve yerli 

toplumsal mutabakat olarak ortaya çıktı. Ama bu mutabakatı biz nerede görmedik? Bu 

mutabakatı maalesef siyasetin diğer alanlarında göremedik. Bugün hala ana muhalefet 

lideri 15 Temmuz gibi bir kırılmadan sonra anayasanın amir hükmü gereği meclis iç tüzü-

ğünün bir sonucu olarak ilan edilmiş olağanüstü hali, 20 Temmuz’u bir sivil darbe olarak 

nitelendiriyorsa işte bu noktada bizim durup düşünmemiz gerekiyor. Yani burada biz 15 

Temmuz ve sonrası ortaya çıkan sonuçları bir adamın kalkışmasının siyasete çarpması ve 

siyasetin ve devletin buna dönük bazı tedbirler alması olarak görürsek çok küçük ölçekte 

bunu değerlendirmiş oluruz. Biz bir imparatorluk krizinin cumhuriyetle dönüştürülmesi ve 

çözümü sonrası birçok toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik sorun yaşadık. Biz cumhu-

riyetle birlikte evet Osmanlı ve Selçuklu mirasını reddettik. Ve ondan sonraki süreçte biz 

yeni arayışlar, yeni mecralar, yeni yöntemler, yeni yönler aradık. Ama milletin bu akışı, bu 

kendi mecrasını arama çabası Adnan Menderes’le başka bir başka bir şekle dönüştü, Tur-

gut Özal’la başka bir şekle dönüştü… Bu demokrasi mücadelesi, millet egemenliğini hakim 

kılma mücadelesi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile bugün artık kendi mecrasını buldu 

ve kendi yoluna girdi. Bunu nereden mi biliyoruz? Bunu milletin kararından biliyoruz. 

Burada bizim için belirleyici unsur milletin kararı. Dolayısıyla biz aslında 15 Temmuz’u konu-

şurken büyük bir hikâyeyi konuşuyoruz. Büyük bir mücadeleyi konuşuyoruz. Millet iradesini 

egemen kılma çabası olan siyasetin vesayetle mücadelesini konuşuyoruz. Ve bugün siyasetin 

bir parçası olduğunu söyleyenlerin hala vesayetin dili ile neden konuştuklarını konuşuyoruz. 

Ve bu mücadelenin 16 Nisan’da bir yönetim modeli değişikliği ile ciddi bir mecraya girdiğini 

ve bunun en önemli siyasal sonucunun, toplumsal sonucunun bir yönetim değişikliği oldu-

ğunu düşünüyorum. Ve AK Partiyi de milletin kendi ideallerinin, kendi tasavvurunun, kendi 

tahayyülünün, o 16 devlet kuran bu büyük milletin kendi büyük iddiasını -bunu ister I’layı 

Kelimetullah deyin, ister Nizam-ı Alem deyin, ister Kızıl Elma deyin- ama o büyük iddiasını 

gerçekleştirmek için oluşmuş bir siyasi aygıt olarak gördüğünü ve Recep Tayyip Erdoğan’ı 

da kendi lideri ve kendi adamı olarak bunun taşıyıcısı olarak gördüğünü ve artık bu akışın 

içerisinde de milletin 15 Temmuz badiresini de atlattıktan sonra kendi mecrasını kendi yolu-

nu bulduğunu görüyoruz. O gece tabii ki AK Partiye saldıracaklardı. Çünkü bu darbe bizzat 

siyasetin kendisine dönük vesayet kurmayı hedefleyen bir darbeydi. 
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Türk Siyasi Tarihinde Yeni Kurucu Moment: 15 Temmuz Direnişi1

15 Temmuz direnişi Türkiye siyasi hayatı açısından önemli bir dönüm noktasıydı. Bu iti-

barla, o gece gösterilen direnişin yakın dönem siyasi tarihimizdeki yeri üzerinde titizlik-

le durulması gereken bir konudur. Aslında Cumhuriyet dönemi Türkiye siyasi hayatının 

dönüm noktalarını belirlemek, yani dönemlendirmek bir yönüyle kolaydır. Bu kolaylık 

demokrasimizin konsolide olmasını engelleyen ve siyasi kültürümüzü zehirleyen darbe-

lerden kaynaklanır. Neredeyse her on yılda bir gerçekleşen darbeler siyasi hayatın değişi-

mini anlatmak için kullanılmaktadır. Genel bir bakışla, yakın siyasi tarihimizi şu şekilde 

dönemlendirmek uygun olacaktır. 

Cumhuriyet’in kuruluşundan tek parti döneminin bitişine (1946 veya 1950’ye) kadar ilk dö-

nem olarak düşünülebilir. 1950’den 1960’a kadar Demokrat Parti dönemi, sonrasında 1960 

darbesiyle gelen on yıl (1960-1971), 1971 Muhtırasından 1980 darbesine kadar koalisyon-

ların olduğu dönem, 1980’de başlayıp 28 Şubat 1997’ye kadar süren ve başka bir darbeyle 

kapanan bir dönem daha ve ardından 2002’de AK Parti iktidarı gelmiştir. Görüldüğü üzere 

ortalama on yılda askeri müdahale ile kapanan bu dönemlerin 2000’li yıllarda tekrar et-

memesi ancak AK Parti iktidarıyla mümkün olmuştur. Diğer bir deyişle, siyasi hayatımızın 

dönemlendirmesinin karakteri bu dönemde dönüşüme uğramıştır. Bu sebeple de AK Parti 

iktidarı yıllarını (2002-2018) her araştırmacı temel aldığı kritere göre farklılık arz eden bir 

şekilde dönemlendirmektedir.

Cumhuriyet dönemi siyasi tarihimizin “üç kurucu moment”le anlaşılmasının aydınlatıcı 

olacağı görüşündeyim. Yeni bir siyasal kültürü ve zihniyeti ortaya koyuyor olması açısın-

dan da bu üç moment ayırt edici özelliğe sahiptir. Üç kurucu momentin getirdiği dönemler 

için tek bir tarih vermek zordur ancak şu şekilde ifade edilebilir: 1920-1923 arası birinci 

kurucu moment ve 1946-1950 arası da ikinci kurucu moment olarak ele alınabilir. Üçüncü 

kurucu moment olarak ise 15 Temmuz 2016-24 Haziran 2018 arası düşünülebilir. Bu tarih 

aralıkları sadeleştirilerek 1923, 1950 ve 2016 şeklinde netleştirilebilir. 

Ilk moment, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla cumhuriyet yönetimine geçiştir. Türki-

ye’nin yıkılan bir imparatorluktan var olma iradesini ortaya koyduğu bir an, bir moment 

olarak Cumhuriyet’in ilanı Türkiye yaşadığı sürece hep bilinecektir. Bu dönemin liderliğini 

1  Bu makalenin daha kapsamlı hali için bkz. Burhanettin Duran, “15 Temmuz’un Türkiye’nin İç ve Dış Politikasına Etkisi”, Türk Dış 
Politika Yıllığı 2017, (SETA: İstanbul: 2018).
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Mustafa Kemal Atatürk yapmıştır. Bu dönemde siyasal sistem yeni baştan organize edil-

miş ve tek parti yönetimi hüküm sürmüştür. 1946’ya kadar olan dönem dünyada da tek 

partilerin, totaliter ve otoriter ideolojilerin hakim olduğu bir dönemdir. Çok partili hayatın 

ve serbest seçimlerin olmadığı tek parti döneminde yeni bir rejimin radikal devrimlerini 

gerçekleştirdiği ve yukarıdan aşağı modernleşme yürüttüğü zamanlardır.

Türkiye, 1946 seçimleri ile birlikte çok partili hayata geçmiştir. Aslında 1946’dan itibaren 

2016’ya kadar bu demokrasiye geçişin konsolide edilmeye çalışıldığı söylenebilir. Darbele-

rin kesintiye uğrattığı demokrasiye geri dönmek geçiş sürecini uzatmış, demokratik siyasi 

hayat bir türlü pekiştirilememiştir. Siyasi aktörlerin temel amacı millet iradesinin vesayet-

ler tarafından perdelenmediği, engellenmediği bir dönemi tesis etmek olmuştur. 1946’da 

demokrasiye geçişin II. Dünya Savaşının sonundaki uluslararası konjonktürün etkisiyle 

olduğu özellikle hatırlanmalıdır. Türkiye, Sovyetler Birliği tehdidine karşı adına “hür dün-

ya” denilen Batı ittifakı içerisinde yer almak istemiştir. Bu geçişin Türkiye’nin modernleş-

me tarihindeki çok partili siyaset tecrübesiyle de ilişkili olduğu belirtilmelidir. Diğer bir 

deyişle, uzun süren tek parti döneminden çok partili hayata geçmenin 1908’de ilan edilen 

Ikinci Meşrutiyet ve Birinci Meclis döneminin anılarını kısmen de olsa takip ettiği ileri 

sürülebilir. 

15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle başlayan üçüncü dönemde ise Türkiye siyasi hayatı açı-

sından çok önemli ilkler yaşanmıştır. Yıllarca devlet içerisinde gizlenerek örgütlenen FE-

TÖ’nün2 gerçekleştirdiği bu darbe girişimi önceki darbelerden birkaç hususta ayrılmıştır. 

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hiyerarşisi dışında olması sebebiyle 1960 Darbe-

si’ne benzese de neredeyse bütün devlet kurumlarında örgütlenmiş, dini iddialı ve gizli bir 

örgüt tarafından yapılması sebebiyle oldukça farklıdır. Ayrıca ilk defa sivil halk, Cumhur-

başkanlığı Külliyesi ve TBMM darbeciler tarafından doğrudan hedef alınmıştır. Dahası, AK 

Parti iktidarına son vermek isteyen bu darbe girişiminin sivil-demokratik direnişle bastı-

rılması Türkiye’nin demokrasi tarihi açısından eşsizdir. Bu açıdan geri döndürülemeyecek 

yeni bir dönemin başlangıcıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığı ve milletin iradesiy-

le Türkiye’de ilk defa bir darbe engellenmiştir. Türk halkının sivil-demokratik tepkisi ve 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle püskürtülmüştür. Ordunun önemli bir kesiminin 

destek vermediği bir ortamda Emniyet ve MIT’in başarılı mücadelesi darbenin engellen-

mesinde kritik rol oynamıştır. Kuşkusuz tankların önüne kendilerini atarak gövdelerini 

kurşunlara siper eden 249 şehit ve binlerce gazinin direnişi darbeyi engelleyen asıl fak-

2  FETÖ hakkında detaylı bir çalışma için bkz. Enes Bayraklı ve Ufuk Ulutaş (ed.), FETÖ’nün Anatomisi, (SETA, İstanbul: 2017).
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tördür. Aslında bu sivil-demokratik direniş Türkiye’de demokrasiyi konsolide edici etkide 

bulunan, kurucu bir momenttir. Toplumun her kesiminden kalabalıkların katıldığı bu dire-

niş ülkedeki demokratik kültürün ne kadar derinleştiğini de işaret etmektedir. Sonrasında 

cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş gibi çok önemli dönüşümler gerçekleştirilmiştir. 

Üçüncü dönemde kuşkusuz Recep Tayyip Erdoğan’ın karizmatik liderliği çok kritiktir. 

Bu liderlikte iki unsur dikkat çekmektedir: Erdoğan’ın Türkiye’yi dönüştürecek muktedir 

bir lider olarak öne çıkması ve ülkesine uluslararası sistemde yeni bir rol biçmesidir. Bu 

iki olgu, Türk siyasi hayatında kalıcı, dönüştürücü etkilerde bulunmuştur. Türkiye yeni 

bir siyasal sistemle tanışmıştır.  Bunun gerçekleştirilmesinde 15 Temmuz 2016’dan sonra 

gerçekleşen Yenikapı mutabakatının belirleyici bir rolü bulunmaktadır. Bu perspektiften 

bakıldığında Türk milleti demokrasiyi konsolide etme görevini Erdoğan liderliğinin omuz-

larına bir misyon olarak yüklemiştir. O halde, Türkiye 15 Temmuz direnişinden sonra bir 

yandan demokrasisini konsolide ederken diğer yandan da öbür yandan da uluslararası 

platformdaki rolünü, konumunu yeniden tanımlamaktadır. Bu dönüşümün devrimci bir dö-

nüşüm olduğu açıktır. Henüz söz konusu sürecin çok başında olmakla birlikte parlamenter 

sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçilebilmesi bile 15 Temmuz’un ne derece kurucu 

bir moment olduğunu göstermektedir.

15 Temmuz direnişinin başlattığı yeni dönemde Türkiye önce 16 Nisan referandumu ile bir 

yönetim sistemi değişikliği yaparak Cumhurbaşkanlığı sistemine geçme kararı almıştır 24 

Haziran 2018 seçimiyle de referandumda kabul edilen maddeler bütünüyle uygulanmaya 

başlanmıştır.3 Yaşanan dönüşüm sadece iç siyasetle ilgili değildir. Güvenlik ve dış politika 

alanlarında da çok önemli adımlar atılmıştır. Aynı anda PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele 

eden Türkiye, sınırlarının ötesinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını gerçekleştir-

dikten sonra Idlib’de gözlem noktaları kurmuştur. Rusya ile varılan ateşkes çerçevesinde 

Türkiye, terörle mücadeleye ve Suriye’de siyasi geçişe katkı verecek önemli bir aktör ha-

line gelmiştir. Dış politikada yeni bir yaklaşım getirilerek Batı’yla ilişkiler gözden geçi-

rilmiştir. 2013’den itibaren ABD ve AB ile gerilimler yaşanmış ve kendi başının çaresine 

bakma prensibi ile Türkiye, klasik müttefiklerini eleştiren bir dile geçmiştir. FETÖ ve PKK 

ile mücadelesine destek vermeyen ve hatta Suriye’nin kuzeyinde YPG’yi silahlandırarak 

müttefiklik hukukunun dışına çıkan ABD ile ilişkiler yeni bir düzleme oturtulmaya çalışıl-

mıştır. Yine Ankara, Moskova ile enerjiden savunmaya kadar varan yaygın bir işbirliğini 

3  Mehmet Zahid Sobacı, Nebi Miş ve Özer Köseoğlu, “Türkiye’nin Yeni Yönetim Modeli ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı”, SETA Pers-
pektif, Sayı: 206, (Haziran 2018).
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Washington’ın karşı çıkmasına rağmen yürütmektedir. Başlıklar halinde verilen bu dönü-

şüm parametrelerini Türk siyasi hayatındaki “15 Temmuz etkisi” olarak okumak mümkün-

dür. Direniş ruhunun Türk siyasi hayatında, etkileri daha sonra netleşecek şekilde, yeni bir 

siyasi kültürün kodlarını mayalandırdığı da ileri sürülebilir.

Cumhurbaşkanlığı Sistemine Geçiş

15 Temmuz direnişi ve Yenikapı uzlaşmasıyla güncel siyasetin kodları dönüşüme uğramış-

tır. Nitekim istikrar, güvenlik ve gelecek kavramları Erdoğan’ın liderliğiyle gittikçe özdeş-

leştirildiği için muhalefet partileri söylemlerinde doğrudan Erdoğan karşıtlığını kullanma-

yı terk etmiştir. Bu noktada 16 Nisan halk oylamasına giden süreç MHP’nin 15 Temmuz’dan 

sonra Erdoğan karşıtlığını bırakmasıyla alakalıdır. Türkiye’nin beka sorunu yaşadığını 

düşünen Devlet Bahçeli, AK Parti’ye başkanlık sistemi önerisini getirmesi çağrısında bu-

lunmuştur. Meclisten 339 milletvekilinin onayıyla geçen 18 maddelik Anayasa değişikliği 

bu sayede 16 Nisan’da halkın önüne koyulabilmiştir. CHP ise Cumhurbaşkanlığı sistemine 

karşı çıkmakla birlikte halk oylaması kampanyasında Erdoğan karşıtlığı söylemini kul-

lanmamıştır. Bu tercih kampanya stratejisi olduğu kadar 15 Temmuz direnişinin siyasete 

getirdiği dönüşümle de irtibatlıdır. MHP ve CHP’nin tavrındaki değişimi 15 Temmuz dire-

nişinin Türk siyasetinde bir paradigma değişiminin göstergesi olarak yorumlamak müm-

kündür. Hatta bu paradigmatik değişimi “bir devrim” şeklinde niteleyen akademisyenler 

bulunmaktadır. Sözgelimi, darbe girişiminin devlet yapılanmasında önemli değişiklikler 

üreterek Türkiye’nin siyasal sistemini dönüştüreceğini söyleyen Atilla Yayla, 15 Temmuz 

sonrasında yaşananları “Türkiye demokrasisinin devrimi” olarak tanımlamaktadır. Yayla, 

15 Temmuz direnişinin Ingiliz, Amerikan ve Fransız klasik devrimlerinin tüm özelliklerini 

yansıttığı görüşündedir.4

15 Temmuz darbe girişiminin Türk siyasetine en kritik etkisi mevcut parlamenter sistem-

den bir tür başkanlık sistemi olan Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiştir. Ilk defa hükümet 

sistemi değişikliğini içeren (18 maddelik) bir Anayasa değişikliği sivil siyasetin inisiyatifi 

olarak Meclisten geçerek halkın önüne koyulmuştur. Bu arayış hem devletin kurumsal açı-

dan yeniden yapılanmasını hem de siyasetin kodlarını değiştirecek bir çabadır. Aslında 

Türkiye’de başkanlık sistemine geçiş arayışı 1970’lere kadar götürülebilir. Necmettin Erba-

kan ve Alparslan Türkeş başkanlık sistemi ihtiyacını dile getiren ilk liderlerdir. Daha sonra 

4  Atilla Yayla, “Türkiye’nin Demokrasi Devrimi: 15 Temmuz”, Uzun Gecenin Kısa Tarihi, ed. Bekir Berat Özipek ve Yasemin Abayhan, 
(Kadim, Ankara: 2016).
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Turgut Özal ve ardından Süleyman Demirel de Türkiye’nin yönetilebilmesi için başkanlık 

sistemine ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır.5 2000’lerde Recep Tayyip Erdoğan tarafından 

devam ettirilen başkanlık sistemi tartışması 2007’deki 367 krizinden sonra cumhurbaşka-

nını halkın seçmesine karar verilmesiyle yeni bir evreye girmiştir. Cumhurbaşkanını güçlü 

ancak sorumsuz olarak konumlandıran 1982 Anayasası’nın çerçevesini çizdiği hükümet 

sistemi 2007 halk oylamasıyla aslında “yönetme krizleri”ne daha da davetiye çıkarır hale 

gelmiştir. 2014’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halk tarafından seçilmesiyle birlikte mevcut 

sistem fiilen yarı başkanlık sistemine yaklaşmıştır. Ancak cumhurbaşkanının doğrudan 

halk tarafından seçilmesi muhalefeti yeni bir sisteme geçmeye ikna edememiştir. Tam da 

bu noktada gerçekleşen 7 Haziran 2015 seçimleri yüzde 40 oy alan bir partinin tek başına 

hükümet edemeyeceğini göstermekle kalmamış AK Parti karşıtlığında birleşen CHP, MHP 

ve HDP’nin aralarında bir koalisyon kuramayacaklarını da ispatlamıştır. Koalisyona “ha-

yır” diyen MHP lideri 1 Kasım 2015 seçimleriyle AK Parti’nin tek başına iktidarının önünü 

açmıştır. Ancak MHP’deki asıl değişim, partinin FETÖ odaklı saldırılara muhatap olması ve 

daha da önemlisi 15 Temmuz darbe girişiminin yaşanmasıyla gerçekleşmiştir. 

Darbe girişimi Türkiye’nin bekasına yönelik yeni bir farkındalık oluşturarak yeni bir uz-

laşmanın önünü açmıştır. MHP lideri Bahçeli’nin 11 Ekim 2016’da partisinin Meclis grup 

toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye’deki mevcut yönetim sisteminde sıkıntıların ol-

duğunu ve gelecekte bu sıkıntıların büyük bir yönetim krizine dönüşebileceğini belirtme-

siyle yönetim sistemi değişim süreci başlamıştır. Cumhurbaşkanının kullandığı yetkilerin 

fiili bir durum oluşturduğu ve bunun hukukileştirilmesi gerektiğinin altını çizen Bahçe-

li, Anayasa’nın ilk dört maddesi ve üniter yapının bozulmadığı bir değişiklik önerisi için 

müzakereye hazır olduklarını açıklamıştır.6 Böylece AK Parti’nin hazırladığı ve MHP ile 

birlikte müzakere ettiği 21 maddelik Anayasa değişikliği teklifi 10 Aralık 2016’da TBMM 

Başkanlığına sunulmuştur. Anayasa Komisyonundaki görüşmelerde 18 maddeye indirilen 

teklif ile “Cumhurbaşkanlığı sistemi” Meclisten 339 kabul oyu almıştır. Daha sonra 16 Ni-

san 2017’de yapılan referandumda yeni sistem yüzde 51,4 “evet” oyuyla kabul edilmiştir. 

Böylece Türkiye parlamenter sistemden bir tür başkanlık sistemi olan Cumhurbaşkanlığı 

sistemine geçme kararı almıştır. 15 Temmuz’un Türk siyasetine etkisi neticesinde bu ka-

rarın alınabildiği açıktır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin anayasal tasarımında iki önemli 

husus göz önünde bulundurulmuştur. Ilki, geçmişte yaşanan siyasal krizlerin bir kez daha 

5  Nebi Miş ve Burhanettin Duran, “Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi”, Türkiye’de Siyasal Sistemin 
Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi, (SETA Yayınları, İstanbul: 2017), s. 15-50.
6  Miş ve Duran, “Türkiye’de Siyasal Sistemin Dönüşümü ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi”.
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yaşanmaması için Türkiye’ye özgü bazı düzenlemeler yapılmasıdır. Ikincisi de başkanlık 

sistemini uygulayan ülkelerde yaşanan sistem içi krizleri aşmaya yönelik iyileştirme öne-

rilerinin dikkate alınmasıdır.

16 Nisan 2017 referandumu ile 24 Haziran 2018 seçimleri arasındaki dönem Cumhurbaş-

kanlığı sistemine geçişe hazırlık evresidir. Bu evrede MHP’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 

hem iç hem de dış politika konularında verdiği destek devam etmiştir. Devlet Bahçeli için bu 

desteğin temel meşrulaştırma söylemi ise “Yenikapı ruhuna sadakat” ve “Cumhurbaşkanlığı 

sistemini yerleştirme” isteği olmuştur. Bir anlamda 15 Temmuz direnişinin siyaset üzerin-

deki etkisi 24 Haziran seçimlerine kadar taşınmıştır. Böylece 15 Temmuz 2016 sonrasında 

oluşan Yenikapı ruhuna7 dayanarak AK Parti ve MHP önce Cumhurbaşkanlığı sistemine geç-

me kararı almış, daha sonra da bir an önce yeni sisteme geçerek siyasal istikrarı kalıcı hale 

getirmek için erken seçim yolunu açmıştır. Iki partinin “Cumhur ittifakı” olarak girdiği seçim 

diğer partileri de Millet Ittifakı kurmaya zorlamıştır. Seçimler ise Erdoğan’ın yeni sistemin 

ilk başkanı olmasıyla ve ittifakın meclis çoğunluğunu kazanmasıyla sonuçlanmıştır.

15 Temmuz sonrası yaşanan dönüşüm iç siyasetle sınırlı kalmamıştır. Türkiye, dış politika 

özelinde Batı’yla ilişkilerini gözden geçirerek yeniden tanımlamıştır.

Batı’yla Gözden Geçirilen İlişkiler

ABD ve AB’nin 15 Temmuz darbe girişimine yaklaşımı Türkiye’yi Batılı müttefikleriyle 

ilişkilerini ve bölgesel konumlanışını yeniden ele almaya mecbur etmiştir. Türkiye, Batı 

başkentlerinin 15 Temmuz gecesindeki ikircikli tavrından ziyadesiyle rahatsız olmuştur. 

ABD’nin darbe girişimine ilk tepkisi “istikrar ve sürekliliği” korumakla ilgilidir. Dışişleri 

Bakanı Kerry’nin bu açıklamasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde dönemin başka-

nı Obama’nın seçilmişlere verdiği destek yeterli görülmemiştir. 15 Temmuz’da Incirlik’in 

kullanılması ve sonrasında FETÖ elebaşı Gülen’in iadesine dair adımların atılmaması 

ABD’nin darbe girişimiyle ilişkisine dair soru işaretlerini kuvvetlendirmiştir. 

AB de ABD’den çok farklı bir tavır göstermemiştir. Avrupa başkentleri Türkiye’nin demok-

ratik hukuk devletini müdafaa etmek için ilan ettiği OHAL’e8 sürekli eleştiriler getirmiş, 

FETÖ ile mücadele için atılan adımlara ön yargılı bir şekilde yaklaşmıştır. Batı ülkeleri 

7  Burhanettin Duran, “Siyasetin Yeni Trendi: Yenikapı Ruhu”, Sabah, 6 Ağustos 2018.
8  Cem Duran Uzun ve Mert Hüseyin Akgün, “OHAL’in İki Yılı ve Sonrası”, SETA Analiz, Sayı: 249, (Temmuz 2018).
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sadece Türkiye’nin aldığı tedbirlerden rahatsız olmakla kalmamış aynı zamanda Avru-

pa’da mukim Türklerin 15 Temmuz direnişini desteklemesinden de memnun olmamıştır. 

Bu tutumu devam ettiren AB ülkeleri 16 Nisan referandumu için “evet” kampanyasını en-

gellemeye çalışmış ve “hayır” kampanyasına ise aktif destek vermiştir. “Evet” kampanyası 

birçok Avrupa şehrinde engellenmiş, “hayır” kampanyası ise PKK ve FETÖ desteğiyle sür-

dürülmüştür.

Batı medyasının bu dönem izlediği yayın politikası da Türkiye’yi Batı’yla ilişkiler konu-

sunda sorgulamaya iten unsurlardan biri olmuştur.9 Darbe girişiminin bastırılması “faşist” 

ve “cihatçı” gibi ifadelerle nitelendirilmiş, “Insan hakları demokrasiden daha önemli” de-

nilerek darbe meşrulaştırılmış ve oryantalist ve Islamofobik bir söylem yaygın bir şekilde 

kullanılmıştır.10 Bu yayınlarda Türkiye sık sık otoriter bir ülke olarak nitelendirilmiş ve 

Cumhurbaşkanı Erdoğan “diktatör” olarak resmedilmiştir. Hatta 16 Nisan referandum dö-

neminde bazı Batı medyası organları “hayır” kampanyasına destek vermek için Türkçe 

ekler vermiştir.

Türkiye’nin 2015’te sınırlarını ihlal eden Rus savaş jetini düşürmesi sonucu Batı’nın Anka-

ra’nın yanında durmaması ilişkilerin sorgulanmasına yol açan bir diğer husus olmuştur. 

Daha sonra Türkiye-Rusya ilişkilerinin düzelmesi ve iki ülkenin Suriye’de iş birliği yapma-

sı yine Ankara’nın Batılı “müttefikler”ini memnun etmemiştir.11

Batılı müttefikleriyle yaşadıklarına ek olarak, 15 Temmuz darbe girişimi Ankara’da “kendi 

başının çaresine bakma” duygusunu güçlendirmiştir. 2015’te Rusya ile yaşanan gerginlikte 

Batılı müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını gören Türkiye, 16 Temmuz 2016’da bunu 

daha net bir şekilde fark etmiştir. Suriye’ye Türkiye’nin aktif müdahalesi anlamına gelen 

Fırat Kalkanı Harekatı (FKH)12 ve Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) böylesi bir ortamda gerçek-

leştirilmiştir. 

9  İsmail Numan Telci vd., 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Batı Medyası, (SETA Rapor, İstanbul: 2017).
10  Gökhan Bozbaş, “Batı’nın Demokrasi Paradoksu, ‘Demokratik Darbe’ Kavramsallaştırması ve 15 Temmuz Darbe Kalkışması”, Mu-
hafazakar Düşünce, Cilt: 13, Sayı: 49, (Eylül-Aralık 2016).
11  Carlotta Gall, “Turkish Troops Attack U.S.-Backed Kurds in Syria, a Clash of NATO Allies”, New York Times, 21 Ocak 2018; Teri 
Schultz, “NATO Allies Clash as Turkey Attacks US-Backed Kurds in Syria”, Deutsche Welle, 22 Ocak 2018; Judy Dempsey, “Judy Asks: Is 
Turkey Damaging NATO?”, Carnegie Europe, 24 Ocak 2018, http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/75345, (Erişim tarihi: 4 Mayıs 2018).
12  Fırat Kalkan Harekatı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Yeşiltaş, Merve Seren ve Necdet Özçelik, Fırat Kalkanı Harekatı: Hare-
katın İcrası, İstikrarın Tesisi ve Alınan Dersler, (SETA Rapor, İstanbul: 2017).

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/75345


3. ULUSLARARASI DARBE İLE MÜCADELE VE 15 TEMMUZ SEMPOZYUMU

48

Güvenlikte Yeni Konsept

FKH, sınırlarındaki iki iç savaşın ateş çemberiyle sarılan Türkiye’nin dış politikasını “yeni 

ulusal güvenlik anlayışı” etrafında yeniden yapılandırılmasının somut bir tezahürüdür. Bu 

yeni anlayış çerçevesinde PKK, DEAŞ ve FETÖ ile mücadele yeni bir konsepte taşınarak te-

rörle “savunma” temelinde değil “önleyici ve ön alıcı tedbirler”le mücadele öngörülmüştür. 

Bu yaklaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde açıklamıştır:

Türkiye, bu yanlış güvenlik anlayışını artık terk etmiştir. Bundan sonra so-

runların kapımızı çalmasını beklemeyeceğiz, bundan sonra bıçak kemiğe 

dayanana kadar sabretmeyeceğiz, gırtlağımıza kadar bataklığa gömülmeye 

rıza göstermeyeceğiz. Artık sorunların üzerine gideceğiz. Terör örgütlerinin 

gelip bize saldırmasını beklemeyeceğiz. Nerede faaliyet gösteriyorsa, nerede 

yuvalanıyorsa orada tepelerine tepelerine bineceğiz.13

Ulusal güvenlik anlayışında yaşanan dönüşümün teknik boyutunun arkasında şunlar var-

dır: TSK’nın sınır ötesinde daha fazla askeri operasyon yapabileceği bir yapılandırmadan 

geçmesi, yurt dışında yeni askeri üslerin açılması, MIT’in dış istihbarat birimi olarak şe-

killendirilmesi ve çok boyutlu iş birlikleriyle büyütülen yerli savunma sanayii. Türkiye’nin 

yeni yönelimi terörle mücadelede proaktif tedbirler alınması, kapasite geliştirme ve re-

form çabalarıyla sınırlı kalmamıştır. Dış politika anlayışı ve söylemi de “Türkiye’nin ne 

yapması gerektiğini yeniden düşünen, tartışan” bir mecraya sokulmuştur. Neticede Birinci 

Dünya Savaşı sonrası kurulan bölgesel düzenin yıkıldığı ve “başarısız devlet” olgusunun 

Türkiye’yi “sert güç kullanma” zorunluluğunu içeren yeni bir güvenlik anlayışına zorladığı 

söylenebilir. Bu çerçevede Türkiye, Suriye ve Irak’ta askeri operasyonlar yapmayı güvenlik 

gündeminin ilk sıralarına almıştır. Nitekim FKH, ZDH ve Idlib’de on iki çatışmasızlık nok-

tasının tesisi söz konusu yeni yaklaşımın sonucu olan üç askeri operasyondur.

24 Ağustos 2016’da başlatılan FKH ile Ankara birden fazla hedefi gerçekleştiren bir operas-

yonla Suriye’deki denklemleri değiştirmiştir. Azez-Cerablus hattında güvenli bölge oluş-

turmaya girişerek Suriye denklemindeki rolünü sağlamlaştırmıştır. Rusya ile normalleşme 

sonrasında gerçekleşen bu operasyonun somut mikro hedefleri ise sınır güvenliğini sağ-

lamak, yeni mülteci göçünü engellemek için muhaliflere destek vermek ve PYD-YPG terör 

13  “Cumhurbaşkanı Erdoğan 28. Kez Muhtarları Ağırladı”, Sabah, 19 Ekim 2016.
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koridorunun tamamlanmasını engellemektir. YPG’nin Menbiç’ten sonra Cerablus’u yeni 

hedef olarak belirlemesi ve DEAŞ’ın Gaziantep saldırısı Ankara’nın harekete geçmesini zo-

runlu kılmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin halk eliyle bastırılması, siyaset kurumunun 

uzlaşma havası ve FETÖ’den temizlenen ordunun daha etkin bir kurum haline gelmesi bu 

operasyon kararının alınmasını kolaylaştırmıştır. Türk tanklarının Suriye topraklarına gir-

mesinin arkasında ABD’nin DEAŞ ile mücadele yönteminin yarattığı sorunlara “dur deme” 

arzusu da bulunmaktadır. Washington’ın Suriye’de YPG eliyle DEAŞ’ı temizleme gayreti 

Ankara’ya iki taraftan zarar vermiştir; hem geriletilen DEAŞ artan şekilde Türk toprakları-

nı vurmuş hem de Suriye’nin kuzeyinde YPG kontrolündeki alan genişlemiştir.

29 Mart 2017’deki MGK toplantısının ardından harekatın başarıyla tamamlandığı ifade 

edildiğinde DEAŞ’ın Türk sınırından yaklaşık 50 kilometre ileriye püskürtüldüğü, 3 binden 

fazla DEAŞ’lının etkisiz hale getirildiği ve yaklaşık 2 bin 15 kilometrekarelik bir alanın te-

mizlendiği kayıtlara geçmiştir. Bu harekatla Türkiye sadece DEAŞ’ı sınır hattından temiz-

lemekle kalmamış, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerinin varlığına müsaade etmeyeceği 

yönündeki kararlılığını askeri boyuta taşımıştır.14 FKH hem Türkiye’nin caydırıcılığını ar-

tırmış hem de çalışan bir model ortaya koymuştur. Bu etkili modelin bir diğer örneği daha 

sonra KCK’nın kolu olan YPG-PYD’ye karşı Afrin’de ZDH ile gösterilmiştir. Türkiye’nin Suri-

ye’deki askeri operasyonlarının ikincisi Afrin’deki YPG-PYD varlığına karşı yapılmıştır. 20 

Ocak-18 Mart 2018 arasında gerçekleştirilen bu harekatın FKH’den elde edilen tecrübeyle 

tahminlerin ötesinde hızlı ve etkili bir şekilde Afrin’in kontrolünü ele geçirmekle sonuçlan-

ması dikkatlerden kaçmamıştır.

Beklenenden çok kısa sürede başarıyla tamamlanan harekatın yapılmasının temel nedeni 

Suriye’nin kuzeyinde PKK terör koridorunun oluşması ve bunun bir devletçiğe evrilme-

sinin engellenmesidir. Zaten harekatın zamanlamasına bakıldığında bir hafta öncesinde 

Washington’ın YPG’ye destek politikasında yeni bir aşamaya geçtiği fark edilmiştir. DEAŞ 

ile Mücadele Koalisyonu 15 bini SDG maskesi altındaki PKK-YPG militanlarından oluşan 

30 bin kişilik “sınır koruma gücü” kuracağını deklare etmiştir. “Kuzey ordusu” diye anılan 

bu gücün Suriye’nin kuzeyinde YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye ve Irak sınırlarını 

koruması öngörülmüştür.

14  Bkz. Ufuk Ulutaş ve Burhanettin Duran, “Türkiye’nin DEAŞ’la Mücadelesinin Kritik Dönemeci: Fırat Kalkanı Harekatı”, Türk Dış 
Politikası Yıllığı 2016, ed. Burhanettin Duran, Kemal İnat ve Mustafa Caner, (SETA Yayınları, İstanbul: 2017).



3. ULUSLARARASI DARBE İLE MÜCADELE VE 15 TEMMUZ SEMPOZYUMU

50

Türkiye’nin ABD ve AB ile gerilimli ilişkilerinde ZDH yeni bir sahne olmuştur. ABD ile ge-

rilimin temelinde NATO müttefikliğine aykırı bir şekilde Washington’ın PKK’nın kolu olan 

YPG’yi DEAŞ ile mücadele adı altında desteklemesi bulunmaktadır. Türkiye için “varoluş-

sal bir tehdit” müttefiki eliyle büyütülmektedir.

Avrupa ve ABD ile yaşanan gerilim, FKH ve ZDH örneklerinde görülen yeni dış politika 

anlayışı ve yeni bölgesel dizayn hamlelerine itirazın da temelinde 15 Temmuz direnişinin 

yarattığı siyasi bilinç vardır. Ülkenin bekasına dair kaygılarla güçlü olma arzusu 15 Tem-

muz direnişinin öz güveniyle birleşmiştir. Türkiye’nin terörle mücadele başta olmak üzere 

sorunlarıyla başa çıkma azmi, Batı ülkeleriyle müttefikliğin yeniden tanımlanması arayışı 

ve bölgesel kutuplaşmada yeni bir hat oluşturabilme iradesini 15 Temmuz direnişinin siya-

si hayatımıza etkileri şeklinde görmek yerinde olacaktır.

Sonuç

15 Temmuz darbe girişimine gösterilen sivil-demokratik direniş olmasaydı muhtemelen 

ne 16 Nisan referandumuyla yeni bir sisteme geçme kararı alınabilir ne de FETÖ, DEAŞ 

ve PKK ile mücadelede bu kadar geniş kapsamlı bir faaliyet yürütülebilirdi. Türkiye’nin 

etrafındaki türbülanstan çıkışı da sistemsel dönüşümü de ancak 15 Temmuz direnişinin 

Türk siyasi hayatına getirdiği yeni kodlar ve sermayeyle mümkün hale gelebilecektir. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya hem devlet kurumlarının güçlü olmasını hem de 

demokratik konsolidasyonu gerektirmektedir. Bu zorlu arayışın siyaset kurumunu da ak-

törlerini de büyük sorumluluk ve görevlerle donattığına kuşku yoktur. Bir darbe girişimini 

bastırmanın verdiği öz güvenle yeni bir toplumsal sözleşmeyi hayata geçirecek kapsayıcı 

politikaların üretilmesi elzemdir. 

15 Temmuz direnişinin Türkiyelilik hissini perçinleyen vatan sevgisini farklı kesimlerin 

üzerinde uzlaştığı bir değer ve farkındalık haline getirmesi ümit vericidir. Bu aynı za-

manda Türkiye karşıtı lobilerin kampanyası ve üç terör örgütünün (DEAŞ, PKK ve FETÖ) 

saldırılarıyla mücadele için dayanılacak zemini oluşturmaktadır. Söz konusu zemin aynı 

zamanda Türkiye’nin –etrafındaki tüm kaotik gelişmelere rağmen– otonom dış politika yü-

rütebilmesinin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Aslında Rusya ile yakınlaşma, Batı 

ittifakının mahiyetini sorgulama, Suriye ve Irak’taki sert güç kullanımı ve dışarıdan böl-

gesel dizayna yapılan itiraz 15 Temmuz direnişinin siyasetimize getirdiği yeni bilinç ve 

algıyla irtibatlıdır. Bu bilincin parçaları arasında “saldırı altında olma”, “kendi başının ça-
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resine bakma” ve “daha müreffeh, daha etkili” bir Türkiye muhayyilesi bulunmaktadır. AK 

Parti’ye gerektiğinde Batılı müttefiklerini karşısına alma cesaretini veren bu yeni bilincin 

modern Türkiye’nin tarihinde karşılaştırılabileceği iki dönem bulunmaktadır; ilki Cumhu-

riyet’in kuruluşundaki zafer ve kurtuluş hissi, diğeri ise çok partili hayata geçişle kendi 

kaderini tayin etme iradesidir. 15 Temmuz gecesinde “vatanını koruma”, “iç ve dış vesa-

yetlere son verme” ve “milli bağımsızlığını tüm kurumlarıyla tesis etme” isteklerinin öne 

çıktığını söylenebilir. Bu yeni kodlar siyasi hayatımızın bütün aktörlerini şekillendirecek 

kalıcı bir etkide bulunmuştur. Darbelerle dönemlendirilen Türk siyasi hayatı artık yeni bir 

dönem ayracına sahiptir. Bu ayraç sadece bir darbenin millet tarafından bastırılması ve 

yargılanmasını işaret etmemekte aynı zamanda yakın tarihimizi yeniden okuma fırsatını 

da sunmaktadır.
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15 TEMMUZ VE İSLAM DÜNYASI

Tarih okumalarının mihenk taşı olaylardır. Esasen tarihin materyali de olaylardır. Siyaset, 

sosyoloji ve hukukun objesi de olaylardır. Siyasi ve tarihi muhakeme ve değerlendirmeler 

de bu olaylar üzerinden yapılır. Sosyolojik varlık olarak toplum, siyasi organizasyon olarak 

devletlerin seyri bu mecra üzerinden muhakemeye konu olur. 

15 Temmuz’un Islâm Dünya’sı üzerindeki etkilerini konuşacağımıza göre evvel emirde 15 

Temmuz’u efradını cami ağyarını mani bir şekilde ortaya koymak gerekir. Yani 15 Tem-

muz’un tarifini, ontolojik gerçekliğini ortaya yere koymak gerekir. 15 Temmuz’u kendimce 

tarif etmem gerekirse, 2001 yılında ana mecradan kopmuş, değişim ve dönüşüm paradig-

masını sloganlaştırmış yepyeni bir siyasi hareket kısa bir süre içinde yani 3 Kasım 2002’de 

halkın meşru oyları ve teveccühü ile iktidara gelmiş bir siyasi yapı var. Iktidara gelmiş 

diyorum ancak muktedir olmasından söz edemiyorum. Kanaatimce de 15 Temmuz 2016 

tarihine kadar da iktidarını sınırlı bir şekilde deruhte etmiştir. Kuşkusuz bu sınırın içeriği 

değiştiği gibi süjesi de süreç içerisinde değişiklikler göstermiştir. Bunun gerekçeleri soru-

lacak olursa; 2007 cumhurbaşkanlığı seçimi krizi, 2008 parti kapatma davası, 2010 refe-

randumu gibi kırılmalar bizi bu sonuca götürmektedir. Gezi eylemleri, 6 - 7 Ekim Güney-

doğu’da yaşanan olaylar… 17-25 Aralık, 7 Şubat MIT krizi, MIT tırlarının durdurulması gibi 

olaylara baktığımızda aslında Adalet ve Kalkınma Partisi halkın iradesiyle gelmiş olmasına 

sistemi halk adına kendi siyasi pazıları deruhte etmeye gücü yetmemiştir. 

2002 Kasım seçimleri şüphesiz bir Anadolu devrimiydi. 15 Temmuz tam anlamıyla 14 yıllık 

bu kazanımları gasp etmeye çalışan uluslararası güçlerin ve içerdeki taşeronu olan Fethul-

lahçılığa karşı bir gerçek “Türk Baharıydı.” Türk halkı ilk defa bir uluslararası müdahaleye 

karşı canıyla meydan okudu. 17/25 Aralık başta olmak üzere oluşturulmaya çalışılan tüm 

algıları seçilmiş hükûmetin yanında durarak direnen halkın emperyalizmin elindeki son 

koz şiddet ile alaşağı etme operasyonuna canıyla engel olmasıydı 15 Temmuz…

Söyleyeceğim şey abartı değildir. Ülkemiz maalesef 15 Temmuz kalkışmasına kadar bu ül-

kenin cumhurbaşkanının, bu ülkenin en muktedir kişisi olarak kabul edilen kişinin, en 

azından kanaatimce bir uzman çavuşu dahi kendi referansı ile göreve atayabildiği bir yer 

değildi. Hem eski oligarşik yapının alışkanlıkları, hem onun içerisinde takiyye yaparak 

sızan,  onlarla aynılaşmış olan Fetullahçılığın Silahlı Kuvvetler’ de ne kadar dizayn yaptı-

ğının çok açık ve net bir göstergesidir bu örnek. Bir şeyi daha tarif etmek ve ortaya koy-
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mak gerekir ki bu yapının ne olduğu ya da Islam dünyasındaki karşılığını anlamaya ilişkin 

önemli olduğu kanaatindeyim. Eski oligarşik yapının -yine alışkanlıkları gereği- ya kendisi 

bizzat kurucu olarak ya da kurulmasına göz yumarak bu ülkede iki büyük projesi var. Bu 

göz yumulan yapılardan birisi PKK’dır diğeri de Fetullahçılıktır. Aslında Beka Vadisi’ni ve 

Pensilvanya’ nın -yani iki eğitim kampına dönüşmüş yeri- eğer okumalarımızda bu iki yerin 

aynı olduğunu göremediğimiz takdirde Fetullahçılığın da ne olduğunu ya da FETÖ terör 

örgütünün ne olduğunu anlayabilmek çok mümkün görülmemektedir. 

Bakın dünyada en yaygın iki terör örgütü var şu anda. Biri PKK’dır, diğeri de Fetullahçılık-

tır. Maalesef iki terör şebekesi de bu topraklarda kurulmuş ve hayat bulmuştur. Bu da çok 

trajik bir durumdur, Elbette ki Islam dünyası üzerindeki etkilerini konuşabilmek için AK 

Parti’nin ne olduğunu da bilebilmek lazımdır. Adalet ve Kalkınma Partisi esasında 40’lar-

dan sonra ikinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve bitmesi ile beraber dünyada başlayan de-

mokrasi rüzgârları Türkiye’deki tek parti dönemini bitirmiş ve çoğulcu bir demokrasiye 

geçmiştir. Ancak bu çeşitli gerekçelerle hep bir inkıtaa uğramıştır. Ama 2002’de AK Parti 

tecrübesi ile birlikte hem muhafazakar dindar bir siyasal hareketin, hem demokrasinin bir 

araya gelmesi özellikle 2011’e kadar hem ekonomik hem temel hak özgürlükler konusunda 

çok hızlı değişim ve dönüşümlerin olması ile beraber Arap coğrafyası ve geniş anlamıyla 

Müslüman coğrafyada bir örnek alınma bir prototip olma yoluna doğru gitmesi de AK Par-

ti’yi öne çıkarmıştır ve AK Parti’nin aslında Müslüman ahalinin zihninde, tasavvurunda 

nereye oturduğunu çok açık ve net görebilmek mümkündür. 

Peki, 15 Temmuz darbe girişiminin Arap coğrafyası ile Islam coğrafyası ile nasıl bir ilişkisi 

vardır? Neden Türkiye’de öyle bir askeri müdahalenin yapılması gereği hissedilmiştir? 2010 

yılında başlayan Arap halk hareketleri var. Arap Baharı dediğimiz bir hareket var. Kimile-

rinin Batı destekli dediği, kimilerinin, Arap halklarının talebi ile ortaya çıktı dediği Arap 

Baharı, Arap halk hareketleri var. Gerçekten Tunus’ta başarıyla sonuçlanarak Zeynel Abidin 

Bin Ali’nin ülkesini terk etmesiyle sonuçlanmıştır. Mısır’da -özellikle modern Arap ulus tari-

hi açısından artık Kahire, Bağdat ve Şam tarihi iki Arap başkentini devralmış artık Arap ulus 

kimliğinin modern anlamda inşası için başkentlik yapmış ve Cemal Abdunnasır’la birlikte 

Arap Birliğini kurması hayalinin gerçekleşmesine en yakın görünen ya da kısmen gerçekleş-

tirmiş olarak kabul edilen Mısır’da da kısmen Ordu’nun da sessiz kalmasıyla bir başarı elde 

edilmiş, seçimler yapılmış Adalet ve Hürriyet Partisi de iktidara gelmiştir. Bunu gören Batı-

lılar elbette ki bu Arap halk hareketlerini kendi haline bırakmadılar. Libya, Suriye ve Yemen 

örneğinde olduğu gibi maalesef halkın lehine sonuçlanmasına asla müsaade etmemişlerdir. 
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Bunun nedenini ta Afganistan’da aramak mümkün. Afganistan 50 yıldır kaos içerisindedir. 

Batılıların akıllı kaos dedikleri bir teorileri var. Kendileri yönetebildiği müddetçe kaosun 

olmasını istiyorlar ve onun devamını sağlıyorlar. Bunu Afganistan’da görmekteyiz. Aynı 

anda patlatılan Irak ve Somali’de de bunu görmekteyiz.  Her iki ülke de diktatörlükle yö-

netildikleri iddiasıyla –ki öyleydi, hem Saddam Hüseyin hem de Somali’yi yöneten liderler 

maalesef halkın iradesini, taleplerini, temel hak ve özgürlükler yönündeki tüm isteklerini 

reddediyorlardı ve maalesef gerçekten bir zulüm rejimi inşa etmişlerdi.    Her iki ülke aynı 

anda patlatıldı ve oralarda hala kaos devam etmektedir.  Batılılar her istediklerini her ül-

keden alıyor fakat kaos devam ediyor. Tüm zararı da orada yaşayan halklar görüyor. Yine 

Cezayir’de 1991’de bir demokratik seçim yapıldı ve Islami Selamet Partisi iktidara gelmişti. 

Fransa ordusunun da desteğiyle Cezayir’de bu demokratik geçiş maalesef engellendi. En 

azından Cezayir ordusunun güçlü ordu olması sebebiyle bu kaos, Irak ve Somali’de olduğu 

gibi uzun sürmedi. Ama yine de 40 bine yakın insan bu iç savaşta hayatını kaybetmiş ve bu 

şekilde Cezayir de susturulmuştur.  Mısır’da Batı destekli Abdulfettah Sisi’ ye darbe yaptı-

rılmıştır. Tabii maalesef şunu da bilmekte fayda var, Toplumların sosyolojisini bilmeden, 

Mısır’dakine sadece askeri darbe demek doğru değil. Darbeden sonra Mısır’a gittim ve ora-

da gerçekten önemli görüşmeler yaptım. Silahlı kuvvetler Mısır’da ekonominin ağırlığına 

hakim olduğu için yarattığı algı nedeniyle halkın en az yüzde ellisinin desteğini alan bir 

askeri darbe neticesinde Mısır’da demokrasi, halkın iradesi inkıtaa uğramıştır. Bir kısım 

ülkelerde akıllı kaos devam ettirilerek bir kısmında da işbirlikçi yöneticileri iktidara geti-

rerek bir şekilde yönetiyorlar, belki Katar hariç denilebilir. 

Aslında 15 Temmuz kalkışması Türkiye Cumhuriyeti’nde her istediklerini yapacak bir 

iktidarı inşa edemeyenlerin halkın iradesini temsil eden siyasal hareketi ortadan kaldır-

maya yönelik Batı destekli bir ön darbe hareketiydi. Barışçıl bir toplum yaratmak elbette 

önemlidir ama onun yolu barışı toplumsallaştırmaktan geçer. Halkımızın ve devletimizin 

yaşadığı bu tecrübeler birey olarak önce barışı, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri 

birey anlamda içselleştirdiği için genel anlamda buna artık inandığı için, yaşadığımız o 

yakın tecrübeler Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarında yaşanan bu bütün tecrübeler, 

bunların hepsinin gerçekten halkın hafızasında oluşturduğu tasavvur,  Güneydoğudaki 

6 - 7 Ekim olayları, gezi olayları, 17-25 Aralık olayları gibi olayların tamamı halkımıza 

şunu öğretmiştir, ne olursa olsun seçilmiş meşru iktidara karşı yapılan her türlü eylemin 

karşısında durulması gerektiğini 15 Temmuz’da elbette ki ana omurgasını muhafazakâr 

dindar insanların yaptığı ama farklı her türden insanın katkısıyla farklı çevrelerin hatta 

siyasal hareketlerin katkısıyla 15 Temmuz gecesi Mısır’da, Yemen’de, Libya’da ve bütün 
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Arap ülkelerinde hemen hemen bastırılmış ve yönetilmiş kaosun oluşması ya da halkın 

iradesini tersyüz edilmesine ilişkin bütün bu operasyonlar halkın iradesiyle ortadan kal-

dırılmıştır. 

 Bu aslında Türkiye’de olup biten bir olay ama hem Orta Asya’da hem Balkanlar’da hem 

geniş Arap coğrafyasında inşallah ileriye dönük halkın iradesinin bir gün inşa edileceğinin 

bir göstergesi, bir örneği, bir prototipi olarak hem insanlık hafızasında hem Müslüman 

ahalinin hafızasında bir yer edinmiştir ve edinmeye de devam edecektir. 

Toplumların değişmesi ve inşası çok kolay, kısa zaman ve sürelerde olmuyor. Arap tarihin-

de ne büyük kırılmanın 1250 Abbasilerin yıkılması ile birlikte uluslararası anlamda çok 

güçlü bir devletin olmamasının yarattığı travma Arap devlet hafızasını silmiştir. 600 yıllık 

Osmanlı ve diğer yönetimlerin egemenlikleri ile birlikte, 1920’li yıllara geldiğimizde Arap 

halkının devlet kültürü, yönetimi anlamında o fetret döneminin yaşandığını 1950’ ye kadar 

Ikinci Dünya Savaşı etkisinin krallık sultanlıkların olduğu bir dönemi,  Soğuk savaşın etki-

siyle Arap ulusçuluğunun, ulus kimliğin etkin çıkmasıyla oluşan Baas Nasırcılık gibi dikta-

törlüklerin ve nihayetinde 2010 Arap halk hareketlerinin - inşallah kısa zamanda olmasa 

bile orta vadede - hem Türkiye’nin katkılarıyla Türkiye toplumunun tecrübesi ve devletin 

tecrübesinin katkılarıyla inşallah iyi bir netice doğuracağı kanaatindeyim. Arap halkları-

nın Abbasi/Emevi dönemi yaşadıkları üstün devlet tecrübesinin ( Avrupa içlerinden Hin-

distan’a kadar uzanan bir coğrafyada )  750 yıl kesintiye uğramasıyla birlikte yaşanılan 

son hadiselerin çok da sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. Arap Müslüman coğrafyasında 

bağımsız ve halk iradesine dayalı yapıların tekrar iktidara gelmesi bu kadar hızlı ve kolay 

olmayacağı bilinmeliydi. Çıkan sonuçtan ümitsizlik değil yarına taşınacak emeller beslen-

melidir. Tam da bu noktada 15 Temmuz Türk halkının elleriyle tanklara karşı elde ettiği 

bu zafer başta Arap coğrafyası olmak üzere tüm ezilmiş halklara örnek bir çıkış olmuş ve 

adeta halkaların üzerine serpilmeye çalışılan ölü toprağın ve ümitsizliğin önüne bir engel 

olmuştur. 

Ancak 15 Temmuzdan sonra ülkemizde yaşanılan referandum ve geçilen Cumhurbaşkan-

lığı hükümet sisteminin öngörüldüğü gibi Anayasaya uygun olarak meclisin iradesiyle şe-

killenmesi ülkenin ve halkın geleceği açısından önemlidir. Aynı zamanda Müslüman dün-

yasında da örneklik teşkil etmesi iddiamızın da gerçekleşmesi için tarihi bir fırsattır. Eğer 

yeni hükümet sistemi ile kurumları sağlam, hukuk devletinin egemen olduğu bir devlet 

anlayışı ve biline bilirliğin hem toplum hem de devlet nezdinde üst safhada hayata geçi-
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rilmesi halinde hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda ümit olmaya devam edeceğiz. 

Kuvvetler ayrılığı bir an önce sağlanmalı, yöneticilerin keyfi davranışlarına yol açacak yak-

laşımlardan uzak durulmalıdır. Yasamanın temel şekillendiriciliği korunmalı, Cumhurbaş-

kanlığı kararnamelerinin temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere yasamanın alanına 

tecavüz etmemelidir. Obama’nın görev süresinin bitmek üzere olduğu bir dönemde “acaba 

halk bu adamın devamını istiyor olması nedeniyle anayasayı değiştirip bir dönem daha 

kalır mı” diye düşünürken yaptığı konuşmada “ bu düşüncenin biz doğu toplumlarının te-

mellükçü zihniyetinin “ bir sonucu olduğunu gördüm ve işin açıkçası böyle bir düşünceye 

kapılmış olmaktan oldukça üzüldüm Zira yasa namustu ve çiğnenmemesi gerekirdi ve bu 

konuda hiçbir mazeret kabul edilemezdi.  Ülkemizin Islam coğrafyası için ümit ve örneklik 

olabilmesi bakımından yargı bağımsızlığı ve erklerin görev alanlarının kat’i tanımı ve sı-

nırı bir an önce belirlenmelidir. Aksi halde “kurtuluş savaşı diğer tüm mazlum uluslara 

bağımsızlık mücadelesi için örnek oldu” iddiamızın sürdürmediğimiz gerçeği karşısında 15 

Temmuz Halk Destanını da Ehlibeytin adalet mücadelesini Kerbela ağıtlarının basitliğine 

ve sultanlığa karşı başka ailenin ( ehlibeyt imamların)  iktidarına gömenler gibi ancak 

yıldan yıla anma törenlerine hapsedeceğimiz açıktır. Esastan yoksun trajik şekilcilik ya da 

amelsiz imanla sadece kendimizi kandırmaya devam edeceğiz.

Fethullahçı yapı aynı zamanda bu yapı sahip olduğumuz tüm değerlere zarar vermiştir. 

Tüm dini kavramlarımıza, değer yargılarımıza zarar vermiştir. Inşallah bunların hepsini 

onaracağız. Müslümanların kavramlarına, Müslüman ahalinin sahip olduğu literatüre yö-

nelik bu saldırının, bu suikastın imam gibi, himmet gibi, ümmet gibi bütün değerlerimizi 

yerle bir eden harabeye çeviren bu yapıya karşı hep beraber toplum olarak devlet olarak 

Müslüman ahali olarak, Müslüman topluluklar, devletler olarak mücadele edeceğiz ve in-

şallah yakın zamanda olmasa bile orta vadede bir başarı elde edeceğiz. Bunun yolu da Is-

lam hukukunun normlar hiyerarşisine uymaktan geçmektedir. En üst norm ve tartışmasız 

kaynak olan Kuran’ın temel belirleyiciliğinde fakihlerin (hukukçuların) yolu takip edilerek 

suiistimallerin önü alınabilecektir. Aksi takdirde mehdi ve Mesih inancının merkeze otur-

duğu sapkın yapılar toplumlarımızı afyonlaştırılmış din ile uyuşturmaya devam edecektir. 

Kıyamete kadar Allah ile konuştuğunu iddia edenler, Tanrının ete kemiğe bürünmüş hali 

olan kişilerden bahsedenler hep olacaktır. Biz Müslümanlar Kuranın sapmaz aydınlığı ve 

peygamberin günümüze ulaşmış sahih örnekliği elimizde olduğu müddetçe kendimiz mü-

saade etmedikçe hiçbir güç bizi saptıramayacaktır.
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Insanın eceli olduğu gibi devletlerin de bir eceli bulunmaktadır. Bu halkların uzun soluklu 

mücadelesiyle şekillenecektir. Bugünler tarihin dönüştüğü zamanlardır ve umuyorum ki 

bu coğrafyanın da dün olduğu gibi dünya siyasi sahnesine egemen bir güç olarak çıkacağı 

günler uzak değildir.
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İslam Coğrafyası Açısından 15 Temmuz’un Önemi

Sözlerime şu ayet ile başlamak isterim: ‘’ Onlar Allaha tuzak kuruyorlar, Allah en hayırlı-

sıyla tuzakları boşa çıkarandır.’’ ENFAL 30

15 Temmuz şehitlerine, ki onlar tanklara karşı çıplak göğüsleriyle karşı koymuş kahraman 

şehitlerdir, onlara rahmet dilerim. Allah onların ailelerinden de razı olsun. Gazilerimize 

de acil şifalar temenni ederim. Türk halkının kahraman duruşu, birlik ve beraberlik içinde 

halk ve devlet olarak tek yumruk olması, askeri istibdadı kabul etmeyişi, onurlu hayatı ve 

hürriyeti tercih ederek meşru liderlerinin yanında yer almaları da takdire şayandır. Kah-

raman Lider Recep Tayyib Erdoğan, her ne pahasına da olsa, en başta kendisini ve sahip 

olduğu her türlü değerleri ortaya koyarak yabancı güçlerin de içinde olduğu 40 yıllık bir 

projenin ürünü olan başarısız darbe girişimini 20 saatlik bir zaman içinde halkıyla bera-

ber bastırdı. Erdoğan, bu ve buna benzer olayların devletin halkıyla beraber daha güçlü 

2023’lerin Türkiye’sini inşa edeceklerini de dile getirmiştir.

15 Temmuz darbe girişimine Arapların bakışına girmeden önce, Türkiye’nin 2002’den iti-

baren AK Parti hükümetiyle beraber iç ve dış siyasette yapmış olduğu büyük değişikliklere 

şöyle bir işaret etmek gerekirse:

Türkiye bölgede yalnızlaşmış ve batının arka bahçesi olan bir devlet konumundan çık-

mış, bilakis Arap Âleminin dertleriyle ilgilenen ve onlara çözüm bulmaya çalışan bir devlet 

olma yoluna girmiştir.

 Türkiye, eskiye nazaran yeni siyasetinde jeopolitik olarak daha aktif bir rol oynamaktadır. 

Bölgesel rekabet ortamında yıkıcı olmak yerine sakin ve sorunları yatıştırıcı olma yolunda 

çaba sarf etmektedir.

Devlet idaresinde asker baskısı kaldırılarak yerine medeni kurumlar söz sahibi oldu.

Batı ile olan siyasi söylem ve davranışlarda kesin hudutlar konularak kendine olan özgü-

ven artırılmaya ve doğu ile olan zayıf ilişkiler geliştirilmeye başlandı. Bu da doğal olarak 

batıyı rahatsız etmiş oldu.
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Kendi tarihi ve dini kökleriyle yeniden barışık olma yolunda içeride ve dışarıda adımlar 

atarak gerçek kimliğini doğrulamış jeopolitik konum itibariyle kesilmiş ilişkilerini yeniden 

canlandırmaya ve düzeltmeye meyletmiş ve Araplarla olması gereken ilişkilere yeniden 

başlamıştır.

Burada zikredilmesi gereken en önemli nokta dış siyasetteki değişikliklerdir. Önceki an-

layışlar ulusal çıkarları öncelerken, AK Parti hükümeti adalet anlayışı ve prensipler üzere 

kurulu ve zulme karşı duruşu, seçim demokrasisine inanan, silah tehdidine aldırmayan ve 

bunun birçok örneği olan bir tavır sergilemiştir:

Türkiye Hükümeti, ABD’li oğul Bush tarafından birçok maddi imkân teklifi sunulmasına 

rağmen 2003 Irak işgal harbine katılmamıştır.

Filistin özgürlük hareketlerine olan desteği, Gazze şeridindeki ambargoyu kaldırmak için 

uğraşısı Siyonistleri ve destekçilerini rahatsız etmiştir.

Mısır’da askeri darbeye ve Suriye’de sultaya karşı çıkışı; ekonomik olarak önemli pazarları 

kaybetmesine sebep olmuştur.

Insani yardımlarda atmış olduğu adımlar; Gazze ve Myanmar(Rohingya)’a olan desteği; Su-

riye’li ve Irak’lı mültecilere kapılarını açmaları vb. gibi.

Burada Şu Önemli Mülahazaları Zikretmek Mümkündür;

1- Türkiye hürriyet ve adalet prensiplerine dayalı sistem oluşturma gayretindedir.

2- Zulme ve ambargoya karşı Gazze’ye Mavi Marmara Gemisini göndererek; mustaz’af 

halklara yardım elini uzatmış, bunun üzerine adı büyük yardım kuruluşları bu durumdan 

hiçbir şey yapmadıkları için çok utanmışlardır.

3- Türkiye’nin seçimle iş başına gelme arzusu, askeri darbelere karşı vermiş olduğu müca-

dele; Arap yöneticilerini pek müşkül duruma itmiştir.

4- Türkiye dış siyaseti ve Arap âlemiyle yeniden ilişkiye geçmesi, seçim sandığına olan 

güveni bazılarını sevindirirken bazılarını da gücendirmiş ve zor duruma itmiştir.
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5- Bölgedeki olaylara iyimser çözüm bulma çabası ve bölge halkının nabzına uygun çözüm 

arayışı otomatik olarak bölgedeki tağutlarla olan mantık farkını ortaya koymuş olup, Arap 

Devletleri Birliği’nin de felçli bir konumda olduğu gün yüzüne çıkmıştır.

Işte şimdi bu girişten sonra Arap Devletlerinin Türkiye’deki darbe girişimine bakış açıları-

nı ortaya koyabiliriz:

1- Özellikle belirtmek gerekir ki; bütün Araplar aynı duruşu sergilemediler. Aynı zamanda 

mevcut hükümetler ile halkları da farklı bakış açısına sahiptiler. Tabii olarak Medya da 

farklı görüşlerdeydi. Bazı Arap devletleri farklı zaman diliminde darbenin gidişatına ve 

zamana yayarak açıklamalarda bulunurken, bazıları farklı politik kınama ağızlarıyla açık-

lama yapmayı yeğlediler. Bu açıklamaların pek çoğu çıkarlara, coğrafi yani jeopolitik ko-

numuna ve güç dengelerine göre de değişiklikler arz etmektedir. Katar bu devletler içinde 

sürat ve dil olarak çok kuvvetli bir duruş sergilemekle beraber;  Katar Emiri, bakanları ve 

medyası ile direkt Türkiye ile iletişime geçmiş bu gayri meşru darbe girişiminde üzerlerine 

düşen bir görev varsa almaya hazır olduklarını bizzat fiili olarak arz etmişlerdir. Bu seçkin 

davranış iki devleti birbirine yaklaştırmış, ilişkileri kuvvetlendirmiştir.

2- Büyük çoğunlukla Arap devletleri darbeye karşı olduklarını ifade etmişlerdir, ancak bu 

ifadeler gecikmeli ve dil olarak zayıf kalmıştır. Özellikle de bazı körfez ülkeleri darbe giri-

şiminin gidişatını beklemiş olmakla beraber, darbe girişiminin olumsuz sonuçlanması ve 

darbeci askerlerin ve yandaşlarının teslim alınması ile darbe karşıtı gecikmiş açıklama-

larda bulunmuşlar ve bu açıklamaları gerekli mercilerce kayıt altına alınmış olup gereken 

hesap konum itibarı ile sorulacaktır.

3- Iki Arap devleti vardı ki bu ikisi Türkiye’deki başarısız darbe girişiminin başarıya ulaş-

masını arzuluyorlardı. Çünkü Türkiye Arap Bahar’ında halkların yanında ve askeri darbe-

lere karşı duruşunu açıklamış ve mazlum halklara destek verdiği için malum bu Iki Arap 

devleti kendisine cephe almıştır. BM de darbe karşıtı açıklamalara rağmen bu iki ülkenin 

temsilcileri de kınama yayınlamaktan imtina ettiler.

4- Bütün bunlara rağmen Arap halklarının nerdeyse % 90’dan fazlası, medya organları El 

Cezire kanalı, Arap Siyasi Araştırmalar ve Projeler merkezide an be an darbe girişimini 

takip etmiş ve ta başından beri kınamalarını yüksek sesle dile getirerek darbecilerin yü-

zünde ki korku ve endişeyi daima insanlara vurgu yaparak açıklamışlar ve daima meşru 

hükümetin şer’iliğinden bahsetmişlerdir. 
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5- Ben burada Recep Tayyip Bey’in bir hikmetli sözünü zikrederek bu Arap devletlerinin 

adını söylemek istemiyorum; “Birçok düşman, biz hayatta doğru yolu seçtiğimiz için bize 

düşmanlık ediyor. Onların adını tek tek söyleyecek olsam; çok tehlikeli uluslararası sorun-

lar çıkar.’’ 

6- Her şeye ve Avrupa Birliği’ne rağmen Arapların bakışı genel olarak iyiydi. Oysaki Türki-

ye bir NATO ülkesidir.

Son Mülahaza: 

Bütün bu olumsuzluklara; mal ve can kayıplarına rağmen Türkiye darbe girişiminden 

başarıyla çıkmıştır. 24 Haziran 2018 seçimlerinde de halk; Lider Recep Tayyib Erdoğan ile 

yeniden yola devam demiştir.

Türkiye Devleti’nin seçilmiş hükümetini destekleyen Arap Devletleri halklarıyla bütünleş-

miş şer’i ve anayasal hak olan seçilmişlik ve meşruiyeti savunarak kazanmışlar ve zaferle 

çıkmışlardır. Böylece Müslüman halklar ve dahi Araplar da kazanmıştır. Ama başarısız 

darbe girişimini destekleyen Araplar ise bedbaht olmuş ve utançla kaybetmişlerdir.

Türkiye tarihiyle beraber örnek bir duruş sergilemiştir. Toplumsal gelişimin büyük bir şe-

kilde gelişmesinde daimi gelişimin örnekliği konumunda olmuştur. Çünkü hep mazlum ve 

musta’zafların yanında olmuştur. Bu sebeple hep büyük olmuş kötü emelli kimselerin hile 

ve desiseleri onu engelleyememiştir; Ergenekon, Gezi Parkı olayları, 15 Temmuz darbe giri-

şimi, Türk ekonomisine yapılan son saldırı vb. saldırılar hep devam edecek, Allah’ın izni ile 

gerekli karşılık verilecektir. Bütün dünyadaki mazlumların dualarıyla Türkiye halkı reşit 

hükümeti ile hep güçlü olacaktır. (Rabbim bu memleketi güvenli kıl, buradaki insanları 

meyvelerinle rızıklandır) Allahümme amin.

Ve esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

أيها الجمع الكريم ........السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

أستفتح بالذي هو خير بقوله تعالى )..... ويمكرون ويمكر اهلل واهلل خير الماكرين ( أألنفال 30  
صدق اهلل العظيم ، 

تموز 2016  وهم  السادس عشر من   / الخامس عشر  ليلة  الذين قضوا  األبطال  الشهداء  أترحم على 
يتصدون بشجاعة لدبابات المتآمرين بصدور عارية ،  أتعاطف مع عوائلهم وأدعو هللا سبحانه أن يمن 
على الجرحى بالشفاء وتمام العافية . كما أحيي الموقف النادر الشجاع  للشعب التركي  الذي توحد والتحم 
بجميع مؤسساته الشعبية والرسمية والحزبية خلف القيادة الشرعية ورفض إستبداد العسكر ومغامراته 
البائسة التي ثبت تأريخيا أنها كانت وباال على الشعوب ونزعتها للحرية والحياة الكريمة ، كما اليسعني 
الشجاعة والجرأة وحفظ  نادرا في  الذي ضرب مثاال  الزعيم رجب طيب اردوغان  أتجاهل موقف  أن 
األمانة التي حمله إياها الشعب التركي حتى لو اقتضى االمر التضحية باالرواح والغالي والنفيس ، لقد 
تحولت المؤامرة الفاشلة الى ملحمة شعبية وتأريخية نادرة كتب عنها الزعيم رجب طيب أردوغان بقوله 
) نقشنا في 15 تموز نصرا جديدا في تأريخنا وخالل 20 ساعة أفشلنا خطة أعدت على مدى 40 سنة من 
قبل عصابة خائنة تقف واءها قوى خارجية ، إن 15 تموز أظهر حتمية أن نكون أقوياء ...دولة وشعبا 
وسنصل بالتأكيد إلى أهدافنا المرسومة لعام 2023 من خالل تعاون الرئاسة والبرلمان والحكومة وكافة 

المؤسسات الرسمية والشعبية الخاصة (.

قبل الحديث عن الموقف العربي البد من إشارة إلى التغييرات الهيكلية  الكبيرة التي تعرضت لها سياسة 
تركيا الخارجية والداخلية  منذ أن تقلد حزب العدالة والتنمية مقاليد السلطة فيها عام 2002 ....

استثنائيا  اهتماما  به  اولت  بل  للغرب  خلفية  باعتباره حديقة  للشرق  تنظر  إقليميا  معزولة  تركيا  تعد  لم 
واقتربت فيه تركيا من هموم وشواغل العالم العربي بضمنها التحديات التي تواجه امن واستقرار الدول 

العربية.

أصبحت تركيا اكثر تفاعال في المحيط الجيو سياسي واكثر حضورا في النشاط االقتصادي مما كانت 
عليه في أي وقت مضى , كما دخلت بقوة على خط الصراعات اإلقليمية  ال من اجل تفجيرها وتفاقمها 

بل في احتواءها ، تهدئتها والعمل على انهاءها.

تخلص النظام من الهيمنة العسكرية واتسع مقابل ذلك نطاق الدور المدني بمؤسساته المختلفة في إدارة 
الدولة.

النجاح في إيجاد مسافة وحدود واضحة المعالم في التعاطي مع توجهات السياسات الغربية في المنطقة 
واالعتماد على الذات في تحسين وتطوير العالقة مع دول الشرق األوسط بعيدا عن المظلة الغربية ... 

هذه االستقاللية في التوجه والقرار ازعجت الغرب.

التصالح مع اإلرث اإلسالمي والعثماني في الداخل والخارج ومحاولة تصحيح الصورة النمطية عن تركيا 
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التركية  كقوة غربية مقطوعة الصلة بمحيطها الجيو سياسي , ترافق ذلك في تصحيح العالقة العربية 
التاريخ المفتعلة والمضخمة والتي حاول المستشرقون من خاللها دق اسفين بين تركيا  وإزالة شوائب 

وبين العرب والمسلمين.

لكن النقطة األهم هو التغيير الذي حصل في محددات السياسة الخارجية والتي كانت تخضع فيما مضى 
لضوابط المصلحة القومية ومتطلبات االمن القومي فحسب وأضيف إليهما في حقبة حزب العدالة والتنمية 
ومسؤولية  بحزم  وااليمان  جهة  من  الظلم  ونبذ  للعدالة  متميزة  نظرة  من  تنبثق  ومبادئ  قيم  منظومة 
بديمقراطية الصندوق ونبذ التغيير وتبادل السلطة بالقوة وتحت تهديد السالح ،  والمالحظ انه متى ما 
تعارضت المصلحة القومية وحتى متطلبات االمن القومي مع منظومة القيم والمبادئ نجد ان القرارالتركي 
القرار مع مصلحة راجحة واالمثلة في هذا المجال كثيرة  للقيم والمبادئ حتى لو تعارض  بات ينحاز 

ومتعددة. 

رفض المشاركة في الحرب على العراق عام 2003 والتضحية بما عرضته إدارة الرئيس بوش االبن 
من مغريات مادية.

التعاطف مع حركة التحرر الفلسطيني والمحاولة الجادة في كسر الحصارعلى غزة مما سبب إزعاج 
الكيان الصهيوني واللوبيات التابعة عبر العالم .

التخلي عن أسواق اقتصادية هامة نتيجة موقف تركيا الرافض لالنقالب العسكري في مصر او تصديها 
لفاشية نظام بشار. 

الروهنكيا مثال  المهجرين من  الباهظة...غزة مثال  المالية  التوسع في اإلغاثة اإلنسانية وتحمل األعباء 
وفتح األبواب امام المهجرين السوريين والعراقيين وتوفير مالذات امنة دون مقابل .

وفي هذا المجال يمكن ان نعرج على مالحظات هامة -:

تبني تركيا لقيم الحرية والعدالة ونبذ االستبداد جعلها بعيدة عن األنظمة قريبة من الشعوب . 

رفض الظلم والحصار الذي تعرضت وتتعرض له غزة ومحاولة خرق هذا الحصار من خالل اسطول 
الحرية بقدر ما إعتبر بمثابة نصرة للشعوب المستضعفة فإنه شكل احرجا كبيرا لألنظمة .

ايمان تركيا الراسخ بديمقراطية الصندوق االنتخابي ورفض التدخل واالنقالبات العسكرية احرج واغاض 
أنظمة عربية قمعية ومستبدة  كثيرة.

سياسة تركيا الخارجية ومحاولة اندماجها مع المحيط العربي وتبنيها بنفس الوقت قيم الحرية والعدالة 
ومشروعية الصندوق لقي ترحيبا من بعض األنظمة واغاض الكثير منها.

التعاطي بإيجابية مع احداث المنطقة وتفهم نبض الشعوب والتعاطف مع تطلعاتها شكل مفارقة واضحة 
مع النمط العام الطاغي على السياسات العربية والذي يعبر عنه حالة الشلل و الضعف الذي بات يطبع 
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مواقف جامعة الدول العربية....

وبناءا على ماسبق كان موقف الدول العربية من االنقالب وفي هذا المجال أشير للمالحظات التالية :

1. المالحظ ليس هناك موقف عربي واحد بل مواقف عربية متباينة , كما ان التفريق مطلوب بين موقف 
الشعوب وموقف األنظمة , وبين األنظمة وبين وسائل االعالم ..... وبإستثناء موقف نظامين معروفين 
فان معظم الحكومات العربية ادانت المحاولة االنقالبية الفاشلة رسميا مع تفاوت في توقيت صدور هذه 
اإلدانة و تفاوت أيضا في مدى قوتها ورصانتها اللفظية واللغوية ) يشمل ذلك حتى الدول التي تصنف 
على التيار المضاد للديمقراطية والربيع العربي ( وهنا يجب التنويه بأن المواقف الرسمية المعلنة عادة ما 
تكون محكومة بالظروف والمصالح الجيوسياسية وميزان القوى  تعبر عن حقيقة المواقف بالضرورة عن  
هذا الحدث او ذاك  . الملفت للنظر موقف دولة قطرحيث تميزت عن باقي الدول العربية ليس فقط بسرعة 
تحركها في اإلعالن عن موقفها الرافض والمدين للمحاولة االنقالبية الفاشلة بل والتحرك على مختلف 
األصعدة في دعم الشرعية قوال وعمال ،  دولة قطرلم تكتفي بإصدار بيان شديد اللهجة يدين المحاولة 
االنقالبية ويؤكد على شرعية الصناديق االنتخابية بل قام اميرها مبكرا باالتصال هاتفيا بالزعيم اردوغان 
والتعرف منه على حقيقة األوضاع في تلك الساعة الحرجة كما تم توجيه وسائل االعالم التابعة للتنديد 
بالمحاولة االنقالبية والوقوف مع الشعب التركي بل وجه وزير الخارجية للقيام بزيارة عاجلة الى انقرة 
ونقل رسالة شفوية الى القيادة التركية ، لقد كان موقفا متميزا بحق إنسجم مع عمق العالقات بين الدولتين .

2. تميز موقف الغالبية العظمى من الدولة العربية بالوقوف مع الشرعية وإدانة المحاولة االنقالبية ، رغم 
أنها لم تتعجل بل تريثت وأنتظرت بعض الوقت في نشر بياناتها في وسائل االعالم ، لكن من المالحظ 
ان بعض الدول  الخليجية التي وصفت بأنها ترددت في ادانة المحاولة ذهبت عمليا الى ابعد من ذلك 
عندما سلمت عسكريين اتراك مشتبه بتورطهم بالمحاولة االنقالبية الى السلطات التركية وهوموقف الشك  

يحسب لهذه الدول ويؤكد حقيقة موقفها من المحاولة االنقالبية الفاشلة.. 

3. كما ذكرنا سابقا فان موقف نظاميين فقط كانا قد جاهرا بخصومتهما لموقف تركيا وكانا ينتظران 
نجاح المحاولة االنقالبية ومرد هذين الموقفين يعود الى موقف تركيا الداعم لثورات الربيع العربي ودعم 
هاتين  )من  دولة عربية  ممثل  أجهض  االسوء عندما  الموقف  كان  االنقالبات وربما  الشرعية ورفض 

الدولتين (  قرار مجلس االمن كان من المفروض ان يصدر ادانة للمحاولة االنقالبية الفاشلة .

4. المواقف بين األنظمة تباينت لكن موقف الشعب العربي كان مواحدا في دعم الشرعية وإدانة المحاولة 
للبحوث ودراسات  العربي  الفضائية من جهة  والمركز  الجزيرة  قناة  االنقالبية  حيث اجرت كل من 
السياسة من جهة أخرى وكل على إنفراد استفتائين منفصلين لينتهيا الى نتيجة ال تقبل الشك والتأويل على 
أن مايزيد عن 90% ممن استطلعت اراءهم كانوا يراقبون األوضاع عشية المحاولة االنقالبية الفاشلة بقلق 

بالغ واعلنوا بصراحة عن ادانتهم وشجبهم ووقوفهم مع الشرعية الدستورية. 

5. لقد تفاديت ذكر أسماء الدول العربية على اختالف مواقفها وانا في هذا الصدد اتبنى  حكمة  الرئيس 
اردوغان عندما صرح بقوله : ) يتربصون بنا أعداء كثر من اجل سلبنا حقنا في الحياة ومتى حاولت 

احصائهم دولة دولة فاننا سنواجه أزمات دولية خطيرة (
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6. مع ان الموقف العربي على العموم كان جيدا رغم أنه كان يعاني من إستثناءات محدودة  فانه يبقى 
افضل بكثير من موقف االتحاد األوربي حيث ترتبط به بعالقات وثيقة متنوعة ربما أبرزها عضوية تركيا 

في  حلف شمال اطلسي ) الناتو (.

مالحظات أخيرة :- 

لقد خرجت تركيا قوية رغم فداحة المصاب في األرواح والممتلكات ، بفعل التالحم الفريد بين الشعب 
الرئيس  بفوز  الحقا  إنعكس  والذي  اردوغان  طيب  رجب  بالزعيم  متمثلة  الشرعية  قيادته  مع  التركي 

وتحالف الشعب في انتخابات 26 مايس 2018.

 أما الدول العربية التي وقفت مع الشرعية  في تركيا فقد خرجت هي األخرى أقوى مماكانت عليه قبل 
المحاولة االنقالبية لغرض في  التي تمنت نجاح  الحدث بفضل إنسجام موقفها مع نبض شعوبها ، أما 
نفس يعقوب فالبد أنها تشعر بالخيبة والخجل لسوء تقديرها وقصر نظرها . وحقيقة ماكان على الدول 
العربية حكومات وشعوب إال أن تقف وقفة رجل واحد تضامنا مع تركيا ونصرة لنظام تحمل قسطه من 
المسؤولية في مواجهة التهديدات والتحديات التي يواجهها العرب ، وإنطالقا من حقيقة أن تكون تركيا 

مستقرة ومزدهرة وقوية فأن ذلك يصب خيرا  في صالح العرب والمسلمين.  

بمعدالت  المستدامة  للتنمية  نموذج   ، التراث  الحداثة مع  فيها  تمتزج  للحياة  فريدا  نموذجا  تركيا تصنع 
نمو عالية مع تحقيق أفضل مستوى من العدالة االجتماعية ، مع دور متقدم ومتعاظم إقليميا وعالميا في 
للشعوب  أمال  مابات  بقدر  النموذج  هذا  الخ   .... المظلومين  المستضعفة ونصرة  الشعوب  مع  الوقوف 
واألمم في العالمين العربي واإلسالمي فأنه حقيقة أثار حفيظة الدول الكبرى وهي لهذا تسعى إلفشاله بل 
وإجهاضه بتوالى المؤامرات على تركيا ... محاولة االرغنكون ... اضطرابات ساحة غزي ... محاولة 
15 تموز االنقالبية الفاشلة واخرها استهداف الليرة التركية ....المؤامرات والحرب على تركيا سوف 
تتواصل وإن باشكال وانماط مختلفة وسوف تبقى تركيا في عين العاصفة لفترة اليعلمها اال هللا ولكن 
عين هللا ترعاها وافضل رد على هذه المؤامرات ان تبقى تركيا  قوية يتالحم شعبها مع قيادتها الراشدة 
يحرسهم جميعا دعاء المستضعفين  في أرجاء العالم ) رب اجعل هذا بلد امنا وارزق اهله من الثمرات 

( اللهم امين. 

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   
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İslam Coğrafyasında Darbe ve Türkiye’nin Önemi

Üç meseleyi ele alacağım. Birincisi, Islam jeopolitiğinde Türkiye’nin önemi hususudur. Bü-

tün Islam dünyasının haritadaki yerine bakarsak, onun bir hilal biçiminde olduğunu göre-

ceksiniz. Mısırlı bilim adamı Gamal Hamdan’ın belirttiği gibi, Islam coğrafyası büyük bir 

hilal şeklindedir. Bu hilalin tam ortasında Türkiye’nin yanı sıra Mısır, Irak, Suriye, Suudi 

Arabistan veya genel olarak Arap Yarımadasını da içeren birkaç Arap ülkesi bulunmaktadır.

Islam coğrafyasına ilişkin diğer bir teori de Islam dünyası haritasının esasen büyük bir kuşa 

benzediği yönündedir. Bu kuşun kafası Türkiye, göğsü Irak, Suriye ve Arap Yarımadasıdır. 

Kuşun, biri Asya’da diğeri Afrika’da olmak üzere iki kanadı vardır. Ister hilal ister kuş 

teorisini kabul edelim, Türkiye’nin Islam jeopolitiğindeki önemini anlıyoruz. “Stratejik De-

rinlik” isimli kitabında Ahmet Davutoğlu, Islam dünyası merkezinin büyük, orta ve küçük 

birer üçgen şeklinde olduğunu ifade etmiştir. Büyük üçgen Mısır, Türkiye ve Iran’dır. Bun-

lar Islam dünyasının merkezindeki büyük üçgeni oluşturmaktadır. Bu üçgenin içinde Irak, 

Suriye ve Suudi Arabistan’dan oluşan bir başka üçgen daha vardır. Bunun içinde de Ürdün, 

Lübnan ve Filistin’den oluşan küçük bir üçgen vardır. Böylece Islam dünyasının merke-

zi küçük, orta ve büyük olmak üzere üç adet üçgenden oluşmaktadır. Türkiye’de Islam 

dünyasındaki büyük üçgenin bir parçasıdır. Bu durum, Samuel Huntington gibi Islam’a 

ve Türkiye’ye sempati duymayan Batılı bilim adamları nezdinde dahi Türkiye’yi, Islam 

jeopolitiğindeki en önemli ülkelerden biri kılmaktadır. Bu kimseler, Türkiye’nin jeopolitik 

açıdan çok önemli bir ülke olduğunu kabul etmektedirler. 

“Medeniyetler Çatışması” isimli kitabında Samuel Huntington, günümüzde Islam 

dünyasının en büyük probleminin Islam medeniyetine liderlik edebilecek bir çekirdek 

devletin yokluğu olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyada birçok medeniyet bulunmakta-

dır ve her medeniyete liderlik eden bir çekirdek ülke vardır. Örneğin, Ortodoks dünyası 

için Rusya, Protestan dünyası için Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa dünyasında 

Almanya ve Fransa. Fakat Islam dünyasının iç işlerini tanzim edecek bir çekirdek devlet 

bulunmamaktadır. Huntington, teorik olarak çekirdek devlet olabilecek birkaç ülke oldu-

ğunu belirtmektedir. Islam dünyası için bu altı ülke Mısır, Suudi Arabistan, Iran, Pakistan, 

Endonezya ve Türkiye’dir. Bu altı ülke içinde sadece Türkiye Islam dünyasında gerçekçi ve 

muhtemel bir çekirdek ülke adayıdır. Huntington, Islam medeniyetinin çekirdek devleti ol-

mak üzere Islam dünyasının merkezinde bulunması sebebiyle Türkiye’nin tarih, ekonomik 

ve askerî güç ile yönetim yetkisi ve coğrafyaya sahip olduğunu söylüyor.
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Arap ve Islam dünyasının 15 Temmuz’daki darbe girişimine yönelik tepkisini anlamak için 

Türkiye’nin Islam dünyası nezdinde arz ettiği önemi dikkate almamız gerekir. 15 Tem-

muz gecesi darbe girişimi başladığında, güzel şehir Trabzon’da tatildeydim. Yerimden 

kıpırdayamadan yaklaşık 12 saat boyunca televizyonun başında kaldım. Benim ve dünya 

üzerindeki milyonlarca Müslüman için fevkalade müteessir edici bir andı. Zira biliyorduk 

ki darbe girişimi başarılı olsaydı, bu sadece Türkiye’nin siyasi gelişimi için değil, Islam 

dünyası ve bölgenin tamamı için bir felaket olacaktı. Hamdolsun Türkiye’deki meseleleri 

uzun zamandır takip ettiğim, Al Jazeera Online ve hatta bazı Türk gazetelerinde Arapça ve 

Ingilizce makaleler kaleme aldığım için, darbe girişiminin hiçbir zaman başarılı olmayaca-

ğını biliyordum. Duyduğum ilk anda Twitter sayfama, “Bu darbe girişimi başarısız olmaya 

mahkumdur. Neden? Zira Türk halkının siyasi kültürü artık darbelere izin vermez.” diye 

yazdım. Bir arkadaşım bana mesaj gönderdi ve şöyle dedi: “Pekâlâ, gördün mü, ordu TRT’de 

başarısını duyurdu.” Ben de dedim ki, “Hayır, TRT’de ne söyledikleri umurumda değil, si-

yaset felsefesi çalışmalarımdan biliyorum ki, günümüzde Türk halkının siyasi kültürü, ku-

rumsal kültür ve bu halkın anayasal kültürü artık yeni bir darbeyi imkânsız kılıyor.” Keza 

bugün Fransa’da, Birleşik Krallık’ta, ordunun gücü olmadığı için değil, halkın kültürü buna 

izin vermediği için yeni bir darbe imkânsız hale geliyor. Başından beri bunun başarılı ol-

mayacağına inandım. Arap dünyasının tepkisine gelince, tabii ki tüm halk buna karşıydı. 

Arap rejiminin ekseriyeti, açıkça ifade etmese de darbe girişimini destekliyordu. Ancak en 

ilginç durum, Türkiye’deki darbe girişimiyle 2013’te Mısır’da meydana gelen darbenin mu-

kayesesidir. Bu bağlamda Al Jazeera’de (“ةيسايسلا ةينانألاو يركسعلا بالقنالا”) “Askerî Dar-

beler ve Politik Bencillik” başlıklı bir makale kaleme aldım. Kanaatimce her ülkede siyasi 

elit bencildir. Ordu, bazı siyasi elitleri darbeye yardım etmesi için kullanmaktadır. Adalet 

Bakanlığının daha önceden izah ettiği üzere, Türkiye’de tüm siyasi yelpaze darbe girişimi-

ne karşı dururken, Mısır’da ne yazık ki çok sayıda siyasi elit darbeyi destekledi. Bu yüzden 

darbe Mısır’da başarılı olurken Türkiye’de olmadı. Ayrıca 1960, 1980 ve 1997 olsun, Türki-

ye’de darbelerle mücadelede geniş bir birikim mevcuttur. Ancak Mısır halkının darbelerle 

mücadelede bu nevi bir birikimi veya darbeye karşı bir mutabakatı bulunmamaktadır.

Netice itibarıyla, Türkiye’deki darbe girişiminin akamete uğratılmasını bölgenin siyasi ge-

lişiminde bir dönüm noktası olarak görüyorum. Darbe girişiminin akamete uğratılması, 

insanların haklarını savunabilecekleri ve tüm askerî diktatörlüklerin karşısında durabile-

cekleri yönünde Arap ve Islam dünyasına büyük bir umut vermiştir. 
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I will try to cover three themes. Number one is the importance of Turkey in the Islamic geo-

politics. If we look at the whole Islamic world on the map, you will see it in the shape of a 

crescent. As the Egyptian scholar Gamal Hamdan said, Islam’s geography is in the shape of 

a huge crescent. At the heart of that crescent, there is Turkey and a few Arabian countries 

including Egypt, Iraq, Syria and Saudi Arabia or in general Arabian Peninsula.

Another theory about Islam’s geography is that the map of the Islamic world is actually like 

a huge bird. The head of the bird is Turkey. The chest of the bird is Iraq, Syria and Arabian 

Peninsula. There are two wings of this bird, one in Asia and the other in Africa. Whether 

we take the theory of crescent or the theory of the bird, we understand the importance 

of Turkey in the Islamic geopolitics. In his book “Strategic Depth”, Ahmed Dawood Oglu 

explained that the heart of the Islamic world is actually in the shape of a big triangle, the 

medium one and a small one. The big triangle is Egypt, Turkey and Iran. These countries 

form the big triangle in the heart of the Islamic world. Inside the big triangle there is anoth-

er one, covering Iraq, Syria and Saudi Arabia. And there is a small triangle inside, including 

Jordan, Lebanon and Palestine. So the heart of the Islamic world is three triangles, small 

one, medium one and a big one. And Turkey is a part of this big triangle inside the Islamic 

world. This makes Turkey one of the most important countries in the Islamic geopolitics 

even for Western scholars who don’t have sympathy with Turkey, who don’t have sympathy 

with Islam like Samuel Huntington. They recognise that this country is a very important 

country in terms of geopolitics. 

In his book “Clash of Civilizations”, Samuel Huntington said that the biggest problem of 

the Islamic world today is there is no core state that could lead the Islamic civilization. 

We have several civilizations in the world and every civilization has one big state that 

is a core state, for example Russia for the Orthodox world, like the United States for the 

Protestant world, like Germany and France in the Western European world for example. 

But there is not a core state that can organize the internal affairs of the Islamic world. And 

he said there are few countries who can be a core state theoretically. Six countries for the 

Islamic world are Egypt, Saudi Arabia, Iran, Pakistan, Indonesia and Turkey. Among these 

six countries, only Turkey is a real, a possible candidate to be the core state in the Islamic 

world. He said Turkey has the history, economic and military power, administrative com-

petence and geography, because it is at the heart of the Islamic world to be the core state 

of the Islamic civilization.
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To understand the reaction of the people in the Arab world and the Islamic world about 

the coup d’état in July 15th, we need to take into consideration the importance of Turkey for 

the rest of the Islamic world. When the coup d’état started in the night of the 15th July, I was 

on vacation in the beautiful city of Trabzon. And I stayed in front of the TV for almost 12 

hours, unable to move. It was an extraordinary emotional moment for me and for millions 

of Muslims around the world. Because we knew if this coup d’état succeeded it would be 

a disaster for the political development not only of Turkey, for the whole Islamic world 

and the whole region. But fortunately, because I had been following the affairs in Turkey 

for a long time and I wrote many articles about Turkey on Al Jazeera Online, even in some 

Turkish journals in Arabic and English, I knew that the coup d’état would never succeed. 

In the first moment I heard about it, I wrote on my page on Twitter “This coup d’état is 

doomed to fail. It will fail. Why? Because the political culture of the Turkish people doesn’t 

allow coup d’état anymore.” One of my friends sent me a message. He said, “Well, you see, 

the military announced their success on TRT.” I said “No, I don’t care what they are saying 

at TRT, I know from what I study in political philosophy that the political culture of the 

Turkish people today, the institutional culture, the constitutional culture of these people is 

making a coup d’état impossible.” Exactly the same way that the coup d’état is impossible 

in France today, in the UK today, not because the military doesn’t have the power to do it, 

but because the culture of the people doesn’t allow it. I believed from the start that this 

would not succeed. As to the reaction of people in the Arab world, of course all the popula-

tion was against it. Most of the Arab regime was with the coup d’état actually, even if they 

don’t say it explicitly. But the most interesting case is the comparison between the coup 

d’état in Turkey and the coup d’état in Egypt in 2013. I wrote an article about that in Al 

Jazeera with the title (“ةيسايسلا ةينانألاو يركسعلا بالقنالا”) “The military coup d’état and the 

political selfishness”. And I think in any country the political elite is selfish. The military 

can use some of the political elite to help the coup d’état. What happened in Turkey, as the 

Ministry of Justice explained before, was that the whole political spectrum in Turkey stood 

up against the coup d’état, while in Egypt, no, many numbers of the political elite support-

ed the coup d’état unfortunately. And that’s why the coup d’état succeeded in Egypt and 

didn’t succeed in Turkey. Also, there is a huge, a long accumulation of dealing with coup 

d’état in Turkey, whether it is coup d’état of 1960, 1980 or 1997. But the Egyptian people 

did not have that kind of expertise of dealing with a coup d’état or have an understanding 

against a coup d’état.
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To conclude, I think that the failure of this coup d’état in Turkey is a milestone in the po-

litical development of the region. And this failure of this coup d’état gave a great hope to 

the Arab world and the Islamic world that people are able to stand up for right and against 

any military dictator. 
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Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medya ve Sosyal Medyada 15  Temmuz 
Darbe Girişimi Gecesi ve Sonrası

Bu toplantıyı düzenledikleri için Türkiye Hukuk Platformu’na çok teşekkür ediyorum. 15 

Temmuz’un ikinci yıl dönümünde konuşacak çok şeyimiz var. Aslında iki yıldır o geceyi 

konuşuyoruz. O gecenin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bir kere başında ben 15 Tem-

muz’un tam anlamıyla bütün detaylarını çözemediğimizi düşünüyorum. Bunu medya ya da 

farklı alanlarda da konuşabiliriz tabi. Hala açıklığa kavuşturulmayı bekleyen çok noktası 

olduğunu düşünüyorum; ama medya ve uluslararası medya açısından bakacak olursak, 

15 Temmuz bir ülkenin, bir insanın tarihinde karşısına gelebilecek nadir olaylardan bir 

tanesi. Hem çok kara bir an ama aynı zamanda darbenin evrilmeye başladığı anda da çok 

aydınlık bir an. Dolayısıyla ilk andaki refleksiniz ne ise, yani o haberi alıp da ne yaptıysa-

nız O’sunuz. Yani bir darbe girişimi sivilleri, siyaseti, ülkenin demokratik olarak seçilmiş 

hükümeti ve liderine yönelik saldırılarda ilk refleksiniz ne oluyorsa bütün hayatınızı onun 

için yaşamışsınız inançlarınızı, eğitiminizi, değerlerinizi, ahlakınızı… Tam momentum, 

işte o momentum. Peki, o anda ne oldu? 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde darbeci terö-

ristler hem yerel ve ulusal planda medya cephesini kaybedip en büyük desteği uluslararası 

basından gördüler. Ve darbenin aslında darbeye giden yolun öncesinde uluslararası bası-

nın özellikle 2013 Gezi Odaları’ndan itibaren aslında Arap Baharı hareketlerinin başlama-

sından itibaren diyelim, Türkiye ile ilgili algı operasyonları oldu. Bunların detaylarını bi-

razdan konuşacağız. Önce an an ne oldu, biraz önce Prof. Dr. Ergun Yıldırım Hocam TRT’de 

bildiri yayınlanırken başka bir medya grubunda bir şey oldu dedi, onu da biraz konuşmak 

istiyorum ben. Şimdi ilk haber geldiğinde bir sosyal medya, tabi daha önceki darbe girişim-

leri ve darbelerle 15 Temmuz’u mukayese ettiğimiz zaman bir kitle iletişim araçlarının çok 

yaygınlaşması var, sosyal medyanın gücü var, ama aynı zamanda ülkemizdeki medyanın 

aldığı demokrasi kültürü var. 28 Şubat Dönemi ya da daha önceki darbe girişimlerinden 

ders çıkarmış bir medya var. Tabi ki özeleştiri yapılması gereken çok şey var ama 15 Tem-

muz’da bence oradaki ilk reflekste yerel ve ulusal medya açısından baktığımız zaman ben 

kötü bir karnenin olmadığını düşünüyorum. Mesela ben ilk darbe girişimi haberini aldı-

ğımda Fransa’dan dönmüştüm. 14 Temmuz’da Fransa’da bir terör saldırısı olmuştu ve ben 

o gün uçaktan indim. Ertesi gün canlı yayınlar vardı Haber Türk’te, uzun süre Fransa’da 

yaşadığım için Fransa’daki terörle ilgili merak edilenler oluyordu. Tam Haber Türk’ten 

çıktık gazeteci arkadaşlarla otururken “Köprü kapatıldı”, “Uçaklar uçuyor” haberi geldi. 

Haberdar sitesinin, daha sonra bu site kapatıldı, bir haber metni o sırada Whatsapp grup-
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larında dolaşmaya başladı: “Beylerbeyi Sarayı’nın önünde askerler polislerden silahlarını 

vermesini istemişler ve darbe oldu evinize gidin demişler”… Bu, bir A4 uzunluğunda haber. 

Tek gelen haber bu. Şimdi bu haberden şunu anlıyoruz, her haberci bunu bilir; bir habe-

ri yazarken kaynaklarınıza bakacaksınız falan, yani bir kısım medyanın, FETÖ’ye yakın 

medyanın darbeden önceden haberdar olduğunu biliyoruz. Örneğin bir canlı yayında Ke-

rim Balcı’nın görüntüsü var, hepiniz izlemişsinizdir, önce anlatmaya başlıyor, sonra Cum-

hurbaşkanımızın CNN Türk’teki açıklaması yansıdığında böyle bir kekeleme, şaşırıyor, ne 

oldu diye bakıyor vs. Şimdi daha sonra ilk olarak NTV’de Başbakanımızın saat 23.00’te bir 

açıklaması var. Bir kalkışma olduğuna dair, şüpheleniyoruz, diyor. Hande Fırat’ın 00.26’da 

Cumhurbaşkanımıza bağlanma olayı biraz kişisel gazetecilik başarısı evet; ama hem de bir 

özeleştiri yapacağım burada. NTV’de Başbakan o açıklamayı yaptıktan sonra Cumhurbaş-

kanımız yerel basını çağırıyor Marmaris’te ve aslında bir açıklama yapıyor. Ama o açıkla-

ma yansımıyor. Şimdi ben her şeyden önce iğneyi kendime batırmayı, eleştirirken önce 

kendimi eleştirmeyi tercih eden bir insanım. Bu kadar yıl gazetecilik yaptım, Cumhurbaş-

kanımızın ekibinde çalışıyorum, burada yerel medyaya yapılan çok önemli bir açıklamanın 

yansımaması üzerinde bizim günlerce, aylarca konuşup didik didik etmemiz gereken bir 

konu. Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor ve bu görüntü bir şekilde hem AA’ya hem TRT’ye 

yansımıyor. Buraya bir soru işareti, ben hiçbir şekilde bunun, sadece AA veya TRT değil, 

Cumhurbaşkanı’na yakın olduğu bilinen bütün haber kanalları, sosyal medyaya bu açık-

lamanın yansımaması darbeyi anlamamız açısından çok önemli bir konudur, bunun didik 

didik edilmesi gerekiyor. Bir de o anda Cumhurbaşkanımızın çevresindekiler o açıklama-

nın yansıdığını düşünüyor. Özellikle Büyükelçi Hasan Doğan ve Hande Fırat arasında bir 

görüşme geçiyor ve Hande Fırat bir taraftan canlı yayında o sırada Abdülkadir Selvi ile 

canlı yayındalar ve çıktı mı çıkmadı mı, Facetime mı, Skype mı, derken Cumhurbaşka-

nımız 00.26’da canlı yayına çıkıyor ve daha sonra bütün haber kanallarına bağlanıp mil-

letimizi sokaklara meydanlara ve havalimanlarına davet ediyor ve sonrasını hep birlikte 

yaşadık. Medya burada hem yönlendirici hem de sokaktaki milletle birlikte hareket edici 

çok önemli bir rol üstleniyor. Tabi ilk yapılan açıklamanın yansımamasının, o yarım saatlik 

gecikmenin, millette oluşturduğu moral bozukluğu da Marmaris’teki açıklamanın yansı-

maması bence medyanın, medya ile iletişim ile ilgili herkesin üzerinde durması ve bir daha 

yaşanmaması için gerekli önlemlerin teknik olarak siyasal olarak her anlamda alınması 

gereken bir konu. Şimdi daha önceki darbelerde ne oluyor? Aslında uluslararası medya 

anlatacaktım ama biraz kendimizle ilgili konuları da anlatıyorum. 27 Mayıs’ta saat 5’te bir 

Albayın okuduğu bir darbe bildirisi var. 12 Eylül’de TRT’den hem radyo hem televizyondan 

darbe bildirisi okunuyor ve her ne kadar baskı rejimi, kapatılan gazeteler televizyonlar 
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olsa da darbeye açıktan destek veren bir medya mantığı var. 28 Şubat’ta bu daha belirgin 

hale geliyor. 15 Temmuz’da ise gazeteciler, televizyoncular demokrasiye bağlılık örneği 

gösteriyorlar. Peki, uluslararası medyada neler oluyor? Şimdi darbe öncesinde darbeye gi-

den yola taşları döşeyen bir yaklaşım olduğunu daha önce söylemiştik. Neler oluyor? Örne-

ğin MIT tırları haberi ya da Türkiye DEAŞ’a destek veriyor, haberi ya da 2013’ten itibaren 

Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmaya dönük haberler ve bu konudaki algı operasyonları 

bence darbe ve medya başlığı altında tartışılması gereken konular. Yerel ve ulusal basının 

burada, yerel basının güçlendirilmesi de çok önemli bir rol oynuyor. Şimdi yavaş yavaş 

medyaya bakalım isterseniz. 

15 Temmuz gecesi sosyal medyada yazılan yazılardan bazılarına bakarsak; darbe anında 

BBC ve bütün batılı basın yayın organları darbeden yana bir tutum izliyor; çünkü kendi 

karar vericileri de böyle izliyor. Dolayısıyla batı karar vericilerinin ne kadar bağımsız ne 

kadar objektif olduğuna ilişkin en önemli verilerden bir tanesi 15 Temmuz gecesi batı ba-

sınının tutumu.  Ilk olarak yapılan canlı yayında FOX News’a yapılan bir açıklama var. 

“Darbe başarılı olursa Islamcılar kaybedecek ve biz kazanacağız” deniyor canlı yayındaki 

konuşmacı.
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Daha sonra Stratfor’un, aslında Stratfor bir araştırma kuruluşu ama internetten Cumhur-

başkanımızın uçağının güzergâhını veriyor; adeta hedef gösterir şekilde. 

,

                                   

Daha sonra Cumhurbaşkanı’mızın kaçtığına, farklı yerlere gittiğine ilişkin, sığınma iste-

diğine ilişkin haberler gelmeye başlıyor. Batı basınının burada özellikle hem darbeci ar-

gümanların tabi burada yine iğneyi kendimize batıralım, bir şeyi eleştirirken önce “siz 

üzerinize düşeni yaptınız mı?”yı sorgulayıp bir eleştiri getirmek lazım belki, batı basınına 

yeteri kadar ulaşılma çabaları gösterildi mi? Çünkü her zaman yapılabilecek bir şeyler 

vardır. FETÖ’nün, FETÖ medyasının oluşan bu boşluğu iyi doldurduğu, 17-25 Aralık öncesi 

ulusal ve uluslararası medyada belirli köşe taşlarına gelmelerinin de 15 Temmuz gecesi bu 

argümanlarda etkili olduğunu görüyoruz. Ve ardından Türkiye’deki darbe girişimi ile ilgili 

haberler bir yandan Twitter’da iltica talebinde bulunduğu ile ilgili haberler var.

Stratfor’un Cumhurbaşkanı’nı takibinden bahsettik, sonra MSNBC’den bir bilgi geliyor: 

“Üst düzey bir Amerikalı kaynağın kendisine Cumhurbaşkanı’nın Istanbul’a inmeyi red-

dettiğini ve Almanya’dan sığınma istediğine dair haberlerin geldiğini” söylüyor. 
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Dailybeast’te, “Erdoğan’ın Almanya’ya iltica talebi reddedildi şimdi Londra’ya gidiyor” de-

niyor. 

                                      

Ayrıca Kıbrıs’a gittiğine dair de haberler vardı. Daha sonra Cumhurbaşkanının nerede ol-

duğuna ilişkin tabi o sırada Marmaris’te açıklama yapılmış yola çıkılmış, bir yandan sığın-

ma istediği haberleri geldiği sırada diğer yandan da uçağının rotası gönderiliyor. Birisi de, 

Twitter’da IRNA muhabirini alıntılayarak demiş ki: “Erdoğan ailesi ile birlikte Tahran’a 

indi ve oradan Katar’a gidecek.” 
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Amerikan medyasıyla ilgili şöyle bir şey anlatayım; kendi ilgilendiğim konulardan bir tane-

si… Wall Street Journal’ın Istanbul’da Dion Nissenbaum diye bir muhabiri vardı. Tanıdığım 

bir gazeteci… Burada yazdığı haberde darbe hakkında, ABD Dışişleri’nin, ABD Başkanı’na 

meşru bir darbe olduğu ile ilgili vurguda bulunduğunu söylüyordu. Kendisine soruyu sor-

duğunuzda ise kelime oyunu yaparak, “bunun aslında sahte olmadığını, gerçek bir darbe 

olduğunu gösteriyor” diyerek kelime oyunlarına kalkışmışlardı. 

Bir başka haberde; “Eğer Türk darbesi başarılı olursa, ABD’nin askerlerle ortaklığının de-

vam etmesi gerekir” deniyor.
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Sonra o meşhur “karşı darbe girişimi” söylemi… Özellikle muhalefetin CHP’nin çok kullan-

dığı 20 Temmuz darbesi ile ilgili ifadeleri geliyor. Bu arada tabi New York Times World’un 

meşhur “Erdoğan destekçileri koyundur; şimdi o ne derse onu izleyecekler.” başlıklı ma-

kalesi de var.

                         

Bu sadece burada değil 16 Nisan referandumunda, 24 Nisan seçimlerinin sonucunda 

Almanya’da Cumhurbaşkanımıza büyük bir teveccüh gösteren oradaki seçmenlerin 

davranışlarını yorumlayan yetkililerde de böyle bir yaklaşım var: “Onların eğitim seviyesi 

düşük” veya “onların başka bir takım yetersizliklerinden, eksikliklerinden ya da alt sevi-

yede olmasından dolayı oy verdi ve desteklediler” gibi birtakım aşağılayıcı ve faşist bir 

yaklaşım var.

Darbenin başarısız olmasından dolayı kendilerine adeta bir görev biçip; “Erdoğan öldürül-

seydi” deme cüretinde bulunanlar bile oldu. FOX News’de son yansıyan notta, “Türkiye’nin 

son umudu da çöpe gitti” diye bire başlık vardı. 
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Ve kaos başlığı… 
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Bu direniş bana göre dünya demokrasi tarihi açısından oldukça, demokrasi standardını 

yükselten bir şey. Siz şimdi o gecenin modunu bir düşünün. Neredesiniz, ne yapıyordunuz, 

televizyonlar ne yapıyordu ve insanımız sokaklara öyle bir çıkıyor ki, bu dünya demokrasi 

standartları açısından eşi benzeri görülmemiş bir şey… 15 Temmuz gecesi hem refleks hem 

Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile anında sokaklara çıkılması, mesela bir Boğaz Köprüsü gö-

rüntüsü var, şöyle soruyor asker diyor ki, “Bakın darbe oldu. Gidebilen varsa, cesareti olan 

varsa gitsin!” diyor. bir tane vatandaşımız ben giderim diyor ve şöyle kendisini yola atıyor 

ve onu izlemeye devam ediyorlar daha sonra. 

Ingiliz medyasına da biraz bakalım… BBC’nin o gece tweetlerine ve reflekslerine bakıldı-

ğında gerçekten tarihinin en utanç verici sahnelerinden birini yaşadı. Şimdi şöyle bir şey 

var, birilerine gönderilen bir tweet var. Muhalif konuşacak birileri aranıyor ama darbe 

ile ilgili o anda herkes büyük bir toplumsal ve duygusal bir travmanın ardından yaşanan 

bir coşku var ve muhalif konuşacak kimseyi bulamıyorlar ve muhalif konuşacak birilerini 

bulmaya çalışıyorlar. BBC’de ki haberde de SKY News’un Dış Ilişkiler Analisti Tim Marshall 

diyor ki canlı yayında, Türkiye’nin darbecileri iki ana hata yaptı. Bunlardan biri Cumhur-

başkanını öldürmemekti”...

Sonra The Economist’in ”Erdoğan’ın Intikamı” başlığı var… 
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Ya da Fransız Le Point, örneğin, takılmış bir şekilde saldırgan manşetler atıyor, en son dik-

tatör diye bir başlık attı, 24 Haziran sürecinde.... Ben batı medyasının Cumhurbaşkanımız 

hakkındaki bu yaklaşımının biraz patolojik bir özellik de taşıdığını düşünüyorum. Hatta 

Anti-Erdoğanopati hastalığı gibi bir şey var. Cumhurbaşkanımızın isminin geçtiği yerde 

batı medyasında tabi karar vericilerinde etkisi olan bir şey ama isminin geçtiği anda böyle 

bir önyargı, algı operasyonu, böyle bir şey var. 2013’ten itibaren nasıl Mısır’da, Tunus’ta 

olduysa, Türkiye’de de önce Gezi Olayları’yla ardından 17-25 Aralık olayıyla Cumhurbaş-

kanımızı devirmeyi istediler. Cumhurbaşkanımız her seçimden, tabi millete dokunarak, 

milletle buluşarak her seçimden zaferle çıkınca daha da öfkelendiler. Şimdi özellikle batı 

basınındaki bu manşetler, dergi kapakları yazılara bakıldığında bir şekilde “Cumhurbaşka-

nını gönderebiliriz”, diye umutları vardı. Şimdi, 24 Haziran seçimlerinde zaferle çıkıldıktan 

sonra şöyle şeylere tanık oluyoruz, Almanya 2 yıllık aradan sonra diyor ki “Belki darbenin 

arkasında FETÖ olabilir”… Alman basınında bir değişiklik olabilir mi? Ya da Amerika dün 

daha farklı bir taziye bir destek mesajı yayınladı 15 Temmuz ile ilgili… ABD basınında böy-

le bir şey olabilir mi… Yani, konjonktürel olarak asla net bir tavır değil… Batı basınından 

iletişim kurma çabası bekliyorum. Işte en son NATO toplantısından çıkan fotoğrafı gördük 

ya da AB dönem başkanlığı var şu anda 6 aylığına ama bu geçtikten sonra Türkiye ile ortak 

bir nokta bulmaya çabalayabilirler. Çünkü mecburlar, mülteci meselesi, terörle mücadele 

meselesi gibi konular da var.

Ingiliz basınının tutumuna yeniden dönersek, Independent’ta şu başlıkta bir makale çık-

mıştı, örneğin: “Erdoğan başarısız darbe girişimini seküler Türkiye’nin son unsurlarından 

kurtulmak için kullanıyor.”
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Şimdi sadece batı basını değil, mesela batı basını üzerinde etkileyici olan Avrupa Parla-

mentosu gibi değişik kurumlar var. Burada darbede başarısızlığa uğramış bir batı vardı, 

Almanya özellikle, AB’nin Alman parantezi (Almanya, Hollanda, Avusturya, Isviçre) gibi 

yerlerde 16 Nisan referandumu öncesinde de kampanya süreçlerinde yakın bir şekilde 

gördük, bir kere kampanyaya izin vermediler. CHP’nin kampanyasında orkestra şefliği, 

maestroluk yaptılar, ama oradaki afişlerde, mesela Isviçre’de meşhur tabancalı bir afiş var. 

Fransız basınına baktığımızda da aynı şekilde darbenin başarısızlığından sonra bir panik 

havası vardı. 

Israil’i biliyorsunuz zaten, Israil basınında zaman zaman Israil hükümetinin dışında bazı 

şeyler çıkar ama genel çerçeve anlamında kendileriyle ilgili yönetimlerinin söylemleri-

nin dışına çıkmazlar. Haaretz’de şöyle bir başlık vardı: “Toplum, demokratik olmayan de-

mokrasiyi askeri yönetime tercih etti.” Yani böyle yeni siyaset terimlerinin çıktığını da 

görüyoruz.

Bizim medyamızın televizyon ve yerel basında batı basınına demokrasi dersi verdiğini gör-

dük. Şimdi önümüzdeki süreçte; “Vazgeçecekler mi?”; hayır vazgeçmeyecekler. Özellikle 

uluslararası basın 15 Temmuz öncesinde, MIT Tırları haberiyle, DEAŞ’a destek verme gibi 

argümanlarla ki kullandıkları argümanlar da FETÖ argümanları… Ama şunu gördüler: 

Medya gücü etkisiyle her şeyi yapamazlar. Mesela bunu ben Amerikan seçimlerinde 

Trump’ın kazandığında da bütün siyasi sonuçlardan bağımsız olarak,  “Biz deriz, olur.” 

Böyle uluslararası alanda bir şey var ya, “biz kendi algı kontrolümüzle bunu yapabiliriz” 

bu kendi Amerikan seçimlerinde bu plan suya düştü olmadı. Bizdeki 15 Temmuz’da bak-

tık, hayır, olmadı. Algı operasyonlarında işe yaramadı. Ama daha da bilendiler, mesela 15 

Temmuz darbe girişiminin bastırılması, bizimle ilgili planlarından vazgeçtikleri anlamına 

gelmiyorsa, batı basınında da aynı şekilde burada devam edeceklerini düşüneceğiz. 

Son cümlemi söyleyeyim, iletişim alanları kurmaktan, onlara ulaşmaya çalışmaktan, sa-

bırla, yeni gazetecilik öğrencilerine, yeni nesile ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. 

Bir kişiyi bile etkileme gücünüz varsa; her ne kadar karşıda bir önyargı varsa da, bir kere 

o önyargıyı kırmak üzere kararlı olmak, haklı olduğunuzu biliyorsanız, ayaklarınızın üze-

rinde duruyorsanız, oradan başlamak önemli bir etki olur diye düşünüyorum, bu konu üze-

rinde uzunca konuşulabilir ama bitirmem gerektiğinden beni dinlediğiniz için teşekkür 

ediyorum.
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Darbeler Çağında Medyanın Rolü: Radyodan E-Muhtıraya

Çok değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler.  Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhab-

betle selamlıyorum. Bugün, bu üniversitede konuşmak başlı başına çok önemli bir hadi-

sedir. Çünkü bu üniversite özellikle 60 darbesi ile beraber darbecilerin yanında yer alan 

profesörlerin uçağa bindirilerek -istenilen anayasanın yapılmasına katkı sağlayan hocala-

rın- gittiği bir yerdir. Bu üniversite aynı zamanda 28 Şubat döneminde başörtüsü mağduri-

yetinin darbeci zihniyetlerce bütün Türkiye model olacak biçimde yaşatıldığı bir yerdir. Bu 

üniversite 12 Eylül rejimine yine anayasa hazırlamak üzere hocaların taşındığı bir yerdir. 

Ben de bu üniversitede okudum. Lisans, yüksek lisans ve doktora yaptım. Bunun için de bu-

gün burada biz darbeyi savunan değil de bu darbeleri reddeden, bu darbeci geleneği sorgu-

layan ve Türkiye’yi yeni bir tarihi döneme taşıyan, 15 Temmuz darbesine meydan okuyan, 

milli iradeyi ve direnişi kutladığımız, hissettiğimiz, analiz ettiğimiz için onur duymalıyız, 

mutlu olmalıyız, bahtiyar olmalıyız. Akademiyanın darbeyi savunan ve meşrulaştıran değil 

de sorgulayan ve eleştiren bir bilinç ve çaba içinde olduğu bir döneme şahitlik ettiğimiz 

için şanslıyız. Üniversitenin önemli öğretim ve bilim kurumları olarak darbeci geleneği 

tartışan ve eleştiren bir arayışı temsil ettiği bir aşamadayız. Istanbul Üniversitesi de buna 

öncülük eden bir faaliyet içinde bulunuyor. Burada başta Rektör olmak üzere katkısı geçen 

herkesi kutlamak istiyorum.

Türkiye’de darbe geleneği ve basın ilişkisi aslında bizim 150 yıllık modernleşme serüve-

nimiz ile at başı giden bir olgu. Bir olgu, bir felsefe ve bir süreçtir aynı zamanda. Darbe 

dediğimiz şey modern bir hareket öncelikle. Darbe dediğimiz şeyde bir cunta örgütlenmesi 

var, bunlar ordu yapısı içerisinde örgütleniyorlar ve sivil iradeyi temsil eden parlamenter 

meclise müdahale ederek sistemi ve toplumu kendi tahayyülleri çerçevesinde dizayn edi-

yorlar. Ve bu mantık, bu düşünce tarzı, bu siyasi pratik bizde aslında Abdülaziz’in hal’i ile 

birlikte başladı. Kuleli Askeri Lisesi’nde bunun hayalleri kurulmaya başlanıyor, Abdülaziz 

hal ediliyor ve ondan sonra aslında cuntanın aldığı kararla beklemedikleri bir biçimde de 

olsa bir iktidar değişimine yol açıyorlar. Yine Ittihat ve Terakki’nin iktidara gelme süreci-

ne baktığımız zaman aynı cunta hareketleriyle ve orduyla beraber bunu yapılandırması 

söz konusu. Cumhuriyet döneminden itibaren de bu darbe geleneğimiz maalesef devam 

ediyor. Adeta bu darbeci gelenekle bütün toplum meselelerimizi adeta çözmek istiyoruz. 

Onu bir yönteme dönüştürmüş gibiyiz.  Büyük bir siyasi değişim mi yapılacak? Ekonomik 

sorunlar mı çözülecek? Anayasa mı yapılacak? Bir toplum ütopya düzeyinde tamamıyla 

müreffeh, adil ve güzel bir yere mi getirilecek? Elitlerin, askeri kadroların, basın mensup-
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larının aklından geçen şey hemen darbe yapmak. Bu aslında Osmanlı’nın yıkılmasından 

sonra bütün Islam coğrafyasında karşılaştığımız temel bir siyasal yöntem sorunu. Dolayı-

sıyla biz 100 yıldır bir Darbeler Çağını yaşıyoruz. Hobsbawm 19. yüzyılı “Devrimler Çağı” 

olarak tanımlıyor. Bizler için ise Osmanlı sonrası dönem bir Darbeler Çağı. Çünkü  sadece 

Anadolu coğrafyasında 60 ihtilali yapılmadı, 17 Mart yapılmadı. Aynı şey Suriye’de, Mı-

sır’da, Libya’da, Cezayir’de, Tunus’ta, Irak’ta yapıldı. Arap Nasyonal Sosyalizmi ideolojisi 

ile bölgedeki ordular bir araya gelip cuntalar oluşturup darbelerle toplumları yönetmeye 

çalıştılar. 15 Temmuz bu açıdan önemli. Peki, bunun basınla ilişkisi nedir? Türkiye’de nasıl 

darbeler Osmanlı modernleşmesinin son yıllarında ortaya çıkıp cumhuriyet döneminden 

günümüze kadar geldiyse -15 Temmuz’a kadar- matbuata baktığımız zaman da darbeyle 

ilişkileri bu süreçte görmek mümkün. Matbuat kültürü modern bir kültürdür zaten. Aydın-

lar yetişiyor, gazeteler basılıyor, dergiler çıkıyor, hürriyet deniliyor, ifade özgürlüğü denili-

yor, meşrutiyet ilanları yapılıyor. Ancak 1912 yılında Bab-ı Âli baskını ile beraber Ittihat ve 

Terakki’nin kurduğu cuntayla basın susturuluyor ilk defa. Ve basın darbeciler tarafından 

kontrol edilmeye başlanıyor. Dönemin önemli gazetecilerinden biri olan Hasan Tahsin kat-

lediliyor. Bugün bu konferansın olduğu şehirde yapılıyor bunlar. 1928 yılında Türkiye’de 

bütün basın susturuluyor. Istiklal Mahkemeleri aracılığıyla yargılanıyorlar. El-Azize (be-

nim memleketime, bugün Elazığ diyoruz) sürgün ediliyorlar. Basın artık Türkiye’de toplu-

mu temsil eden, ifade özgürlüğünü ortaya koyan bir kimlikten çıkıyor tamamıyla. Darbeci 

düzenlerin emrine amade olan ve onların söylemlerini kamuoyuna taşıyan, onlar için ha-

berleri çarpıtan, toplumu manipüle eden ve yalanlar uyduran bir platforma dönüşüyor. 

Örneğin, Menderes’e yapılan müdahalenin toplum nezdinde meşruiyeti için öğrencilerin 

kıyma makinesinden geçirildiği yalanı üretiliyor. Ve bu yalan, gazeteler aracılığıyla bü-

tün Türkiye’ye yayılıyor. Bu çerçevede brifingler veriliyor, andıçlar yapılıyor, her zaman 

ana medya dediğimiz akım artık darbeci kadroların, darbeci zihniyetin emrinde çalışmaya 

yöneliyor. Bunu en etkili biçimde yakın dönemde 28 Şubat darbesinde gördük. Özellikle 

atılan manşetler –ki buradakilerin birçoğunun hafızasında var-   televizyonlarda yapılan 

konuşmalar toplumu darbecilerin yaptığı her şeyi meşrulaştırır nitelikteydi.

Medyada 60 darbesinden bugüne medya ve darbe ilişkisi çok değişti.  Her şeyden önce 

radyo ile bildiri okunulan bir medya olmaktan televizyonlara doğru değişen bir medya var. 

Aslında darbelerin yapılma tarzıyla medyanın kullanılma tarzı ve medyada kullanılan iliş-

kiler de değişmeye başlıyor. 1960 darbesi devletin radyosunda okunan bildiri halka açık-

lanıyor. 12 Eylül darbesi yine devlet televizyonunda gündüz saat 1:00’de paşaların bildiri 

okuması ile daha net bir biçimde kamuoyuna duyuruluyor. Ondan sonra 2007 yılında e 
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-muhtıra dediğimiz, internet ve sosyal medya dediğimiz yeni bir medya dünyasına giriyo-

ruz. Dolayısıyla artık darbecilerin kullandığı platform sadece gazete değil. Gazete ile bir-

likte radyo, daha sonra televizyon ve arkasından yeni medya teknolojisi kullanılıyor. Ana 

medya özellikle Turgut Özal dönemi ile birlikte yeni bir durumla karşılaşıyor. Her zaman 

darbecilerin emrinde olan ana medya karşısında alternatif bir medya doğuyor. Nasıl ki 

90’lardan sonra Türkiye’nin toplumsal değişmesinde orta sınıfın yükselmesi varsa, mer-

kezin yükselerek siyasete yönelmesi varsa bununla paralel bir biçimde bir medya grubu 

ortaya çıkıyor. Buna ister muhafazakâr medya diyelim, isterse orta sınıfla beraber yükse-

len yeni medya diyelim. Bu medya az olmasına ve çok güçsüz bir biçimde ortaya çıkmasına 

rağmen 28 Şubat’ta çok onurlu bir mücadele ortaya koymuştur. Mesela benim mensup 

olduğum Yeni Şafak gazetesi veya o dönemde Kanal 7’deki Iskele Sancak programlarında 

bu darbenin pratiklerine karşı müthiş bir muhalefet ortaya konmuş ve bundan dolayı da 

Yeni Şafak’ın sahipleri işkencelere maruz kalmışlardır.

 Darbeler ve medya ilişkisi özellikle 15 Temmuz’u etkileyen boyutuyla 2013 yılından sonra 

FETÖ yapısı dediğimiz bir medya imparatorluğu olarak tecessüm ediyor. Bu ana medya 

akımından farklı bir medya grubu. Onlarca radyo, onlarca televizyon, onlarca gazete ve on-

larca internet sitesi ile birlikte sivil hükümete karşı çok radikal, çok çatışmacı, çok öteki-

leştirici bir muhalefet ortaya konuyor. Mesela dönemin meşru hükümetinin başbakanı ve 

daha sonra Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan sürekli diktatör olarak kodlanma-

ya çalışılıyor. Ve yine Islamist olarak suçlanmaya çalışılıyor. IŞID’le işbirliği yaptığına dair 

çeşitli imgeler, semboller ve yalan haberler üretiliyor. Yolsuzlukla ilgili medyanın bütün 

küresel imkânları kullanılarak çok pejoratif, çok yalan dolu söylem ifade ediliyor, ortaya 

konuluyor. Hakikaten bir yabancı araştırmacının dediği gibi FETÖ yapısı, bir medya impa-

ratorluğu olarak toplum üzerinde ciddi bir etki, baskı ve yönlendirme gücüne sahip oluyor. 

Bu medya imparatorluğu sivil hükümeti devirmeye yönelik adımlar atıyor. Köşe yazıları, 

haberler, manşetler, televizyonlarda yapılan programlar tamamıyla darbeyi hazırlamaya 

yönelik toplumsal bilinçaltını dönüştüren çalışmalarla karşılaşıyoruz. 15 Temmuz’a gel-

diğimizde bu FETÖ medyası, ana akımın  bir takım medya gruplarıyla destekleniyor. Ama 

Türkiye’de Özal dönemi ile başlayan ve daha sonra gelişen çoklu bir medya trendi var ve 

bu medya trendi hakikaten 15 Temmuz gecesinde demokrasiye sahip çıkma konusunda bü-

yük bir adım atıyor. Bakın çok büyük bir paradoksla karşı karşıyayız. Devletin televizyonu 

TRT’de darbecilerin bildirisini okuyor. Öte yandan özel bir medya grubunun televizyonun-

da Sayın Cumhurbaşkanı darbe gecesinde açıklamalarda bulunuyor ve milleti direnişe ça-

ğırıyor. Dolayısıyla o gece ana medya bu tutumu ile adeta Türkiye’nin 100 yıllık tarihinde 

taşıdığı vebali atmaya yönelik çok pozitif bir adım atıyor. Televizyonda sayın başbakanın, 
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sayın cumhurbaşkanının ve yine   Sayın Bahçeli’nin yaptığı konuşmalarla beraber Türk 

milleti sokağa dökülüyor ve darbecilere karşı direnişini ortaya koyuyor. Dolayısıyla artık 

medyanın darbeyle ilişkisi de bu pratik gelişmelerle birlikte değişmeye başlıyor ve yeni bir 

süreç ortaya çıkıyor.

 Şimdi Islam dünyası ve 15 Temmuz konuşuldu ve bununla ilgili birkaç şey söyleyerek söz-

lerimi tamamlamak istiyorum.  Nasıl ki biz Post-Osmanlı ile beraber, Osmanlı’nın çöküşüy-

le beraber darbe yaptık ve Ortadoğu da bizi ilham alarak o darbeler  gerçekleşti ise 15 Tem-

muz’da da bu yüzyıllık darbe geleneğinin pabucunu dama attık. Buradan çıktık ve yeni bir 

süreç başladı. Hani kuş diyor ya Şankıti beyefendi. Buradaki Anka kuşudur. Bu Anka kuşu 

adaleti, milli iradeyi, demokrasiyi yükselten, kanatlandıran ve Islam dünyasını yeniden 

uyanışa çağıran bir harekettir. Bu açıdan da çok saygın bir yere ve anlama sahiptir. Arap 

Baharının ilhamı bu topraklarda ortaya çıktı. Bütün Ortadoğu diktatörler ve isyancılar ça-

tışması ile yanıp tutuşuyor. Bundan kurtulmanın örneğini Türkiye ortaya koydu ve onun 

için Türkiye’yi durdurmak istediler. Bu nedenle Türkiye’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a, sivil 

iradeye müdahale etmek istediler. Darbenin bölgesel anlamı budur. Ama bunu başarama-

dılar. Milli irade kendisini ortaya koydu. Millete liderlik yapan insanlar cesaretleriyle, şah-

siyetleriyle, inançlarıyla milletin önüne düştüler ve dolayısıyla bu topraklarda başlayan 

darbe geleneği yine bu topraklarda son buldu. Artık diktatörler ve isyancılar çatışmasının 

sona erdiği bir tarihi örnek olarak Türkiye var, Türkiye Cumhuriyeti var, Anadolu toprak-

ları var. Burada umut var isyan yerine, burada demokrasi var diktatörlük yerine, burada 

yıkıcılık yerine ihya ve medeniyet var. 
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Darbelerin Karakteristik Özellikleri ve 15 Temmuz Darbesi

Ülkemizde ve Dünyada yapılan darbelerin ortak birçok özelliğinin olduğu 2016 yılında ya-

şadığımız 15 Temmuz darbe girişimi ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Konuyu ele alırken 

daha çok, 15 Temmuz darbesi ve öncesinde gerçekleştirilen hazırlık hareketlerine -olayla-

ra- yer verilecektir.

Darbeler,  birçok yönüyle ele alınması ve irdelenmesi gereken olaylardır. Bu nedenle biz 

darbenin ön hazırlıklarına,-hazırlık sürecinde meydana gelen bazı olaylara,15 Temmuz 

Darbe girişiminin ortaklarına, son zamanlarda kamuoyunda ünlendiği şekliyle Üst aklın 

kimler olduğuna yani darbenin arkasındaki güçlerin kimler olduğuna dair tahlil yapmaya 

çalışacağız.

 Darbe hazırlık sürecinde siyasetin itibarsızlaştırılması da darbecilerin sık sık başvurduğu 

yollardan olması nedeniyle bu yönden de 15 Temmuz’a bakılması gerekir.

15 Temmuz Darbesinin Ön Hazırlıkları

Buna darbe süreci hazırlıkları da diyebiliriz. Çünkü bu olayların özünde ileride yapılacak 

bir operasyonun hazırlığı olduğunu ortaya koymaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi göstermiştir ki; darbeler, aniden kararlaştırılan ve uygulamaya 

konulan bir eylem olmadığı, uzun bir sürece yayılan hazırlık aşaması bulunduğudur.

Bu nedenle darbelerin hazırlık sürecine damga vuran olaylar önem arz etmektedir.  Bun-

ları; 

a- Terör odaklı eylemler, 

b-Siyasi unsurların, siyasetin, siyasal partilerin ve siyasal yöneticilerin aşağılanması, top-

lum nazarında itibarsızlaştırılması,

c- Ve topluma “son darbenin” vurulması esnasında nasıl davranılacağı planlarının yapıl-

ması,  diğer tabirle darbeyi vuracakların oynanacakları rollerin belirlenmesidir.
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Terör Odaklı Eylemler

Darbe Öncesi Terör Ve Cinayetler: Cumhuriyet tarihinde gerçekleşen dört ana darbe 

girişimine bakıldığında (1960, 1980, 1997 ve 15 Temmuz 2016 darbeleri)  öncesi, siyasi ve 

toplumu sarsan cinayetlerin alabildiğince artış gösterdiği görülmüştür.

1980 Darbesi öncesi binlerce insanın sokak çatışmaları ve siyasi -terör eylemleri ile 

öldürülmesi, 28 Şubat öncesi özellikle irtica tehlikesinin artışına delil kabul edilen siya-

si cinayetlerin ve toplu katliamların artışı unutulmamıştır. 28 Şubat darbesi öncesi 1990 

yıllar ülkenin üzerine karabasan gibi çökmüş karanlık dönemi yaşadığımız dün gibi tazeli-

ğini koruyor. Nitekim 28 Şubat darbe yargılamasında 1990’lı yıllarda işlenen cinayetlerin 

darbe hazırlığı olduğu gerekçesi dikkat çekicidir.

Bu açıdan 15 Temmuz darbesine bakacak olursak bu darbenin hazırlığına AK PARTI IKTI-

DARININ ILK YILLARINDAN ITIBAREN başlandığı anlaşılmaktadır.

2006 yılında gerçekleşen Danıştay Hâkimi Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürülmesi,  2007 yı-

lında Hrant Dink’in öldürülmesi, 2009 yılında Muhsin Yazıcıoğlu’nun öldürülmesi,  sonraki 

yıllarda meydana gelen Uludere katliamı, Hendek eylemeleri toplumu sarsan olaylardan 

bir kaçıdır.

a) 2010 yılında Istanbul Halkalı’da askeri personel taşıyan otobüse TAK(PKK) saldırısı,

b) 2010 yılında Taksim Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne yapılan PKK saldırısı,

c) 2012 yılında Sultangazi polis merkezine yapılan DHKP/C saldırısı,

d) 2012 Yılında Yenibosna 75. Yıl polis merkezine yapılan PKK saldırısı,

e) 2013 Yılında Beşiktaş Başbakanlık Ofisi işgaline yeltenen  PKK, DHKP/C ve FETÖ örgüt-

lerinin saldırısı,

Vezneciler saldırısı, Atatürk Havalimanı saldırısı, Reina saldırısı, Ankara Tren Garı sal-

dırısı gibi toplumu derinden etkileyen olayların darbecilerin organizesinde gerçekleştiği 

ortaya çıkmıştır. Nitekim Atatürk Havalimanı ve Reina saldırısını gerçekleştirenlerle ki 
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bu kişiler DAEŞ örgütünden olduğu iddia edildi- 15 Temmuz darbesinde önemli rol almış 

bulunan ve halen firari olan Asker Zafer ÖZLEBLEBICI arasında telefon irtibatı olduğu so-

ruşturmalarda ortaya çıkmıştır.

Suruç, Kobani-Ayn El Arap- ve hendek olayları, bu olaylarda verdiğimiz insan kayıplarımız 

15 Temmuz darbe sürecinin ön hazırlıkları olarak görülmelidir.  Bütün bu cinayetler ve 

terör eylemleri toplumda kargaşa ortamı oluşturulması,  siyasilerin yönetimde beceriksiz 

kabul edilmesi ve yönetici değişikliğine, yani darbecilerin gelişine meşruiyet sağlanması 

ve darbeye toplumun hazırlanması eylemleridir.

15 Temmuz 2016 günü saat 17 sularında darbecilerin etkin olduğu askeri birliklerde,    “te-

lefon mesajı ile Istanbul’un muhtelif bölgelerinde büyük çaplı terör saldırıları beklendiği”   

mesajı darbe öncesi olaylara dayandırılmıştır. Birçok asker 15 Temmuz günü saat 17 de 

gelen mesaja istinaden darbe eyleminde yer aldıklarını savunmuşlardır.

Diğer taraftan darbe sanıklarının ilk savunmaları   “olay mahallerine terör saldırıla-

rını önlemek amacıyla gittikleri ”’ne dair savunmalar ön planda idi. Dolayısıyla bu 

savunmanın hazırlığı-hem terör olayları bakımından hem de bu olayları darbe gerekçesi 

yapmak bakımından darbeye başlamadan önce hazırlık yapıldığı görülüyor.

Siyasi İradenin Zaafa Uğratılması

-Yolsuzluk Nedeniyle Yönetimde Değişmenin Gerekliliği İması-

Bütün darbelerde olduğu gibi 15 Temmuz darbesinde de devleti yönetenlerin (Siyasi irade-

nin)  beceriksiz- başarısız olduğunun gösterilmesi, topluma kabul ettirilmesi ve müdahale-

nin yani darbenin meşruiyet zeminine oturtulması çabasının olduğu görülmektedir.

Darbe öncesi terör ve cinayet eylemlerine paralel olarak SIYASI YAPIYA KUMPAS HAZIR-

LIKLARI DA 2007 yılında başlatılmıştır. 2006 yılı son Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında 

olsa gerek FETÖ/PDY Örgütünün gündeme gelmesi, emniyet asker ve bürokrasi içinde bu-

lunan FETÖ unsurlarının harekete geçmesine neden olmuştur.
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 Özellikle Emniyet Istihbaratı, Jandarma Istihbaratı ve Askeri Istihbarat bu yönde öncü rolü 

oynamıştır.  FETÖ/PDY Terör yapılanmasının 2007 yıllından itibaren Ramazan Akyürek, 

Ali Fuat Yılmazer ekibinin istihbarat birimlerini ele geçirmeleri üzerine siyasi operasyon-

lar başlatılmış, siyasi ve toplumsal olay ve cinayetler yoğunluk kazanmaya başlamıştır.

AK Parti iktidarının o dönemde ki Başbakanı Sayın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve 

birçok Bakanları, teknik ve fiziki takibe alınmış; ulusal ve uluslararası tüm görüşme ve 

ilişkileri tespit edilerek arşivlenmiş, ulusal mahkemelerde kullanılacak deliller ile ulusla-

rarası mahkemelere çıkarılacak deliller üretilmeye çalışılmıştır.

Bu çerçevede siyasi yöneticilerin Uluslararası Terör organizasyonlarına destek verdiği 

iması oluşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca  (Havalimanları, köprüler, Marmaray, Avrasya tü-

neli, enerji santralleri gibi)  ekonomik yatırımlar, takibe alınarak yolsuzluk yapıldığı algısı 

oluşturulma çabası yoğunluk kazanmıştır.

Jandarma Ve Emniyet İstihbaratı 

 Darbe süreçlerinin hazırlanmasında Istihbarat birimlerini büyük katkısı veya darbeye en-

geli olduğu 15 Temmuz darbe girişiminde fiilen yaşanmıştır. Bu süreçte Emniyet ve Jandar-

ma istihbaratının darbenin gerçekleşmesi yönünde büyük rol oynadığı bilinmektedir. 15 

Temmuz darbe girişiminde MIT’in emniyet ve jandarma istihbaratından ayrı düşünmesi 

sonucu darbenin etkisi kırılabilmiştir.

Uludere olayı-katliamı, MIT Tırları üzerinden Proje örgüt DAEŞ’e silah gönderildiği algısı 

oluşturması olayı, Barış ve kardeşlik süreciyle ilgili OSLO GÖRÜŞMELERI’nin sızdırılarak 

Mit Müsteşarı ve bir kısım MIT personeline yapılan operasyon, Suriye konusunda Türkiye 

ile müttefik olan Rusya ve Iran,  enerji konusunda yine birlikte hareket eden Türkiye Iran 

ve Brezilya arasındaki ilişkilerin zedelenmesi amacıyla yapılan eylemler, Suriye’de Rusya 

uçağının düşürülmesi ve Iranlıların ajan suçlaması ile taciz edilmesi eylemleri, istihbarat 

birimleri üzerinden gerçekleştirilen eylemlerin başlıcalarıdır.

15 Temmuz Darbesi’nin Arkasındaki Güçler: ABD, Nato, İsrail, BAE ve Diğerleri

Türkiye’nin maruz kaldığı 15 Temmuz 2016 darbesi sadece iç dinamiklerle, yani FETÖ /PDY 

örgütlenmesinin gerçekleştirdiği bir darbe değildir.
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Bu konuda Siyasi ve hamasi söylemlerden ziyade müşahhas verilerle hareket ederek 15 

Temmuz darbesinin arka planında tespit ettiklerimize bir göz atalım isterim;

aa) Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başında bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetine karşı darbe hazırlığı esnasında gerçekleştirilen kumpaslardan birisi “Tevhit 

Selam kumpası” olarak isimlendirilen kumpastır.

Bu kumpas soruşturması FETÖ ÖRGÜTÜ polisleri tarafından 12 Mayıs 2010 tarihinde baş-

latılmıştır. Bu soruşturmanın başlatılması ilginçtir.

Tevhit selam soruşturmasının temeli, “Gazze’ye özgürlük filosu” olarak ünlenen Mavi Mar-

mara yolculuğunun başlaması hazırlıkları yapılırken, daha da ilginci Israilli yetkililerin 8 

Mayıs 2010 da  “Mavi Marmara’nın arkasında hükümet yetkililerinin olduğuna dair 

açıklamaları” üzerine başlatılmıştır.

Bir diğer husus 17 Mayıs 2010’da  “TÜRKIYE, IRAN ve BREZILYA” arasında imzalanan nük-

leer takas anlaşması sonrası soruşturmaya Iran ve Brezilyanın da dâhil edildiği görülmek-

tedir.

Bir başka husus, MIT Müsteşarının değişmesi ve Müsteşar olarak Hakan Fidan’ın atan-

ması üzerine Israil yetkililerince yapılan TÜRK ISTIHBARATI’NIN-Türk Mossadı’nın -bu 

tabir İsraillilerin tabiri- BAŞINA IRANCI BIR KIŞININ GETIRILDIĞI açıklaması sonrası mit 

müsteşarının soruşturmaya dahil edildiği, ancak soruşturmaya OSLO GÖRÜŞMELERI ge-

rekçe yapılmış ve sonuçta 7 Şubat 2012 MIT Müsteşarına ve personeline yönelik operasyo-

nun zemini hazırlanmıştır.

Darbe öncesi soruşturmalarda ilginçlikler devam ediyor;

bb) ABD senatosunda bir kısım senatörler 21 Nisan 2013 tarihlerinde bir önerge ile   

“İRANLA İLİŞKİLER BAHANE EDİLEREK HALK BANKASINA MÜEYYİDE UYGULANMASINI İS-

TEMİŞLERDİR.”  Bu karardan BİR KAÇ AY sonra 4.09.2013 tarihinde Halk Bankası Yöneticileri 

takibe alınmıştır. Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla ve diğerleri bu dönemde 

FETÖ örgütü tarafından dinleme ve teknik takibe alınmıştır. Soruşturma TERÖR, ISTIH-

BARAT VE MALI ŞUBE TARAFINDAN müşterek yürütülmüştür. Bu üç şubenin yürüttüğü 

soruşturmadan elde edilen dokümanlar ve bilgiler -FETÖ örgütü üzerinden önce FETÖ 
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Örgütünün ABD’deki arşivine gönderilmekte iken 17 Aralık kumpasının ortaya çıkması 

nedeniyle FETÖ arşivine taşınamayanlar bu kez Polis Imamları ve 17 Aralık sanıklarından 

Mali Şube polisi Hüseyin Korkmaz tarafında FBI’a rüşvetle ve para karşılığı -50 bin dolar 

aldığını belirtti- teslim edilmiştir. Bu belgeler REZA ZARRAP DAVASINDA ABD Makam ve 

Mahkemelerince Türkiye ve Hükümet aleyhine delil olarak kullanılmaya çalışılmıştır.

 Ayrıca ABD’ye doküman toplayan FETÖ ÖRGÜTÜ POLİSLERİ’NİN özellikle istihbarat, 

dinleme ve teknik takipte görev alanların birçoğu Bakırköy, Bahçelievler ve Beşik-

taş’ta bulunan örgüt evlerinde ABD’li uzmanlar(FBI VE CİA mensupları) tarafından 

kurslara tabi tutulmuşlar, eğitilmişlerdir.

cc) 15 Temmuz akşamı ve 16 Temmuz gecesi Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 

uçağını ele geçirmek üzere akşamdan havalanan ve uzun süre havada kalmak zorunda 

kalan F-16’lara yakıt ikmali Incirlik üssünden kalkan YAKIT TANKERLERINCE SAĞLAN-

MIŞTIR.(Incirlik üssü NATO VE ABD’NIN ELINDE OLDUĞU MALUM)

dd) Sayın Başkan’ın Uçağı Dalaman’dan kalktıktan sonra havada iken uçağın güzergâhını 

yayımlayan Stratfor bir ABD kuruluşudur. Ve bu kuruluş yaptığı darbeye destek eylemi 

nedeniyle ABD makamlarınca soruşturulmamış adeta Sayın Başkan’ın uçağının bulunması 

için darbecilere yol göstericiliğini onaylamıştır.

ee) Son olarak DARBECILERIN HEDEFLERINDEN BIRISI OLAN VE KONTROL ALTINA ALIN-

MAK ÜZERE BASKIN YAPILAN ACIBADEM TELEKOM BINASININ IŞGALINDE, mahalle de 

iş yeri sahibi bir vatandaş şahitlik yapmıştır. Henüz darbeciler her yere hakim olmadan 

önce TV’lerde ve sosyal medyada boğaz köprüsünün kapatılmasını duyan bir kişi FETHUL-

LAH’IN ASKERLERI’NIN darbe yaptığını yüksek sesle dillendirmesi üzerine iş yeri sahibi, 

bunu nereden bildiğini soruyor. O kişi ABD ELÇILIĞINDE ÇALIŞAN KARDEŞININ HABER 

VERDIĞINI BELIRTMIŞTIR. Yani 15 Temmuz günü darbe yapılacağı ABD ELÇILIĞINDE -ABD 

YETKILILERINCE-BILINMEKTEDIR. Nitekim bir kısım ABD elçiliği çalışanlarının darbeden 

sonra tutuklandıkları malumdur.

ff) Türkiye’de darbenin taşeronu olan FETÖ/PDY ILE ALMAN ISTIHBARAT ÖRGÜTÜ “BND” 

ARASINDA SIKI BIR IŞBIRLIĞININ OLDUĞU SORUŞTURMA DOSYALARINDA GÖZÜKMEK-

TEDIR. NITEKIM BIRÇOK DARBECI ASKER VE SIVIL ALMANYAYA SIĞINMIŞ VE BUNLAR 

ALMANYA TARAFINDAN KORUNMUŞTUR. Darbe öncesi süreçte bir kısım Sivil Toplum Ku-
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ruluşlarının, Türkiye’nin Dünyaya açılan yüzünde olumlu katkı yapan vakıf ve derneklerin 

-Örneğin DENIZ FENERININ- itibarsızlaştırılması, Dünyanın ve Türkiye halkının gözünden 

düşürülmesine yönelik operasyonun, FETÖ POLISLERI ile BND ajanlarının Türkiye’de ve 

Berlin’de yaptıkları toplantılarda kararlaştırıldığı, planlandığı ve bu planın Almanya Mah-

kemeleri ile Türkiye Mahkemeleri nezdinde uygulandığı ortaya çıkmıştır.

gg) TÜRKIYE dahil tüm Ortadoğu bölgesinde gerçekleşen darbe girişimlerine maddi ve 

lojistik destek veren BAE(Birleşik Arap Emirlikler), ABD ve ISRAIL TAŞERONU darbeci bir 

yapıdır. BAE’nin bu özelliği Mısır da Mursi’ye karşı gerçekleşen Darbede, Libya’da Kadda-

fi’nin öldürülmesi ile sonuçlanan darbede, Türkiye’de 2013 Haziran’da başlatılan  “Taksim 

darbe girişimi”’nde, 17-25 Aralık yargı ve polis darbesi girişiminde ve 15 Temmuz darbe-

sinde darbecilere hem maddi hem lojistik destek verdikleri alenileşmiş, ortaya çıkmıştır. 

BAE’nin bu girişimleri YEMEN’IN ORTADAN KALDIRILMASI ve Gazze’nin IMHA EDILMESI 

YÖNÜNDE BU GÜNDE DEVAM ETMEKTEDIR.

Sonuç olarak; 15 Temmuz darbesi, Türkiye’de ve Dünyanın diğer ülkelerinde yapılmış dar-

belerden örnekler alınmış, çok ortaklı ve uluslu güçlerin destek verdiği, diğer darbelerden 

farklı olarak Türkiye ülkesini kaos ortamına sürükleyerek Türkiye düşmanlarının işgaline 

hazır hale getirmeye çalışan görüntüsü yerli, ruhu ve zihin dünyası yabancı bir Taşeron 

FETÖ örgütünün eylemidir.

15 Temmuz darbe girişiminden sonuç alamayan yabancı güçler ABD’de Halk Bankası 

davası üzerinden darbe teşebbüsünü devam ettirmişler, yani silahlı teşebbüs Ekonomi 

üzerinden saldırıya dönüşmüş ve halen devam etmektedir.
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Av. Cüneyt TORAMAN
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15 Temmuz Davalarında Adil Yargılanma Hakkı

Türkiye, 1960’tan günümüze, birçok defa, askeri darbelere maruz kalmıştır. Ceza hu-

kukunda darbe suçunun ve cezasının çok ağır olması, darbeleri önleyememiştir. Esasen, 

(ordu, emniyet, yargı, medya, siyaset, Üniversite, STK, sendika, vs. mensubu) örgütlü, 

on binlerce kişinin iştirakiyle işlenen bu suçun, önlenebilmesi imkânsız denecek kadar 

zordur. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, bu kuralın istisnasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin 

birçok bölgesinde, on binden fazla askerle, Tankla, topla, savuş uçaklarıyla, ağır silahlar-

la harekete geçen darbeciler, beklemedikleri bir “direnişle” karşılaşmışlardır. Cumhur-

başkanının halkı direnişe davet etmesi, salaların okunması, sivil halka büyük bir moral 

vermiştir. Akşam saatlerinde başlayan darbe, gece yarısı püskürtülmüş, darbecilerin çoğu 

kaçmış, birçoğu da halk tarafından yakalanarak güvenlik görevlilerine teslim edilmiştir. O 

andan itibaren soruşturma süreci başlamıştır. Darbenin etkisiz hale getirilmesi kadar, bu 

suça iştirak edenlerin yargılaması da önem taşımaktadır. Her suçta olduğu gibi, darbe-

ye teşebbüs suçunun da, “hukuk devletine” yakışır şekilde yürütülmesi gerekir. Darbeye 

iştirak edenler ve darbenin arkasında olan güçler, yargılama sürecini lekelemeye çalış-

makta, soruşturmayı yürütenler, şüphelilerin/sanıkların adil yargılanma hakkına riayet 

edildiğini öne sürmektedir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturmalarında/davalarında, 

adil yargılanma hakkına riayet edilip edilmediğinin cevabı, bizatihi bu dava dosyaları-

nın içeriğinde bulunmaktadır. Bu iddiaları, (takip ettiğimiz davalardaki) somut olgulardan 

hareketle cevaplamaya çalışacağız.

Adil yargılanma hakkı, “hukuk devletine” ait bir kavramdır. Ceza yargılamasında, hukuk 

devleti ile diğer rejimleri birbirinden ayırmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar-

dan biri “şüpheliden delile ulaşma” diğeri ise, “delilden şüpheliye ulaşma” yöntemidir. Bi-

rinci yöntemde, şüphelileri gözaltına alırsınız, bu suçla ilgili bildiklerini anlatması için 

işkence yaparsınız, inkar ederse işkencenin dozunu artırırsınız, yine de sonuç alamazsanız 

“pardon” diyerek serbest bırakır, suçla ilgili delil elde edinceye kadar, bu yöntemi, diğer 

şüpheliler üzerinde uygulamaya devam edersiniz. Ikinci yöntemde ise, birinin şüpheli ola-

rak kabul edilmesi için, o kişi hakkında, işlenen suçla ilgili ipucu (delil) olması gerekir. Bu 

ipuçları, olayla bağlantısına yeterli ise, şüphelinin ifadesine başvurabilirsiniz. Bu deliller 

belli bir yoğunluğa ulaşırsa, şüpheliyi gözaltına alabilirsiniz. Birinci yöntem, çok pratik ve 

kestirme olduğundan, totaliter rejimler tarafından benimsenmektedir. Hukuk devletleri 

ise delilden şüpheliye yöntemini benimsemektedir. 
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Türkiye’de, 2005 yılına kadar, yani, (eski) ceza yargılama usulü kanunu (CMUK) değiştiri-

linceye kadar, hukuk devletine ve insan haklarına açıkça aykırı olan birinci yöntem (yani, 

şüpheliden delile ulaşma yöntemi) uygulanmıştır. Şüpheliden delile ulaşma yöntemin en 

önemli özelliklerinden biri uzun gözaltı süreleridir. Uzun gözaltı süreleri, soruşturma 

birimlerini, (polis karakollarını, terörle mücadele şubelerini) işkenceye teşvik, en hafifiyle 

işkenceye göz yumma anlamına gelmektedir. Kolluk kuvvetleri, amirlerinin beklentilerini 

yerine getirmek için, işkence ile delillere ulaşma yoluna başvurmuşlardır. Şüphelilerin 

vücudunda iz bırakmayacak işkence yöntemleri geliştirmişlerdir. Gözaltında işkence 

“devlet politikası” olarak benimsendiğinden, (Mahkemeye sevk edilmezden önce) şüpheli-

leri muayene edecek ve rapor düzenleyecek olan adli tabipler de özenle seçilmiştir. Adli ta-

biplerin büyük çoğunluğu, işkence izlerini görmezden gelmiş, “darp ve işkence izi yoktur” 

şeklinde rapor düzenlemişlerdir. Devletin aldığı bütün önlemlere rağmen, her yıl, işkence-

ye maruz kalanlar veya müdafileri, binlerce kolluk görevlisi hakkında suç duyurusunda bu-

lunmuş, bunlar hakkında soruşturma başlatılmış, birçoğu hakkında kamu davası açılmış 

ve mahkûmiyet kararı verilmiştir. Beraat kararı verilen güvenlik görevlileri hakkında, iş-

kence iddiasıyla, AIHM’ne binlerce başvuru yapılmış, bu başvuruların çoğu hakkında ihlal 

kararı verilmiştir. Türkiye, ceza yargılamaması kanununu değiştirdiği 2005 yılına kadar, 

AIHM’ni ihlal başvuru sıralamasında, ilk üç ülke arasında yer almaktaydı. 

Türkiye’de, 2005 yılında, ceza muhakemesi kanunu baştan sona yenilenmiş, gözaltı süre-

leri 24 saat ve 48 saate düşürülmüştür. Gözaltı sürelerinin kısalmasıyla işkence iddiaları 

bıçak gibi kesilmiştir. 2005 yılından önce, AIHM’nde, işkence liginin ilk üç sırasında yer 

alan Türkiye, 2005 yılından itibaren son sıralara gerilemiştir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü 

soruşturmaları ve davaları, işkenceye prim vermeyen ve darbe teşebbüsü davalarına kadar 

11 yıldır uygulanmakta olan bu kanuna göre yapılmıştır. Ceza Muhakemesi Kanunundan 

sonra, önemli bir değişiklik daha yapılmıştır. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandum-

la, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu getirilmiştir. Işkence iddialarıyla ilgili 

inceleme ve yargılama süreçlerinin uzaması, işkenceyle mücadeleyi etkisiz hale getirmek-

tedir. AIHM’nde dosyaların yığılması, Anayasa Mahkemesini etkili bir başvuru yolu haline 

getirmiştir. Mevzuatımızdaki değişiklikler bütün olarak ele alındığında, Türkiye’nin evren-

sel hukuk devleti kriterlerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. 15 Temmuz darbe teşebbüsü 

davaları, adil yargılanma ilkelerini kurumsal hale getiren, çağdaş ve modern, yeni ceza 

muhakemesi kanunu hükümlerine göre yürütülmüştür.
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I.15 TEMMUZDA YARGININ DURUMU:

1)-15 Temmuz soruşturmaları kimler tarafından yapıldı?

15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda, adil yargılanma 

hakkına riayet edilip edilmediğini değerlendirmezden önce, bu soruşturmaların hangi 

koşullar altında yapıldığına bakmak gerekir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan 

terör örgütünün (FETÖ’nün), sadece silahlı kuvvetlere değil, bütün kamu kurumlarına sız-

dığını belirtmek gerekir. FETÖ’nün en fazla sızdığı kamu kurumlarının başında yargı gel-

mektedir. Bu örgütün, ilk operasyonunu (17-25 Aralık) yargı eliyle yapması, yargı kurumla-

rında ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Darbe teşebbüsünün olduğu akşam, FETÖ 

örgüt mensuplarının yargı içinde görevli olduğunu belirtmek gerekir. Darbe teşebbüsüyle 

ilgili soruşturmalar, böyle bir yargı tarafından yürütülmüştür. 

15 Temmuz darbe teşebbüsünün harekât merkezi olarak kullanılan Akıncı üssünde birçok 

sivil yakalanmıştır. Bu sivillerin çok önemli kişiler olduğu açıktır. Adil Öksüz de bunlardan 

biridir. Bu kişinin, FETÖ’nün hava imamı olduğu kabul edilmektedir. 15 Temmuz darbe 

teşebbüsünün ve FETÖ’nün kilit isimlerinden biri olan bu şahsın, soruşturmayı yürüten 

hâkim tarafından serbest bırakılması, yargının önemli bir kesiminin, hala örgütün kontro-

lünde hareket ettiğini göstermektedir. Belli bir kişinin veya grubun talimatlarıyla hareket 

eden bir yargının, adil bir yargılama yapamayacağı ortadadır.

15 Temmuz darbe teşebbüsünden beş gün sonra (20 Temmuz 2016’da) OHAL (olağanüstü 

hal) ilan edilmiş, darbe teşebbüsünü gerçekleştiren FETÖ terör örgütüyle mücadele gerçek 

anlamda bu tarihte başlamıştır. OHAL ile birlikte, kamu kurumlarına sızan FETÖ tasfiye 

edilmeye başlamıştır. En geniş kapsamlı tasfiye, yargıda gerçekleştirilmiştir. Üç bine ya-

kın hakim ve savcı, KHK ile meslekten ihraç edilmiştir. Takip eden KHK’lar ile birlikte bu 

sayı beş bine ulaşmıştır. Bu sayı yargının stratejik birimlerinde %60 olmak üzere, üçte 

birinden fazlasının örgütle bağı olan bir yargıdan söz ediyoruz. Yargı, darbe teşebbüsüyle 

ilgili soruşturmaları yürütürken, yargı içindeki terör örgütünün unsurlarının tasfiye süreci 

devam ediyordu. Darbe teşebbüsü soruşturmalarında görev yapan çok sayıda hakim ve 

savcı, FETÖ ile örgütsel bağı nedeniyle meslekten ihraç edilmiştir. Bu hakim ve savcıların, 

darbeye iştirak eden sanıkları koruduğu kolladığı, birçok delili yok etmiş olması kuvvetle 

muhtemeldir.
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15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarılı olamayacağı, gecenin ilerleyen saatlerinde or-

taya çıkmıştır. Darbe teşebbüslerinin başarısız olduğunu anlayan örgüt mensuplarının, 

kaçmaya teşebbüs etmesi beklenir. Ancak FETÖ, takiyye konusunda ileri derecede eğitim 

almış olduğundan, deşifre olanlar kaçarken, deşifre olmayanlar kendilerini gizlemeye ça-

lışmıştır. FETÖ terör örgütü aleyhindeki ateşli söylemleriz nedeniyle, birçok hakim ve sav-

cı, kritik görevlere getirilmiştir.  Şüphelilerin aleyhindeki delilleri yok ederken, bu kişileri 

tutuklamaktan çekinmemiştir. FETÖ’nün örgüt üyeleri arasındaki iletişim aracı ByLock 

yazışmaları deşifre edildikçe, hakim ve savcılar da deşifre olmaya başlamıştır. Birçok ha-

kim ve savcı, yargılama sırasında gözaltına alınmıştır. 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili 

soruşturma ve kovuşturmaları değerlendirirken, bukalemun gibi çevresine uyum sağlayan 

bir örgütle karşı karşıya olduğumuz unutulmamalıdır.

15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili soruşturmaların bir kısmı FETÖ mensubu ha-

kim ve savcılar tarafından yürütülmüştür. Ancak, yargı içindeki FETÖ ile örgütsel bağı 

olan hakim ve savcıların kısa süre içinde tasfiyesi nedeniyle, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 

soruşturmalarında ve davalarında etkileri sınırlı olmuştur. FETÖ’cü hakim ve savcıların 

çok hızlı tasfiye olmasının nedeni, 2014 HSYK seçimleridir. Örgüt mensupları, bu seçimle-

ri ölüm kalım meselesi olarak gördükleri için, örgütün adaylarının desteklemek suretiyle 

deşifre olmuşlardır. Bu nedenle, kamu kurumlarında en net temizlik yargıda olmuştur. 15 

Temmuz darbe teşebbüsünden kısa süre sonra, beş bine yakın hakim ve savcı, on binlerce 

yargı çalışanı meslekten ihraç edilmiş, ciddi bir “kadro açığı” ortaya çıkmıştır. Kısıtlı kad-

ro ile darbe soruşturmaları devam ederken, hakim ve savcı alımlarıyla, açık kapatılmaya 

çalışılmıştır. Yeni hakim ve savcıların staj süreleri uzunca bir zaman aldığından, görevde 

bulunan hakim ve savcılar, deyim yerindeyse dört kişinin yaptığı işi yapmıştır. 

Durumun vahametini ve ciddiyetini kavrayan çok sayıda savcı, sabahlara kadar çalışarak, 

iddianameleri hazırlamış, mahkemelere sunmuştur. 15 Temmuz darbe teşebbüsü iddiana-

meleri, savcıların (kısıtlı imkana rağmen) çok iyi bir sınav verdiklerini göstermektedir. 

Genç hakim ve savcı adaylarının göreve başlamasıyla, hakim ve savcıların omuzlarındaki 

yük azalmaya, yargılama süreçleri normalleşmeye başlamıştır. Darbe teşebbüsü, ağır ce-

zalık bir suç olup, bu davalarda, tecrübeli hakimler görevlendirilmesi gerekmektedir. 15 

Temmuz darbe teşebbüsü davalarında, yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gencecik hakim 

ve savcılar görevlendirilmiştir. Mesleğe yeni başlayan hakim ve savcıların derin tecrübe 

gerektiren bu davalarda, olağanüstü bir performans gösterdiğinin altını çizmek gerekir. 15 

Temmuz darbe teşebbüsü soruşturmalarından bazılarına, FETÖ mensubu hakim ve savcı-



4.OTURUM -  “DARBE YARGILAMALARI”

115

lar da iştirak etmiş olduğundan, (meslekten ihraç edilinceye kadar) bazı delilleri karartmış 

olabilirler. Delillerin karatılmasıyla, bazı sanıklar hakkında takipsizlik veya beraat kararı 

verilmiş olabilir. Bu durum sanıklar lehine bir durum olduğundan, adil yargılanma hakkı 

açısından bir sorun teşkil etmemektedir, 

2)-Adil yargılanma hakkı kavramı:

Adil yargılanma hakkı, demokratik toplum düzeninin ve hukuk devletinin olmazsa ol-

maz unsurlarından birisidir. Bu nedenle, bu hak, milletlerarası sözleşmeler ile güvence al-

tına alınmıştır. Bu sözleşmelerin başında, Avrupa Insan hakları Sözleşmesi vardır. Sözleş-

menin 6.maddesi, adil yargılanma hakkını düzenlemektedir. Adil yargılanma hakkı, hem 

ceza yargılamalarına hem de medeni hukuk yargılamalarına uygulanabilen bir haktır. (…) 

6.maddede sayılan tüm haklar tek tek tanımlanarak değerlendirilmektedir. Amaç, Sözleş-

meye taraf olan devletlerin, kendi iç hukukundaki kuralları düzenlerken, sözleşmeye uy-

gun davranmak ve taahhüt ettikleri yükümlülükleri hayata geçirmek zorunda olduğunu 

göstermektir. Bazı yazarlar, bu hak için “adil yargılanma hakkı” ya da “adil yargılama” 

deyimini kullanırken, bazı yazarlar da “doğru ve güvenlikli yargılama hakkı”; “dürüst yar-

gılanma hakkı” ya da “düzgün yargılama hakkı” deyimini kullanmaktadır.  Örneğin: 

Zabunoğlu ve Doğru’ya göre; söz konusu hakkın doğru karşılığı “adil yargılanma hakkı”dır. 

Çünkü “adil yargılama”, öznesi yönünden edilgen bir yapıya sahip olup, belirsizlik taşımak-

tadır. Dönmezer’e göre; “Yargılamanın sonucunun adil olması IHAS’ın 6.madde ve diğer 

maddelerinde hedeflenen bir şey olamaz. Ama IHAS’ın ifade ettiği şey şudur: Adil sonuca 

varırken dürüst yollardan gideceksiniz. Adamı döverseniz, ona söverseniz ve onu söylet-

tirirsiniz; neticede verdiğiniz hüküm adil olur. Ama bu dürüst bir yargılama değildir. Bize 

göre, “adil yargılanma hakkı” teriminin tercih edilmesi daha isabetlidir. 

Adil yargılanma hakkı, suç isnadından hüküm kesinleşinceye kadar geçen süreç içinde, 

soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin, sanıkların haklarını kısıtlamayacak şekilde yürü-

tülmesi anlamına gelmektedir. Kamu görevlileri, bireyin suç işlediğinden kuşkulandıkları 

anda başlayıp yakalama, tutuklama, yargılama, karar, ceza ve infaz ile temyiz süreçlerinde 

devam eden adil bir yargılama sonucu karar vermek zorundadır. Soruşturma ve kovuş-

turma aşamasında, adil yargılanma ilkeleri ihlal edildiğinde, adil bir sonuca ulaşmak im-

kânsız denecek kadar zordur. Adil bir sonuca ulaşmak için adil yargılanma hakkına riayet 

etmek gerekir. Ancak, adil yargılanma ilkelerine riayet edilmesi, adil bir sonucun garan-
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tisi değildir. Bu çalışmanın konusu, 15 Temmuz davalarında verilen kararların adil olup 

olmadığı (yargı kararlarının içeriği) (verilen mahkûmiyet kararlarının isabetli olup 

olmadığı) (delillerin mahkûmiyet kararı için yeterli olup olmadığı) değil, soruşturma ve 

kovuşturma aşamasında, adil yargılanma ilkelerine riayet edilip edilmediğidir.  Bu nedenle 

biz de, AIHS’nin 6.maddesinde yazılı olan adil yargılanma hakkı ve bu hakkı takviye eden 

Ek Protokol hükümleri kapsamında değerlendirme yapacağız.

II. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ: 
 
Adil yargılanma hakkının temel dayanağı, çok sayıda devletine taraf olduğu, Avrupa 

Insan hakları Sözleşmesinin 6.maddesidir. Bu maddede, adil yargılanma hakkının temel 

esasları belirlenmiştir. Bu sözleşmeye taraf olan devletler, imzaladıkları sözleşmedeki 

esasları kendi iç hukuklarına aktarmışlardır. Türkiye de, bu sözleşmenin bazı madde-

lerine çekince koymuş, ancak daha sonra onaylamıştır. AB uyum yasaları kapsamında, 

Türkiye, bu sözleşmenin bütün hükümlerini kabul etmiş ve onaylamıştır. Adil yargılanma 

hakkıyla ilgili temel metin, AIHS olduğundan, bu sözleşmenin 6.maddesini ele almak 

gerekir.
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AİHS Adil Yargılanma Hakkı:

Madde-6)-(1)-Adil Yargılanma Ilkesi ve Alt Ayrıntı Ilkeler Sözleşmenin 6. maddesinde- “ 

1- Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda ken-

disine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız 

ve tarafsız bir mahkeme tarafından, davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun 

ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda açıklanır; 

ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, 

küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdi-

ğinde veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği 

bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar davanın tama-

mı süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir. 

2-Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz 

sayılır. 

3-Her sanık başlıca aşağıdaki haklara sahiptir: 

(a)-Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı 

bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; 

(b)-Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak; 

(c)-Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından yarar-

lanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin 

selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin 

yardımından yararlanabilmek; 

(d)-Iddia tanıklarını sorguya çekmek ve çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanık-

larıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek; 

(e)-Duruşmada kullanılan dili anlamadığı veya konuşmadığı takdirde bir tercümanın yardımından para 

ödemeksizin yararlanmak” kuralına yer verilmiştir.  
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IHAS’ın 6.mad/1.Fıkrasında düzenlenen adil yargılanma hakkının temel unsurları 

şu şekilde sıralanmaktadır: 1. Yasayla Kurulmuş Yetkili, Bağımsız ve Tarafsız Mah-

keme Önünde Yargılanma Hakkı, 2. Makul Süre İçerisinde (Gereksiz Gecikme 

Olmaksızın) Yargılanma Hakkı, 3. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı, 4. Ale-

ni Yargılanma Hakkı (Davaların Aleni Surette Görülmesi ve Kamuya Açık Yargılama)

IHAM içtihatlarında, yargılama sürecinin bütününe bakılarak her somut olayın özellikleri 

göz önüne alınıp, davanın hakkaniyete uygun bir biçimde yürütülüp yürütülmediği 

araştırılmakta, hakkaniyete uygun yargılanma hakkı geniş bir biçimde yorumlanmakta 

ve hakkın kendi içerisinde bir takım zımni unsurlar barındırdığı kabul edilmektedir. Hak-

kaniyete uygun yargılanma hakkı içerisinde, Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı 

içerisinde, a. Masumiyet karinesi, b. Avukat tayini, c. Kötü muamele yasağı, d. Sus-

ma ve kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkı, e. Duruşmada hazır bulunma hakkı, f. 

Silahların eşitliği ilkesi ve çelişmeli yargılama ilkesi, g.Delil kuralları, h. Gerekçeli 

karar hakkı, ı. Itiraz hakkı, gibi unsurlara yer verilir.

1)-Yasayla Kurulmuş Yetkili, Bağımsız ve Tarafsız Mahkeme Önünde Yargılan-
ma Hakkı, Görevli ve yetkili bir mahkeme:

Adil yargılanma hakkının temel ilkelerinden biri, suç isnadında bulunan kişinin/kişilerin, 

kanunla tayin edilmiş, yetkili, bağımsız ve tarafsız mahkeme önünde yargılanma hakkıdır. 

Darbe soruşturması, görevli ve yetkili makamlar tarafından mı yürütülmüştür? Yoksa, yü-

rürlükteki kanunlar geçici bir süre askıya mı alınmıştır? Onbinlerce kişinin iştirakiyle işle-

nen darbeye teşebbüs suçunun soruşturulması hem çok zor hem de risklidir. ABD, 11 Eylül 

terör saldırısından sonra, yüzlerce kişiyi gözaltına alarak, Amerika dışındaki topraklarda 

(Quantanamo) cezaevlerine hapsetmiştir. Esasen, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, 11 Eylül 

terör saldırısıyla kıyaslanamayacak kadar kapsamlı ve vahimdir. 11 Eylül eylemi, sınırlı 

sayıda teröristin gerçekleştirdiği ve hedefleri sınırlı bir terör eylemi olduğu halde, 15 Tem-

muz darbe teşebbüsü, onbinlerce terör örgütü mensubunun iştirakiyle işlenen, ülkenin 

anayasal düzenini hedef alan, ülkenin tamamını kapsama alanına alan bir terör eylemidir. 

11 Eylül terör eylemi ABD’nin sembollerine, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ise Türkiye’nin 

kendisine yönelmiştir. 

Bazı ülkelerde, siyasal iktidarlar, darbe teşebbüsünü savuşturduklarını düşünürken, ikinci 

bir grup harekete geçerek yarım kalan darbeyi tamamlamıştır. Türkiye’de de, darbeye işti-

rak eden şüphelilerle ilgili soruşturma yürütülürken, ikinci bir grubun harekete geçmesi-
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nin ihtimal dâhilinde olduğu unutulmamalıdır. Böyle bir durumda, ikinci grubun yapacağı 

ilk iş, gözaltında bulunan arkadaşlarını serbest bıraktırmak olacaktır. Darbeciler başarılı 

olduğunda neler yaptıklarını/yapabileceklerini çok iyi biliyoruz. 1960 darbesinde, döne-

min başbakanını ve bakanlarını Yassıada’ya hapsetmişler, göstermelik bir yargılamadan 

sonra idam etmişlerdi. 12 Eylül 1980 darbesinde ise, siyasi parti liderlerini (iktidar muha-

lefet ayırımı yapmaksızın) Zincirbozan’da toplamışlardır. 15 Temmuz gecesinin ilerleyen 

saatlerinde “darbenin başarısız olacağı” anlaşılmaya başladıktan sonra, darbeciler, (bazı 

ülkelerde yaptığı gibi) ikinci bir grubu sahaya sürebilirdi. Devlet, ikinci bir grubun dar-

be teşebbüsünde bulunma ihtimaline karşı önlemler alabilir, gözaltına alınan şüphelilerin 

ikinci grupla birleşmelerini önlemek için yüksek güvenlikli “tek bir merkezde” toplaya-

bilirdi. Darbeye teşebbüs suçunun “tek suç” olduğu dikkate alındığında, soruşturma ma-

kamlarının (savcıların),ikinci bir kalkışmayı (darbeyi) önlemek amacıyla, şüphelileri tek 

merkezde toplaması, adil yargılanma hakkının ihlali olarak görülmezdi. 15 Temmuz darbe 

teşebbüsü soruşturmalarında, bütün bu risklere rağmen, yetkili makamlar, (CMK) “yetki 

kurallarına” titizlikle riayet etmiştir. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne iştirak iddiasıyla gö-

zaltına alınan şüpheliler, Guantanamo benzeri mekânlara götürülmemiş suç öncesi kanun-

la kurulan yasal mahkemelerin huzuruna götürülmüştür. 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle 

ilgili soruşturmalar, görevli ve AIHS’de belirtilen kanunla kurulmuş (yetkili), tarafsız ve 

bağımsız mahkemeler tarafından yürütülmüştür. 

Soruşturmanın ve yargılamanın, (suç işlenmezden önce) yasayla kurulmuş, yetkili bir 

mahkeme tarafından yapılması, yargılamanın tarafsız ve bağımsız olduğunu göstermez. 

Yargılamayı yapan makamın (mahkemenin) da, tarafsız ve bağımsız olması gerekir. Türki-

ye’deki anayasal sisteme bakıldığında, yargının, tarafsızlık ve bağımsızlık kriterlerine sa-

hip olduğu görülmektedir. AIHM’nin, (15 Temmuz davalarıyla ilgili olarak) adil yargılama 

hakkının ihlaline yönelik on binlerce başvuruyu reddetmesi, bu davalarda adil yargılanma 

hakkının ihlal edilmediğini göstermektedir. 

Ceza yargılama sisteminde, soruşturma Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülmekte olup, 

soruşturmanın nasıl yürütüleceği, CMK da belirlenmiştir. Savcıların nasıl hareket etme-

si gerektiği, 31 Mayıs 2005 tarihinde, Budapeşte’de Avrupa Savcılar Konferansında kabul 

edilen, Budapeşte İlkeleri’dir. “Savcılar için etik ve davranış biçimlerine ilişkin Avrupa 

Esasları”’nda, savcılar için de ilkeler belirlenmiştir. 15 Temmuz soruşturmalarında, şüp-

helilerin savcılara yönelik bir şikâyetinin olmaması, savcıların görevlerinin gereklerine 

riayet ettiğini göstermektedir. AIHM, mahkemenin tarafsız olmasının yanında tarafsız bir 
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görüntü vermesi gerektiğini de belirtmektedir.  Mahkemenin bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla 

ilgili önemli belgelerden biri, Birleşmiş Milletlerin, 2000 yılı Nisan ayında, Hindistan’ın 

Bangalore şehrinde gerçekleştirilen ve Bangalore Yargı Etiği İlkeleridir. BM Insan Hak-

ları Komisyonu, 23.04.2000 tarihli oturumda Bakanlar Komitesine tavsiye kararı vazetmek 

üzere önermiştir. 15 Temmuz davalarında mahkemeler, Bangalore Yargı Etiği İlkelerine 

riayet etmişlerdir.

2)- Makul Süre İçerisinde (Gereksiz Gecikme Olmaksızın) Yargılanma Hakkı, 
Makul süre içinde yargılanma:

Ceza yargılamasında, soruşturma ve kovuşturma sürecinin makul bir süre içinde tamam-

lanması gerekir. Bu ilke aynı zamanda adin yargılanma ilkelerindendir. 15 Temmuz darbe 

teşebbüsüyle ilgili soruşturma ve kovuşturma süreçleri makul süre içinde mi yapılmıştır? 

Darbe teşebbüsü davalarının içeriğine bakıldığında, soruşturma süreçlerinin, oldukça 

kısa bir süre içinde tamamlandığı, savcıların iddianameleri hazırladığı, mahkemeye sun-

duğu görülmektedir.  Soruşturmaları yürüten savcılar, iddianamelerin hazırlanmasında, 

olağanüstü bir özveride bulunmuşlardır. Iddianamelerde, çok sayıda tanığı dinledikleri, 

binlerce delili topladıkları, elde edilen delilleri bireyselleştirmişler, (hangi sanığın ne ile 

suçlandığının) açık açık göstermişlerdir. Ağır Ceza Mahkemeleri, kendilerine tevdi edilen 

iddianameleri incelemişler, iddianamenin kabulü kararıyla kovuşturma süreci başlamış-

tır. Mahkeme, duruşma günü tayin ederek, sanıklara, müdafilerine ve davanın diğer ta-

raflarına bildirmiştir. AIHS’nde, yargılama süresi için belli bir süre öngörmemiştir. AIHM 

içtihatlarında da yargılama süresi, somut olayın özelliklerini dikkate almıştır. 15 Temmuz 

davalarında, soruşturma ve yargılama süresiyle ilgili değerlendirmede, şüpheli ve sanık sa-

yısını dikkate almak gerekmektedir. On binlerce şüpheli ve sanıkla ilgili işlemler, oldukça 

kısa bir süre içinde tamamlanmıştır. 

3)- Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı 

Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı içerisinde, a. Masumiyet karinesi, b. Avukat 

tayini, c. Kötü muamele yasağı, d. Susma ve kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkı, 

e. Duruşmada hazır bulunma hakkı, f. Silahların eşitliği ilkesi ve çelişmeli yargı-

lama ilkesi, g. Delil kuralları, h. Gerekçeli karar hakkı, ı. Itiraz hakkı, gibi unsurlara 

yer verilir.
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(a)-Masumiyet karinesi: 

Yukarıda AIHS’de de görüleceği üzere, ceza soruşturmalarının en önemli unsurlarından 

biri, masumiyet karinesidir. Yine yukarıda açıklandığı üzere, bir kişinin ceza soruşturma-

sının süjesi olabilmesi için, aleyhinde yeteri kadar delil elde edilmiş olması gerekir. Soruş-

turmanın ve kamu davasının temeli, şüpheli ve sanıktır. Şüpheli(suçun faili) doğru olarak 

tayin ve tespit edilemediği takdirde, bundan sonra yapılacak işlemlerin hiç birinin önemi 

yoktur. Yeni CMK için, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, önemli bir test işlevi görmüştür. Bu ya-

sayı uygulayanlar “darbecilerle mücadele etmenin” engin hoşgörüsüne sığınarak, şüpheli-

den delile ulaşma yöntemine dönebilirdi. Darbe teşebbüsünden beş gün sonra ilan edilen 

OHAL ortamında, cebir ve şiddet (işkence) yöntemine başvurabilirdi. Binlerce darbe soruş-

turması dosya içeriği, soruşturma görevlilerinin böyle bir yola başvurmadığını, şüpheliden 

delile ulaşma yöntemini uygulamadığını göstermektedir. 

15 Temmuz akşamı, darbe teşebbüsü olduğunu anlayan halk, şüphelilerin görevlendirildik-

leri merkezlere (Atatürk havalimanı, Sabiha gökçen havalimanı, Boğaziçi-Şehitler köprü-

sü, Fatih Sultan Mehmet köprüsü, AK Parti il merkezi, Istanbul valiliği, TRT Radyo-Harbiye, 

Taksim, CNN) toplanmaya başlamıştır. Şüpheliler halk tarafından kuşatıldığından, halkı 

etkisiz hale getirmeye çalıştıklarından, büyük çoğunluğu olay yerinde kalmıştır. Emniyet 

görevlileri ve halk tarafından görevli oldukları yerde “suçüstü” yakalanmıştır. Olay yerin-

de yakalananlar, darbeye iştirak karinesi kapsamındadır. O akşam, darbenin başarılı ola-

mayacağını anlayan bazı askerler, görevlendirildikleri yerden kaçmışlardır. Bu şüpheliler, 

olay mahallinde yakalanan şüphelilerin beyanlarıyla ve görev listeleriyle tespit edilmiş-

tir. 15 Temmuz iddianamelerinde, belli noktaları kontrol amacıyla gönderilen askerlerin 

isimlerinin liste halinde belirlendiği görülmektedir. Hedef noktaya, kimin komutasında 

gidileceği, kimlerin görevli olduğu tek tek belirtilmiştir. Şüphelilerin üzerinde çıkan bu 

listelerde, hedef noktalarda kimlerin görevli olduğunu eksiksiz olarak ortaya çıkarmıştır. 

Bu soruşturmalarda askeri disiplinin, askerlerin her hareketi kayıt altına alması, önemli 

bir katkı sağlamıştır. Ele geçirilmesi planlanan hedeflerde görevli asker listelerinin soruş-

turma ve yargılama aşamasında tartışma konusu olmaması, suçun failleriyle ilgili olarak 

doğru kişilerin tespit edildiğini, soruşturmaya dahil edildiğini göstermektedir.  

15 Temmuz darbe teşebbüsü soruşturmalarında, şüphelilerin beyanlarıyla yetinilmemiş, 

beyanları, çaprazlama olarak doğrulanmaya çalışılmıştır. 15 Temmuz gecesi, darbenin ba-

şarılı olamayacağını anlayan bazı subaylar, (astlarına) ellerini plastik kelepçeyle kelep-
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çelettirerek kendilerini odaya kapattırmıştır. Soruşturma yürüten emniyet görevlilerine 

de, “darbe yapanların bileğini kelepçeleyerek bu odaya kapattığını” söylemiştir. Bu kişinin 

HTS kayıtları üzerinde yapılan incelemede, cep telefonun (hapsedildiğini söylediği saat-

lerde) uzak noktalardaki baz istasyonlarından sinyal aldığı, hapis altında olmadığı, buna 

ilaveten, darbe teşebbüsüne iştirak eden sanıklarla yoğun bir görüşme trafiği olduğu orta-

ya çıkmıştır. Hedef noktalara götürülen erler de, komuta kademesinde bulunan üstlerinin 

isimlerini tek tek açıklamak suretiyle, gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Soruş-

turma makamlarını aldatmaya çalışan kişiler soruşturmaya dahil edilmiştir. 

Sonuç olarak, 15 Temmuz soruşturmalarında, adli merciler, basit bir zan ile hareket et-

memiş, o akşam görevlendirilenleri soruşturmaya dahil etmiştir. Yani şüpheliden delile 

değil, şüpheliden delile yöntemini uygulamıştır. 15 Temmuz akşamı her askeri birlik, ken-

dilerine görev verilen yeri ele geçirmek için görevlendirilmiştir. Bu görevi yerine getirmek 

için harekete geçen askerlerin (subayların, astsubayların, erlerin, askeri öğrencilerin) bu 

eyleminin, darbeye teşebbüs suçuna iştirak kapsamında değerlendirilmesi, masumiyet ka-

rinesinin ihlali dolarak görülemez. Masumiyet karinesi, sadece soruşturma aşaması için 

değil, kovuşturma aşaması için de geçerlidir. Sanıklar, soruşturma aşamasındaki delilleri 

çürütmeye çalışmış, sanıkların bir kısmı başarılı da olmuştur. Bu davalarda verilen ka-

rarlar, mahkemelerin dayandıkları deliller, mahkemelerin önyargı ile hareket etmediğini 

göstermektedir. Dolayısıyla, 15 Temmuz soruşturmalarında ve davalarında, masumiyet ka-

rinesi ihlal edilmemiştir. 

(b)-Avukat yardımı:

AIHS’nin 6.maddesinin (c) fıkrasında, sanığın; “Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği 

bir savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklar-

dan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir 

avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek” hakkına sahip olduğu belirtilmiş-

tir. “Şüpheli veya sanıkların haklarını düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu m.147/1-c’de; 

şüpheli veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde müdafi seçme 

hakkının bulunduğu ve avukatın hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade 

veya sorguda hazır bulunabileceği hususlarının şüpheli veya sanığa bildirileceği, şüp-

heli veya sanığın müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından fay-

dalanmak istediğinde baro tarafından şüpheli veya sanığa müdafi tayin edileceği 

öngörülmüştür.” 5271 sayılı CMK’nın 150/3.Maddesinde, “alt sınırı 5 yıl hapis cezasını 
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gerektiren suçlarda sanıklar için zorunlu müdafi atanması” öngörülmüştür. Ceza 

Muhakemesi kanununun bu hükümleri, soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından 

resen uygulanmak zorundadır. 15 Temmuz dava dosyaları incelendiğinde, soruşturmanın 

başından yargılama sonuçlanıncaya kadar, sanıklara bu haklarının hatırlatıldığı, sanıkla-

rın da müdafi tayin etmiş, (müdafi tayin edecek maddi imkana sahip olamayanlar) müdafi 

talep etmiştir. Emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimi huzurundaki ifade tutanaklarında, 

müdafilerin de imzaları bulunmaktadır. Bu tutanaklar, hukuki yardım talebinde bulunan 

sanıkların bu haktan yararlandıklarını göstermektedir. Özetle, 15 Temmuz davalarında, 

hukuki yardım talep eden her sanık, bu haktan yararlanmıştır. Ödeme imkanı olmadığını 

bildiren sanıklara ücretsiz müdafi tayin edilmiştir. Sanıkların, (ücretsiz) avukat talep ettiği 

halde kendisine avukat tayin edilmediğine yönelik bir şikayeti söz konusu olmaması, bu 

kapsamda bir ihlalin olmadığını göstermektedir.

(c)-Kötü muamele (işkence):

AIHS’nin adil yargılanma hakkını düzenleyen 6.maddesinde sayılmamakla birlikte, sözleş-

menin maddesinde düzenlenen, onur kırıcı muamele, kötü muameleyi (işkenceyi), adil yar-

gılanma hakkı kapsamında değerlendirmek gerekir. AİHS, Madde 3: İşkence Yasağı: Hiç 

kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı cezâ veyâ işlemlere tâbi tutulamaz.” 15 Tem-

muz davalarında, sanıklar, mahkeme huzurunda yapmış oldukları savunmalarında, sadece 

safahattaki (kolluk, savcı ve hakim huzurundaki) ifadelerini inkar etmekle yetinmemişler, 

işkenceye maruz kaldıklarını iddia etmişlerdir. Sanıkların bu iddiaları titizlikle incelen-

melidir. Eğer ifade tutanakları sanıklara zor altında (işkence ile) imzalatılmış ise, bu ifade 

tutanakları geçersiz olacaktır.

Gözaltına alındığı andan, kamu davası açılıncaya ve hatta duruşma gününe kadar, işkence 

iddiasında bulunmayan sanıkların, (aylarca suskun kaldıktan sonra) duruşma sırasında 

böyle bir iddiada bulunmuş olması ilginç bir durumdur. 15 Temmuz darbe davalarının du-

ruşmaları başlamadan önce, FETÖ terör örgütü lideri, sanıklara “suçlamaları inkar edin” 

talimatı göndermiştir. Bu talimat, sanıkların savunmalarının belli bir merkez tarafından 

hazırlandığını göstermektedir. Beş bine yakın kıdemli hakim ve savcının, örgüt mensubu 

olduğunu, birçoğu firari olan bu kişilerin, tutuklu olan örgüt mensuplarına hukuki destek 

verdiğini unutmamak gerekir. Sanıklara, “işkenceye maruz kaldıkları yönünde savunma 

yapmaları” için talimat verildiğini varsayalım. Niçin böyle bir tavsiyede bulunmuş olabilir-

ler?  Işkenceye maruz kaldığını gösteren adli tabip raporu olmayan, Kolluk, savcı ve hakim 
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önünde, ve müdafi eşliğinde veren sanıklar, soyut inkarla, ifadelerinin geçersiz olmaya-

cağını çok iyi bilmektedirler. Sanıkların işkence iddialarının, inkar ettikleri safahattaki 

ifadeleri geçersiz kılmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Somut hiçbir olgu ile destek-

lenmeyen, soyut işkence iddiaları, kolluk, savcılık ve hakim önündeki ifadelerini geçersiz 

hale getirmez. 15 Temmuz davalarında verilen mahkûmiyet kararları, sanıkların inkar ve 

işkence iddialarının mahkemelere inandırıcı gelmediğini göstermektedir. 

Sanıkların, (safahattaki) kolluk, savcılık ve hakim huzurundaki ifadelerini inkar etmesi, 

bu ifadelerinin işkence altında alındığını iddia etmeleri, bu savunmaların, “Amerika pa-

tentli” olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere, ceza yargılamasında, Anglo-Sakson ve 

kara Avrupası olmak üzere iki sistem uygulanmaktadır.  Türkiye’nin de içinde bulunduğu 

kıta Avrupası sisteminde, hakimin geniş takdir yetkisi vardır. Hukuka aykırı olarak elde 

edilmemek kaydıyla, her türlü delili değerlendirebilir. Anglo-Sakson sisteminde ise, yargı-

lamayı yapacak hakim, dava dosyasını inceleyemez. Hakikatin duruşma salonunda ortaya 

çıkması gerekir. Sanıkların savunmaları (inkar, işkence) kıta Avrupası sistemine mensup 

hukukçu veya hukukçular tarafından hazırlanmış olsa, soyut inkarın ve işkence iddiasının 

hiçbir geçerliliğinin olmayacağını bilirdi. Sanıkların böyle savunma yapmalarını istemez-

di. Anglo-Sakson sisteminde, sanıklar önceki ifadelerini inkar edebileceğinden, işkence 

iddiaları, safahattaki ifadeleri geçersiz hale getirebilir. 15 Temmuz sanıklarının inkar ve 

işkence savunmalarının, Anglo-Sakson sistemine mensup olan hukukçular tarafından ha-

zırlandığını göstermektedir. Sanıkların, sonuç alınması mümkün olmayan inkar ve işken-

ce savunmaları, FETÖ’nün firari hukukçu kurmaylarının iki hukuk sistemi arasındaki farkı 

bilmediklerini veya darbe yargılamaları konusunda hiçbir etkilerinin olmadığını, sanıkla-

rın savunmalarının bile Amerika’da hazırlandığını göstermektedir. 

Sanıkların işkence iddialarını, mevzuat ve dava dosyası kapsamında ele almak gerekir. 

Sanıklar “darbeye teşebbüs suçuna iştirak” ile suçlandığından, suçun niteliği gereği sanı-

ğa müdafi tayini zorunludur. Sorgulamanın her aşamasında müdafiin görev yapması, 

işkence ihtimalini en aza indirmektedir. Kolluk güçleri sanığa işkence yapmış olsa, sanık 

bunu müdafiine söyleyecek, bu da emniyet ifade tutanaklarına geçecekti. Sanığın, emniyet 

görevlilerinden korktuğunu ve kendisine yapılan işkenceyi söyleyemediğini varsayalım. 

Sanık, ifade verdikten sonra, (kendisine kötü muamele yapılıp yapılmadığının tayin ve tes-

piti için) adli tabibe götürülmektedir. Adli tabip, sanığı muayene etmekte, ayrıca, kötü 

muameleye (işkenceye) maruz kalıp kalmadığını sormaktadır. Işkence izi tespit edilemese 

bile, sanığın iddiası (beyanları) adli tabip raporuna yazılmaktadır. Adli tabip raporlarına 
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bakıldığında, sanıklarının işkence iddiasının olmadığı görülmektedir. Muayene edilen 

sanıklar, savcının huzuruna çıkarılmaktadır. Emniyette korkan sanık, savcıya işkenceye 

maruz kaldığını söyleyebilir. Sanıkların savcılık ifadelerinde de, işkence iddiasında bu-

lunmadıkları görülmektedir. Sanıklar, savcıdan sonra hakim (sulh ceza hakimi) huzuruna 

çıkarılmakta, kendisine yöneltilen suçlamalar açıklanmakta, bu suçlamalara karşı diye-

cekleri sorulmaktadır. Işkenceye maruz kalan bir sanık, bu iddiasını hakim huzurunda 

açıklayabilir. Sanıkların hakim önündeki ifade tutanaklarına bakıldığında, hiçbir işkence 

iddiasında bulunmadıkları görülmektedir. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne iştirak ettiği ko-

nusunda kuvvetli şüphe bulunan sanıklar, Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklanmıştır. 

Maruz kaldığı işkenceyi, kollukta, savcılıkta ve hakim huzurunda dile getiremeyen sanık 

için, başka fırsatlar da vardır. Tutuklu sanığın avukatıyla görüşme hakkı olduğundan, bu 

iddialarını avukatına bildirip, kendisine işkence yapanlar hakkında suç duyurusunda bu-

lunmasını isteyebilir. Işkence iddiasını sadece avukatına değil, kendisini ziyarete gelen 

aile efradına da söyleyebilir. 

15 Temmuz dava dosyaları incelendiğinde, sanıklar, tutuklandıktan sonra da, ne kendileri, 

ne avukatları ve ne de aile fertleri böyle bir iddiada bulunmamıştır. Dava dosyalarında, 

sanıkların işkence iddialarını destekleyecek tek bir kanıt olmadığı gibi, sanıkların ifade-

leri müdafi eşliğinde alındığından sanıklara işkence imkanı da bulunmamaktadır. Sanık-

ların işkence iddiaları, örgüt liderinin “suçlamaları inkar edin” talimatıyla birlikte değer-

lendirildiğinde, bu tavır, sanıkların, (kovuşturma aşamasında da) örgüt liderinin emir ve 

talimatlarıyla hareket ettiğinin kanıtı olabilir. Işkence iddiasının somut olgularla destek-

lenmesi gerekir. Sanıklar, bu iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt sunamamıştır. Esasen 

sunabilmesi de mümkün değildir. AIHM de, soyut işkence iddialarına itibar etmemektedir. 

15 Temmuz dava dosyalarının içeriğine bakıldığında, sanıklara onur kırıcı, kötü muamele 

yapılmadığı görülmektedir. 

(d)-Duruşmada hazır bulunma hakkı: 

Sanığın duruşmada hazır bulunması, adil yargılanma hakkı kapsamındadır. Ceza Muhake-

mesi Kanununun, “sanığın yokluğunda yargılama yapılamayacağı” hükmü, sanığın duruş-

mada hazır bulunmasını gerektirmektedir. 15 Temmuz davalarında, sanıklar, duruşmaya 

katılma konusunda oldukça istekli olduklarından, (hastalık gibi mazeretleri hariç) duruş-

maya katıldıklarından, bu hakkın ihlalinden söz etmek mümkün değildir. 
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(e)-Susma ve kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkı: 

Adil yargılanma ilkelerinden biri susma hakkı ve kendi aleyhine tanıklık etmeme hakkı-

dır. Sanık savunma yapabileceği gibi, susma hakkını da kullanabilir. Sanık susma hakkını 

kullanmak istediğini beyan ettiğinde, sanık konuşmaya zorlanamaz. 15 Temmuz davala-

rında, sanıkların çok azı susma hakkını kullanmıştır. Büyük çoğunluğu, o gece yaşanan-

ları ayrıntılı olarak anlatmıştır. Susma hakkını kullanan sanıkların mevcudiyeti, susma 

hakkını kullanmayıp savunma yapan (suçlamalara cevap veren) sanıklardan birinin bile 

savunma yapmayacağını söylediği halde zorla ifadesinin alındığına ilişkin tek bir iddianın 

olmaması, sanıkların susma hakkı önünde bir engel olmadığını göstermektedir. Sanıklar 

susma hakkını sadece soruşturma aşamasında değil, kovuşturma aşamasında da kullana-

bilir. Sanıkların susma hakkı, suçlamaların tümünü inkar anlamına gelmektedir. Sanıkla-

rın suçlamaları inkar etmesi, ispat yükünün mahkemeye ait olduğu anlamına gelmektedir. 

Esasen, sanık suçunu inkar etmese bile ispat yükü iddia makamına (savcıya) aittir. Ceza 

yargılamasında, sanığın ikrarı dahi, tek başına yeterli kabul edilemez. Somut olguların bu 

ikrarı teyit etmesi (doğrulaması) gerekir. 

Sanığın duruşmalarda kendini savunmaktan vazgeçmesi (susma hakkını kullanması), adil 

yargılanma ilkelerinden biri olduğundan, bu hususun açılığa kavuşturulması, çok açık bir 

şekilde tutanağa geçirilmesi gerekir. Zira, savunma olgusunun adil yargılama ilkesi içeri-

sinde önemi dikkate alındığında, vazgeçme tereddüde mahal bırakmayacak açıklıkta kay-

da geçmelidir. (Colozza/Italya, T/Italya) Bununla birlikte sanık kendisini bir avukatın veya 

ulusal mevzuatı elveriyorsa bir savunmacının yardımını alabilmektedir. Bir hükümlünün 

avukat ile görüştürülmemesi dava hakkını kullanamaması sonucunu doğuracak düzeyde 

hak ihlali olmaktadır. Sanık avukatını serbestçe belirleyebileceği gibi Mahkemece re’sen 

de avukat görevlendirilebilecektir. (Lala/Hollanda, John Murray/Ingiltere)115 Temmuz dar-

be teşebbüsü davalarında, mahkemeler, sanıklara, savunmaya başlamadan önce, susma 

hakkını hatırlatmış, sanıklar savunma yapacağını söylemiştir. Dolayısıyla bu davalarda, 

susma hakkıyla bir ihlalden söz etmek mümkün değildir.

15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra, bu darbeyi kimlerin organize ettiği tartışılmaya 

başlamıştır. Hemen her platformda, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün Amerika tarafından 

planlandığı, FETÖ’nün taşeron olarak kullandığı dile getirilmiştir. Türkiye’de gerçekleş-

tirilen bütün darbelerin arkasında Amerika’nın olması, FETÖ liderini ve darbeye iştirak 

1 http://www.danistay.gov.tr/upload/3_adilyargilamahakki.pdf 

http://www.danistay.gov.tr/upload/3_adilyargilamahakki.pdf
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eden üst düzey yöneticileri Amerika’nın himaye etmesi, bu iddiaları güçlendirmektedir. 

Amerika’nın Nikaragua hükümetini devirmeye çalıştığı, BM kararıyla, kayıtlara geçmiştir. 

Soruşturmanın, Amerika vatandaşları ve konsolosluk çalışanlarına uzanması, Amerika’yı 

önlem almaya itmiştir. FETÖ örgütü lideri Fethullah Gülen, 15 Temmuz darbe teşebbüsü 

ile Amerika arasındaki bağlantıyı koparabilmek amacıyla, darbe teşebbüsüyle yargılanan 

sanıklara, “suçlamaları inkar edin” talimatını vermiştir. (Örgüt liderinin bu talimatı, çok 

sayıda haber sitesinde yayınlanmıştır.) Örgüt liderinin bu talimatından sonra, duruşmalar 

başlamıştır. Sanıklar, (örgüt liderinin talimatına uygun olarak) soruşturmanın başında, 

kollukta, savcılıkta ve hakim önünde vermiş oldukları ifadelerini inkar etmeye başlamış-

lardır. Türkiye’nin farklı mahkemelerinde yargılanan sanıkların, (hep birlikte) soruşturma 

aşamasındaki ifadelerini inkar yoluna gitmesi, hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanıkların 

kolluktaki, savcılıktaki ve hakimönündeki savunmalarını inkar etmesi, bu ifadeleri ken-

diliğinden geçersiz hale getirmez. Sanığın, kolluk, savcı ve hakim önündeki ifadelerinin 

gerçeği yansıtmadığını kanıtlaması gerekir. Sanık bunu kanıtlayamadığı takdirde, mahke-

me, sanığın, somut olgularla örtüşen kolluktaki, savcılıktaki ve hakim önündeki ifadelerini 

hükme esas alabilir. 15 Temmuz soruşturmalarında, özel müdafisi olmayan sanıklara, mah-

keme tarafından müdafi tayin edilmiştir. Kollukta, savcılık ve mahkeme huzurunda müdafi 

eşliğinde ifade vermiştir. 

(f)-Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkesi: 

Çelişmeli yargılama ilkesi (adversarialtrial), bir davada tarafların, mahkemenin kararını 

etkilemek amacıyla karşı tarafın sunduğu delil veya dosyada yer alan mütalaalar (observa-

tions) hakkında bilgi sahibi olma ve bunlar hakkında yorum yapma imkanına sahip olma-

sı demektir. Bu ilke, yargılama faaliyetine katılan bütün süjelerin düşüncelerini karşılıklı 

olarak birbirilerine bildirmeleri, birbirlerinin fikirlerini öğrenmeleri amacını taşımakta 

ve çok defa sanıldığının aksine bir çekişme, bir mücadele, hele tenakuz anlamına çelişik-

lik değil, bir fikir alışverişi, bir kolokyum olarak ifade edilmektedir. Bir başka söyleyiş-

le, karşılıklı görüşlerin iki veya daha fazla kişilerce ortaya konmasıdır. Bu nedenle, bazı 

yazarlar tarafından, çelişkili yargılama yerine çelişmeli yargılama ilkesi tercih edilir177. 

“Çelişmeli yargılama ilkesi, silahların eşitliği ilkesi ile yakından ilişkili olup, bu iki ilke 

IHAM kararlarında, birbirini tamamlar nitelikte kullanılır. Zira çelişmeli yargılama ilkesi-

nin ihlal edilmesi, savunma hakkı bakımından davanın tarafları arasındaki dengeyi boza-

bilir.”2 15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarında sanıklar ve müdafileri, yargılama sırasın-

2 http://i-rep.emu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11129/331/1/Sanivar.pdf

http://i-rep.emu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11129/331/1/Sanivar.pdf
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da, mahkemeye deliller, belgeler, video görüntüleri vs. sunmuşlar, (mahkeme huzurunda 

dinlenen) sanıklara, tanıklara sorular sormuşlar, bazı delillerin celbini talep etmişlerdir. 

Mahkeme, davanın esasıyla ilgili taleplerinin kabulüne karar vermiş, davayı uzatmaya yö-

nelik veya davaya katkısı olmayacak talepleri kabul etmemiştir. Sangın mahkemeye delil 

sunma hakkı, mahkemenin, sanığın her talebini yerine getireceği anlamına gelmez. Mah-

kemenin kararları itiraz ve temyize (denetime) tabi olup, kararın yanlış olduğunu düşünen 

sanık ve müdafileri, itiraz ve temyiz yoluna başvurabilir. Özetle, sanıkların bu temel hakkı 

kısıtlamaya maruz kalmamıştır. 

(g)-Delil kuralları:

Sanıkların çoğu, kovuşturma evresinde (mahkeme huzurundaki) savunmalarında, soruş-

turma evresinde emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeleri inkar ettiğinden, soruşturma ev-

resindeki ifadelerinin geçerliliği konusu büyük önem taşımaktadır. “AIHM, Avusturya’ya 

karşı Asch kararında, tanıklıktan çekinme hakkına sahip kişinin hazırlık soruşturması 

sırasında verdiği ifadeye dayanarak verilen mahkumiyet kararının AIHS m. 6/3d’ye aykırı 

olmadığı soncuna ulaşmıştır. Başvurucu, birlikte yaşadığı kişinin jandarmada verdiği ifa-

deye dayanarak, söz konusu kişinin duruşmada tanıklıktan çekinmiş olmasına rağmen, 

müessir fiil suçundan mahkûm edilmiştir. AIHM’e göre başvurucu, duruşmada tanıklıktan 

çekinmiş olmasına rağmen, AIHS m. 6/3d anlamında tanık olarak ele alınmalıdır (tanık 

kavramı otonom olarak yorumlanmalıdır). Mahkemeye göre, bir delil aracının kabul edi-

lebilirliği, ilk planda ulusal yasa koyucu tarafından düzenlenebilir ve normal olarak onun 

delil olarak değerlendirilmesi ulusal mahkemelere aittir. Hazırlık soruşturmasında elde 

edilen bir beyanın kullanılması, AIHS 6/1 madde ve 6/3-d ile bağdaşmaz değildir; yeter ki, 

savunmanın haklarına riayet edilmiş bulunsun. Kural olarak bu hak, sanığın tanığa soru 

sorma ve karşı koyma konusunda uygun ve yeterli olanaktan yararlanmasını gerekli kılar; 

bu olanağın ifadenin alındığı anda veya muhakemenin daha sonraki bir aşamasında tanın-

mış olması önem taşımaz.”3 15 Temmuz davalarında, sanıklar ve müdafileri mahkemeye 

delil sunmuşlar, muhtelif yerlerden delil toplanmasını talep etmişlerdir. Mahkemeler, sa-

nıkların ve müdafilerinin (davaya katkı sağlayacak) taleplerini kabul etmiştir. Kabul edil-

meyen talepleriyle ilgili üs mahkemeye başvurma hakları bulunmaktadır. Dava dosyala-

rında, sanıkların delil sunma hakkının ihlal edildiğine yönelik bir engel görülmemektedir. 

3 http://www.hukukmedeniyeti.org/haber/9128/adil-yargilama-ilkesi-nedir/

http://www.hukukmedeniyeti.org/haber/9128/adil-yargilama-ilkesi-nedir/
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(h)-Gerekçeli karar hakkı, 

Mahkeme kararlarının gerekçeli olması, anayasa hükmüdür. Anayasanın, “Duruşmala-

rın açık ve kararların gerekçeli olması” kenar başlıklı m.141/3’e göre “Bütün mahkemelerin 

her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır”. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 

230.maddesi, gerekçenin kapsamını düzenlemektedir. Bütün kararların, kolay anlaşılır ve 

gerekçeli olması gerekir. 15 Temmuz davalarında, bu hakka riayet edildiği görülmektedir. 

Mahkûmiyet kararlarında, hangi sanığın ne ile suçlandığı, leh ve aleyhindeki deliller, bera-

at veya mahkûmiyet kararının dayanakları (gerekçe) tek tek gösterilmiştir. Mahkemelerin 

bu hakka özenle riayet ettiği görülmektedir.

(ı)-Kararlara itiraz hakkı:

Adil yargılanma ilkelerinden biri, şüphelilerin veya sanıkların, kendileri hakkında verilen 

kararlara itiraz etme hakkının olmasıdır. Bu hak, EK 7 numaralı protokol ile getirilmiştir. 

“Insan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına Ilişkin Sözleşmeye Ek 7 Nu-

maralı Protokol, Sözleşmenin 6’ncı maddesinde yer verilen Adil Yargılanma İlkesine 

ek olarak yeni ilkeler getirmiştir. Bunları şu şekilde belirtebiliriz. 6.1-EK 7 No’lu Proto-

kol’ün 2.Maddesi - Iki Dereceli Yargılama Protokolün “Cezai konularda iki dereceli yargı-

lama hakkı” başlıklı 2. maddesinde; “1. Bir mahkeme tarafından cezai bir suçtan mahkûm 

edilen her kişi, mahkûmiyet ya da ceza hükmünü daha yüksek bir mahkemeye yeniden 

inceletme hakkını haiz olacaktır. Bu hakkın kullanılması, kullanılabilme gerekçeleri de 

dahil olmak üzere, yasayla düzenlenir. 2. Bu hakkın kullanılması, yasada düzenlenmiş 

haliyle az önemli suçlar bakımından, ya da ilgilinin birinci derece mahkemesi olarak en 

yüksek mahkemede yargılandığı veya beraatını müteakip bunun temyiz edilmesi üzerine 

verilen mahkumiyet hallerinde istisnaya tabi tutulabilir.” ilkeleri getirilmiştir. Yukarıdaki 

bölümlerde incelediğimiz gibi AIHS’nin 6. maddesi tek dereceli yargılama sistemine yo-

ğunluk vermiş, iki dereceli yargılama zorunluluğu üzerinde durmamıştır. Ancak Ek 7’nolu 

Protokol ile ceza davalarında 2 dereceli yargılama sistemi zorunluluğu getirilmiştir. Bu-

nunla birlikte suçun hafif cinsten olması, sanığın ilk derece olarak yüksek yargı yerinde 

yargılanmış olması gibi durumlarda bu zorunluluk aranmayacaktır.”4 15 Temmuz darbe 

teşebbüsü ile suçlanan şüpheliler açısından bakıldığında, gerek soruşturma aşamasında 

ve gerekse kovuşturma aşamasında, itiraz ve temyiz başvurusunda bulunma hakkına sa-

hiptir.- 15 Temmuz sanıkları, bu haklarını etkili bir şekilde kullanmışlardır. 

4 http://www.danistay.gov.tr/upload/3_adilyargilamahakki.pdf

http://www.danistay.gov.tr/upload/3_adilyargilamahakki.pdf
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4)-Aleni Yargılanma Hakkı (Davaların Aleni Surette Görülmesi ve Kamuya Açık Yargıla-

ma):

Adil yargılanma ilkelerinden biri de, yargılamanın aleni (kamuya açık) olmasıdır. Bu ilke-

nin amacı, yargılamanın şeffaf olması, kapalı kapılar arkasında yargılama yapılmasının, 

hak ihlallerinin önüne geçmektir. Yargılamanın şeffaf olması, sanık yakınlarının da müş-

teki ve mağdur yakınlarının da yargılamayı izleyebilmesi,(yargılamanın halk tarafından 

denetlenmesi) anlamına gelmektedir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü davaları, suçun işlen-

diği yerleri esas alınarak, sanıklar küçük gruplara ayrılmış ise de, bu davalardaki sanık 

ve müşteki/mağdur sayısı yine de çok fazladır. Her birinin eşi, çocukları, akrabaları düşü-

nüldüğünde, (adliyelerin) 15-20 kişilik duruşma salonlarının, alenilik ilkesinin yerine geti-

rilmesinde yetersiz kalacağı açıktır. Sanık sayısı az olan darbe teşebbüsü davalarının yar-

gılaması, adliye binasında yapılmış, sanık sayısı fazla olan davalar için, (yargılamanın 

yapıldığı ilin) “spor salonları” tahsis edilmiştir. 15 Temmuz davalarını, sanık yakınları da 

müşteki ve mağdur yakınları da duruşma salonuna girip duruşmaları takip etmiştir. 15 

Temmuz darbe teşebbüsü davalarının yargılamaları, yüzlerce sanık ve müşteki/mağdur 

yakınlarının gözleri önünde (aleni olarak) yapılmış, alenilik ilkesi yerine getirilmiştir. 

SONUÇ:

15 Temmuz darbe teşebbüsü davalarının en önemli özelliği, bu davaların, Türkiye’de, “ilk” 

darbe yargılaması davası olmasıdır. Türkiye’de birçok darbe yapılmasına rağmen, bu dar-

belerin failleri yargılanmamış/yargılanamamıştır. Türkiye’de darbe yargılamaları için ilk 

adım 12 Eylül 2010 tarihli referandumda atılmıştır. Anayasanın geçici 15. maddesinin kal-

dırılmasıyla 12 Eylül 1980 darbesiyle ilgili “soruşturma engeli” kaldırılmış, bu darbenin 

5 kuvvet komutanından hayatta olan ikisi hakkında kamu davası açılmıştır. Temyiz aşa-

masında iken sanıkların vefat etmesi üzerine kamu davası düşürülmüştür. 1980 darbesiy-

le ilgili yargılama, (bu darbenin bileşenlerinden hiçbiri bu davaya dahil edilmediğinden) 

semboliktir.28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturma, kamuoyunun yoğun talebi üzerine baş-

latılmış, bu dava da, 28 Şubat darbesinin komuta merkezi olan BÇG ile sınırlı tutulmuştur. 

Her iki dava, (yargılama süreçlerinden geçerek kesinleşmemiş olduğundan) (sembolik bir 

niteliğe sahip olduğundan) 15 Temmuz darbe teşebbüsü davaları için, emsal bir niteliği 

yoktur. Türkiye, darbe davaları tecrübesine sahip olmadığı (bu suçla ilgili emsal Yargıtay 

kararları olmadığı) için, yargı, Türkiye’deki, çok sanıklı dava tecrübelerinden yararlanarak 

bir rota belirlemiştir. 



4.OTURUM -  “DARBE YARGILAMALARI”

131

15 Temmuz 2016 tarihine kadar, halkın hiçbir darbeye direnişi söz konusu olmadığı halde, 

15 Temmuz akşamı, darbe teşebbüsüne karşı, toplumun bütün kesimleri, geniş kapsamlı 

bir direniş başlatmıştır. Savcılar da bu suça karşı harekete geçmiş, şüphelilerin önemli 

bir kısmı olay yerinde (suçüstü hali), bir kısmı ise, “yakalama kararlarını” istinaden ya-

kalanmıştır. Soruşturmanın başladığı andan kamu davası açılıncaya kadar, kamu davası 

açıldıktan hüküm verilinceye kadar, sanıkların, adil yargılanma hakkına titizlikle riayet 

edilmiştir. 15 Temmuz dava dosyaları, bu haklara riayet edildiğinin en somut kanıtıdır. 

15 Temmuz darbe davaları sadece Türkiye’de değil, Dünyada da “en geniş kapsamlı dar-

be yargılaması örneği”’dir. Türkiye, sadece darbeyi püskürtmekle kalmamış, hukuk 

dünyasına, darbe yargılamasının nasıl yapılacağını da göstermiştir. 15 Temmuz darbe 

yargılamaları, hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak, dünyanın önde gelen hukuk 

fakültelerinde bilimsel araştırmalara konu olacaktır.
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15 Temmuz Darbe Teşebbüsünde Sanıkların Savunmaları ve Gerçekler

1. FETÖ Hakkında Kısa Bir Değerlendirme

Açık kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre; ABD’nin desteği ile bu örgüt 160 ülkede 767 

okul kurmuş ve örgütlenmiştir. 

Bu terör örgütünün lideri şu anda ABD’de 500 dönüm arazide devlet başkanı gibi 

ağırlanmaktadır.

Organize ettiği hain darbe girişiminde 251 şehit 2193 gazi olmasına rağmen örgüt liderini 

ABD iade etmemektedir.

FETÖ İslami Camia ile hiçbir zaman beraber olmamıştır, ittifak yapmamıştır. FETÖ 

hep güçle ittifak etmiştir ve hala ittifak etmektedir.

Ana söylemleri HOŞGÖRÜ olmasına rağmen, Müslümanlara karşı hiçbir zaman hoş-

görülü olmamıştır. Türkiye’de Islami hassasiyeti olan yöneticilere “beceremediniz çe-

kin gidin” derken, Papaya “ben sizin misyonunuzun temsilcisiyim” demiştir.

Israil askerlerince Mavi Marmara Gemisi vurulup 9 kişi şehit edildiğinde “Israil 

otoritesinden izin alınmalıydı” diyerek Israil otoritesini kutsarken kendi ülkesinin Cum-

hurbaşkanını öldürmek için tam teçhizatlı helikopterli timler göndermiştir. Yani Is-

rail otoritesine saygı duyulmasını, izin alınmasını isterken kendi ülkesinin otoritesinin 

canına kast etmiştir.

Yine Israil otoritesini bu şekilde kutsarken kendi ülkesinin yasama meclisini savaş uçak-

larıyla bombalatmıştır. Ülkemizin güvenlik güçlerini savaş uçaklarıyla bombalatmıştır. 

Yine Israilli çocuklara acımasını “Israil’de bombaların korkuttuğu çocuklar için ağlı-

yorum” cümleleriyle dile getirirken Israil’in Filistinli çocuklara karşı katliamını gör-

mezden gelmektedir. Türkiye’de ise silahsız halkına tank topuyla ateş açtırarak 

vücutlarını parçalayacak kadar acımasızlaşabilmektedir. 
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2. İstanbul’daki Davaların Son Durumu

Kısaca toplu bir bilgi vermek gerekirse:

Istanbul’da Açılan Fiili Darbe Davası Sayısı: 60 

Ilk Derece Mahkemelerinde Karar Verilen Dava Sayısı: 43 

Ilk Derece Mahkemelerinde Devam Eden Dava Sayısı: 17 

 

Istanbul’da açılmış olan darbe davalarının kalanların önemli bir kısmı da karar aşamasına 

gelmiştir. Bu yıl itibariyle davaların büyük oranda karara bağlanacağını tahmin ediyorum. 

2019 yılına ya birkaç dava kalır veya hiç kalmaz.

3. Sanıkların Savunmaları

a) KOKTOD

Özellikle rütbeli sanıkların Savunmalarının ana unsurunu KOKTOD oluşturmaktadır. 

KOKTOD’un açılımı Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi’dir.

Sanıklar o gece Terör olayları nedeniyle Kolluk Kuvvetlerini yani polisi desteklemek için 

sokağa çıktıklarını iddia ederek kendilerini savunuşlardır. 

Sanık müdafileri de KOKTOD savunmalarında; Il Idaresi Kanunu’nun j bendinde 23 Hazi-

ran 2016 tarihinde yapılan değişikliğin 14 Temmuz 2016 tarihli resmî gazetede yayınlana-

rak yürürlüğe girmesini manidar bularak sözü kontrollü darbeye getirmeye çalışmışlardır.

Mahkemeye sunduğumuz Esas Hakkında Beyanlarda bu konuyu çok detaylı inceledik. Bu-

rada kısaca şunu belirtmek isterim: sanıkların kendilerini savundukları KOKTOD yani Kol-

luk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi’ne ait mevzuatın ana fikrini iki ana 

başlıkta toplamamız mümkündür.

1. Adından da anlaşılacağı gibi KOKTOD mevzuatı gereği askerlere verilen görev polisi 

desteklemek polise yardımcı olmaktır.

2.  Askerin Polise Yardımını Gerektiren bir durum var ise bunu sivil otorite talep edip ve 

yönetecektir. Bakanlar Kurulu veya bir ilin valisi bu talepte bulunacaktır.
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Kanun KOKTOD’da bütün yetkiyi, inisiyatif ve görevi sivil otoriteye, Bakanlar kurulu ya da 

valilere vermektedir.

Bu noktada dört hususu zikretmekte fayda vardır:

Birincisi: KOKTOD gereği kışlasından çıktığını iddia eden darbecilerin ilk işi, emrine gir-

mesi gereken, valiliği işgal etmek olmuştur. Nitekim Istanbul Valiliği işgal edilmiştir.

İkincisi: KOKTOD kapsamında birliğinden çıktığını iddia eden darbecilerin ilk icraatları:

• Istanbul Emniyet Müdürlüğü’nün işgal girişimi, 

• Istanbul Çevik Kuvvet Polis Merkezi’ni işgal girişimi 

• Ankara’da Polis Özel Harekât Merkezini bombaları 

Olmuştur.

Üçüncüsü: KOKTOD kapsamında birliğinden çıktığını iddia eden askerler olay yerine gelip 

polislere yardım etmeleri gerekir. 15 Temmuz darbecilerinin ilk icraatlarından biri ise git-

tikleri yerlerdeki resmi polis memurlarının silahlarını silah zoruyla almak ve resmi 

araçlarını gasp etmek olmuştur. Nitekim 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü işgal için yola 

çıkmış olan sanıklar daha köprüye varmadan yolda rastladıkları polislerin silahlarını zorla 

almış ve polisleri öldürmekle tehdit etmişlerdir. 

Dördüncüsü ve en önemlisi ise güvenlik görevlisi ister polis olsun ister asker olsun 

halkın güvenliğini sağlamakla görevlidir. Darbeciler ise bayrak taşıyan halka, biza-

tihi bayrağa ateş etmişlerdir. Halkı terörden koruma iddiasında bulunan darbeciler 

halkın üzerine tank sürmüştür.

Son olarak KOKTOD kapsamında sivil otoritenin emrine girmesi gereken darbeciler, en üst 

sivil otorite olan Cumhurbaşkanını öldürmek için özel teçhizatlı timler göndermişlerdir.

b) İNKAR

Savunmalarda ikinci önemli unsur ise INKAR, her şeyin inkarıdır. Ama her şeyin… 

Örnek verecek olursam; bir davada mahkeme başkanı bazı kişilerin adını sayarak sanığa 

onları tanıyıp tanımadığını soruyordu. Sayılan isimlerin arasında sanığın eşi de vardı. 
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Sanık hiç kimseyi tanımadığını söyleyince mahkeme başkanı eşinin ismini söyleyerek bu 

senin eşin onu da mı tanımıyorsun diye sorunca “onu tanıyorum” dedi. Bu sanığın rütbesi 

Kurmay albay, bir rütbe sonrası general olacaktı. Ayrıca bu sanık salalar okunmaya başla-

nınca gidin şu sala veren imamın dilini kesin bana getirin diyen sanıktır. 

Bu inkarın sebebi üzerine düşündüğümüzde mantıksız bir yaklaşım olduğu, mantıksız in-

karın bir savunma stratejisi olamayacağını hepimiz anlarız. Buna rağmen neden böyle bir 

inkar yoluna gidilmiştir? Tahminimce bu sorusunun cevabı; örgüt böyle istemiştir. Hiçbir 

şekilde çözülmelerini istememiştir. Zira örgüt için deşifre olmayan militanları çok 

önemlidir.

c) Savunma Yapmayıp Yönetimi Eleştirmeleri, Mağduriyet Anlatmaları

Özellikle rütbeli sanıklar aslında esas itibariyle bir savunma yapmamışlardır. Kendilerine 

verilen savunma süresinde yönetimi eleştirmişlerdir. Neden o gece halkı meydanlara 

davet etti? Neden halkla askeri karşı karşıya getirdi diye Cumhurbaşkanını eleş-

tirmişlerdir. 

Bu eleştiri üç hususu göstermektedir.

Birincisi: Darbeciler liderin (Cumhurbaşkanının) milleti meydanlara davet edip, darbeci-

lerin karşısına çıkaracağını tahmin etmemişlerdir.

İkincisi: Milletin kendilerinin karşısına çıkıp, kendileriyle mücadele edecek cesaretinin 

olmadığını düşünmüşlerdir. Örneğin Safiye Bayat’ın göğsünde silah patlatılmasına rağmen 

“sizden korkmuyorum” demesi, asla tahmin edemedikleri örnek bir tavır olmuştur.

Üçüncüsü: Aslında bu örgütsel savunmanın satır aralarında “neden bizi başarısız kıldınız” 

isyanı vardır.

Er Öğrenci Rütbeli Ayrımı

Bu ayrım tabi ki önemlidir ancak bu ayrım hukuki bir ayrım değildir. Değişik bir ifade ile 

bu ayırım önemli, ancak hukukçu açısından belirleyici bir ayrım değildir. Bu hususta ne 

söylediğimi daha iyi anlatabilmek için iki örnek vermek istiyorum. Bir dava dosyasına delil 
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olarak sunulmuş 45 saniyelik bir video var. Videoda sanık bir er köprüye çıkarken “Sıkı-

yönetim var. Evinize gidin çıkmayın. Sıkıyönetim oldu abi. Ordu devlete el koydu. 

Tayyip yok. Güneşli günler bizi bekliyor.” demektedir. Bu cümleleri söyleyen bir erdir. 

Bu beyanlardan beyan sahibinin, yaptığı işin farkında, bilincinde ne söylediğini ve ne yap-

tığını bildiğini anlıyoruz. 

Buna karşılık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitmekle görevlendirilmiş bir tank komuta-

nı var. Rütbesi astsubay. Bu sanık darbe olduğunu anlayınca hemen polise teslim olmayı 

düşünüyor. Yolun kenarında bir polis noktası görüyorlar. Orada duramıyorlar. Ikinci polis 

noktasını görünce hemen tankı polis noktasına çekip polislere bizi tutuklayın diyorlar. 

Polis ben sizi tutuklayamam siz askersiniz diyor. Bunlar polise bizi tutukla diye ısrar edi-

yorlar. Polis o zaman ilçe emniyet müdürüne sorayım diyor. Sonra bu sanıkları gözaltına 

alıyorlar. Bu davranış rütbeli bir sanığın darbeye karşı olduğunu ve kendisini zorla polise 

tutuklattığını ortaya koymaktadır.

4. Savunmaları çürüten deliller

• Video kayıtları

• HTS Kayıtları

• WhatsApp yazışmaları

• Teşhisler

• Svap örnekleri

• Sanık Ifadeleri

 

Bilindiği gibi darbeyi planlayan ve icra eden sanıklar darbe gecesi kullanmak üzere bir-

çok WhatsApp grubu kurmuşlardır. Bu gruplardan bir tanesi firari sanık Mehmet Murat 

Çelebioğlu’nun kurmuş olduğu “Yurtta Sulh” isimli WhatsApp grubudur. Bu delil darbe ge-

cesi yakalanan bir sanığın telefonunun alınarak incelenmesi ile elde edilmiştir. Özellikle 

WhatsApp yazışmalarına örnek vermek gerekirse, Istanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde 

2017/24 Esas Numarası ile görülüp karara bağlanan ve halen istinaf aşamasında bulunan 

Istanbul Ana Darbe Davasındaki mahkûmlardan olan sanıkların “Yurtta Sulh” isimli What-

sApp grubundaki yazışmalarından birkaç çarpıcı ifade şu şekildedir. Örnek mahiyetinde 

seçtiğimiz bu mesajları hataları ile birlikte aynen aktarmamız gerekirse;
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Firari Sanık Mehmet Murat Çelebioğlu’nun Telefonundan Gönderilen Mesajlar; 

“Tugg Özkan Aydoğdu   

E5 ve TEM’den İstanbul dışına çıkan trafik serbest bırakılacak, İstan-

bul içine giren trafik engellenecek ve geri çevrilecek”

“İstanbul emniyet müdür yardımcıları arandı, bilgilendirildi, büyük bö-

lümü itaat ediyor”

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

“1 or k. kuleliden alınacak helikopter oraya gelecek”

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

“Bayrampaşa’dan bir tane bile polis çıkmayacak”

Komutanım halkı silahlandırdıkları bilisi geldi. Halkı üstünüze gelirse te-

reddütsüz önce havaya sonra yere sonra üstlerine ateş edeceğiz”

Darbenin başarısız olacağı anlaşıldıktan sonra firari sanık Mehmet Murat Çe-

lebioğlu mesajlarına şu şekilde devam etmiştir:

“Ankara’dan teyit ettim”

“Teslim olun”

“Veya kaçın”

“Komutanım hayatta kalın Tercih sizin Biz karar vermedik henüz Ama 

losyonumuzdan ayrıldık Grubu kapatıyorum, mesajları silin isterseniz”

Sanık/Mahkûm M. K.’nın Telefonundan Gönderilen Mesajlar; 

“AKOM’a müdahale edildi. Enterne ediliyor. Personel emrimize uyuyor. Biraz-

dan kontrol altına alınacak”

“AKOM kontrol altına alındı. Çok acil havacıların teknik Ekibini istiyorlar 

Görüntü izlemeyi kesmek için Kendileri yapamıyor Uğraşıyorlar”

“Belediyeden yüksek seviyedeki Mehmet Tunç Bey itaat ediyor. IBB’yi halle-

deceğim diyor. Bana zarar vermesinler diyor.”

“Arıcılar camisi susturuldu”

Sanık/Mahkûm M.Y’nin Telefonundan Gönderilen Mesajlar;

“Ankara’dan gelen talimat: ATEŞ EDİLECEK”

Sanık/Mahkûm M. D’nin Telefonundan Gönderilen Mesajlar;

“1 ordu k.nı alın”

“Atatürk havaalanında zırhlı araç var mı? Yoksa ivedi gönderilim.”
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“Bayrampaşa’dan kesinlikle Polis Çıkmayacak AKP teşkilatlarını dur-

durun ne gerekiyorsa”

“İstanbul moda deniz kulübüne müdahale lazım Generaller var derdest 

edilecek”

“Arkadaşlar Moda deniz kulübünde Hava Kuvvetleri K. Abidin UNAL 

var. Buraya müdahale lazım”

“BİRLİKLER AYNI ŞEKILDE EN SERT ŞEKILDE MUDAHALE EDECEK.”

“Arkadaşlar çok şükür Ankara ve İstanbul’da birçok hedef ele geçiril-

di. TRT’de bildiri okundu. Aynen devam. Harekâtımıza karşı duranlara 

sert karşılık verilecek. Emir budur.”

“Emri iletiyorum: ATEŞLE TOPLANANLARA KARŞILIK VERILECEK. 

ATES AÇILAN TOPLULUKLAR DAGILIYOR.”

“ARKADAŞLAR TEREDDÜT EDİLEMEDEN MÜDAHALE EDİLECEK”

“TEKRAR EMRİ İLETİYORUM. TOPLANAN KALABALIKLAR ATEŞLE DA-

GITILACAK.”

“ATEŞLE KARŞILIK VERİLEN KALABALIKLAR DAGILIYOR. ALLAH 

YARDIMCINIZ OLSUN.”

Sanık/mahkûm S. C’nin Telefonundan Gönderilen Mesajlar;

“AK Parti il teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. Helikopter olabilir 

halk gittikçe çoğalıyor.”

AKP il teşkilatı önünde halk yoğunluğu var. Ateş açılıyor. ZPT veya 

tank ihtiyacı var

Sanık/Mahkûm Ş. Ç’nin Telefonundan Gönderilen Mesajlar; 

“Sabiha Gökçen sivil trafikten dolayı nizamiyeye giremiyoruz ayrıca PÖH 

çatışacağız diyormuş jandarmaya sivil trafiği hemen açıp çatışacağız”

Yazışmalarda görüldüğü üzere darbeciler direnen halka ve polise en sert şekilde karşılık ver-

meyi, ateş etmeyi defaatle emretmektedirler. Sürekli tank, ZPT ve helikopter desteği istemek-

tedirler. Nitekim bu ağır silah taşıyan araçlarla onlarca vatandaşımız şehit edilmiş, yüzlercesi 

gazi olmuştur. Sanık/Mahkum M. K. ise zikrettiğim mesajı ile cami salalarından duyduğu ra-

hatsızlığı ve camiyi susturmasını bir zafer edasıyla ile paylaşmıştır. Bir başka sanık da maiye-

tindeki askerlere şu sela veren imamın kafasını kesin bana getirin demiştir. Bu tavırları dahi 

darbecilerin ve FETÖ’cülerin Islam dinine ve Müslümanlara bakışını ortaya koymaktadır.
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6. İstatistiki Bilgiler

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

Darbe teşebbüsüne katıldığı tespit edilmiştir.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde tank topuyla ateş edilmiştir. Insanların vücutları parça-

lanmıştır. Üzerine ateş edilen halk; kadın, çocuk, yaşlıların da olduğu hepsi elinde bayrak 

taşıyan, “Allahu Ekber” “asker kışlaya” diyen sivil insanlardır.

Yukarıda rakamlar halinde verdiğim istatistiki bilgi sanıkların KOKTOD savunmasını 

temelinden çökertmektedir. Çünkü Toplumsal olay ve Terör eylemi 22 il 46 ilçe olmak 

üzere 68 şehir merkezinde aynı anda olmaz. 68 şehrin hava meydanları, kamu binaları, 

köprüleri, emniyet müdürlükleri, valilikleri işgal ediliyor ise orada askerin polise desteği 

olan KOKTOD’dan bahsedilemez ancak darbeden bahsedilir.

Darbe Davalarının Önemi

• Davaların ve Duruşma salonlarının FETÖCÜ militanların ve teröristlerin şov 

alanına dönüştürmelerine müsaade edilmelidir. Bunu davalarınıza duruşmala-

rınıza sahip çıkarak yapabiliriz.

• Davaların sulandırılmasına müsaade edilmemelidir. Burada büyük görev yargı-

ya ve avukatlara düşmektedir.

• Davalarda asla adaletten ayrılmamalı. Buna yargı, hukukçular ve devlet dikkat 

etmelidir.

• Bilinmelidir ki; Adaletin örselenmesi kamu vicdanını sonra devleti sonra da 

milleti de zayıflatır.
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15 Temmuz Hain Darbe Teşebbüsü ve Onu Kıran Direniş

1. Millet Açısından

Bu darbe ile milletimiz birbirine düşürülüp kırdırılmak istendi. Suriye gibi Irak gibi... 

Bunu iddianamelerde görüyoruz. Ancak bize bu konuda asıl ışık tutan bu darbenin icra 

şekli ve karakteristiğidir. 

Ne söylemek istediğimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasının iddianamesinden bir alıntı 

ile veya köprüde yaşanan bir vakıa ile izah etmeye çalışayım.

Rütbeli sanıklar darbeye karşı duran kahraman halkımızın üstüne MG3 taramalı makinalı 

tüfeklerle ateş açtı. Şehitler ve gaziler oldu. Sonra orada bulunan erlere ve askeri öğrenci-

lere şunu söylediler. Ateş edin! Öldürün! siz onları öldürmez iseniz onlar sizi öldürecekler. 

Bakın ateş etmezseniz siz de şu asker gibi olursunuz. Bunu söyleyerek orada bir çatışma 

ortamı kaos ortamı oluşturmak istediler. Eğer kaos ortamı olursa ellerinde ağır silahlar ol-

duğu için başarılı olacaklarını düşündüler. Çünkü milletten çaldıkları tanklarda tank top-

ları yüklüydü. Nitekim tank topuyla köprüde polis TOMA aracını vurdular. Polisin görev 

yaptığı binayı vurdular halkın üzerine ateş ettiler. Hemen her noktada halkın üzerine ateş 

açtılar şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. 

Bütün bunlara rağmen milletimizi birbirine düşüremediler. Halkımız çoğunlukla teslim 

olan askerleri Türk bayrağına sararak teslim aldı ve koruma altına aldı. 

2. Ülke Açısından

Bu darbe aynı zamanda ülkemizi bölme operasyonuydu. Çünkü Türkiye’de yapılan bütün 

darbeleri planlayan ve yöneten emperyalist ülkeler Ortadoğu’da sınırları değiştirmek 

istiyorlar. Yakın vadede Türkiye, Irak, Suriye ve Iran topraklarını bölerek o bölgede bir 

yeni devlet kurmak istiyorlar. 

Bunu yaparak hem Türkiye ve Iran’ın gücünü zayıflatıp tam sömürüye uygun hale geti-

recekler, hem de yeni kuracakları güçsüz devleti her türlü kullanıp sömürecekler. 

Bölgemizde kurmak istedikleri kukla ve manda devletin toprakları saydığım bu dört ül-

kenin topraklarını ilgilendiriyor. Yıllarca çalışarak Irak’ı bölüp hazır hale getirdiler. 
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Suriye’yi hazır hale getirdiler Türkiye hem bölgemizde oynanan bu oyuna hem kendi 

üzerinde oynanan hain oyuna engel oldu.

Eğer 15 Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olsaydı. Kuzey Irakta yapılan bağımsızlık refe-

randumunun bir benzerini Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunda yaptıracaklardı. 

Ülkenin ne kadar önemli olduğunu bu hain darbe teşebbüsü bir daha göstermiştir. Ülkenin 

önemini sizlere bir örnekle kısaca açıklamak istiyorum.

SURİYE 

1- Suriye’de yüzbinlerce kardeşimiz çatışmalarda hayatını kaybetti. 

2- Suriye’deki işgalciler ve iç savaş 1,5 milyon kişiyi kalıcı engelli hale getirmiş-

tir. Bunların 86 bini uzuvlarını kaybetmiştir.

3- 5 milyon 600 bin Suriyeli mülteci konumuna düşmüştür.

4- 6 milyon 100 bin kişi ise ülke içerisinde yerlerinden edilmiştir.

5- Ülke içinde evlerinden olan Suriyelilerin oranı %53 olarak ifade edilmekte-

dir. 

Bir Müslüman ülke bu hale getirildi. Ülkenin yaşanamaz hale gelmesi suriyelileri 

bu hale getirdi. 

Islam coğrafyasına baktığımızda Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Mısır, Filistin, Li-

bya, Tunus, Yemen benzer durumdadır. Türkiye böyle bir duruma düşürülmek istendi. 

Bazen bu noktada bizi eleştiriyorlar neden her şeyi dış güçlere bağlıyorsunuz? diye. Tabi ki 

her şeyi dış güçlere bağlamıyoruz. Ancak

• Türkiye de bütün darbeleri dış güçlerin planlayıp icra ettiğini biliyoruz.

• 15 Temmuz darbe teşebbüsünü sömürgeci emperyalistlerin yaptığını bütün 

dünya biliyor.

Nicholas VOULELIS
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• Mısırdaki darbeyi sömürgeci emperyalistlerin nasıl desteklediğini bütün 

dünya biliyor.

Irak’ı, Afganistan’ı sömürgeci emperyalistlerin işgal ettiğini işgalden sonra bu ülkelerde 

yıllarca devam eden kaosu emperyalistlerin desteklediğini biliyoruz. Yemeni Arap ülkele-

rini sömürgeci emperyalistlerin nasıl karıştırdığını biliyoruz.

3. Devlet Açısından

Bölgemizde ciddi devlet geleneği olan 3 devlet var: Türkiye, Mısır ve Iran. Mısırda darbe 

yapıp başardılar. Şimdi istedikleri gibi yönetiyorlar. 

Iran’a ambargo uyguluyorlar ve fiili saldırının (savaşın) hedefinde. Fırsatını bulduklarında 

fiilen de saldırıp işgal edecekler.

Türkiye’de darbe denediler başarılı olamadılar. Ancak bizim unutmamamız gereken husus şu-

dur. Sömürgeci emperyalistler bu tür planlarından vazgeçmek şöyle dursun ara dahi vermez-

ler. Nitekim 16 Temmuz günü başka planlarını devreye sokmuşlardır. Bundan şüpheniz olma-

sın.

Güçlü ve tek vücut Türkiye böyle bir plana geçit vermez. Nitekim ABD ve AB’nin karşı 

çıkmasına rağmen, Afrin ve benzeri operasyonlarla bunu bütün dünyaya göstermiş oldu.

Güçlü bir Türk devleti kendinin sömürülmesine müsaade etmeyeceği gibi bölgenin sömü-

rülmesine de müsaade etmeyecektir. Onun için güçlü bir Türk devleti istemiyorlar.

• Yönetim olarak istikrarsız

• Ekonomik olarak zayıf

• Çevresiyle asla ilgilenecek gücü olmayan

• Devletiyle milleti devamlı çatışan 

• Her on yılda bir sömürgeci emperyalistler adına darbe yapılan

Zayıf ve güçsüz bir Türk devleti istiyorlar.
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4. Ümmet ve Mazlumlar Açısından
 

Türkiye hem bölgesindeki hem de dünyadaki mazlumların sesi oldu. Doğuda Ara-

kan, Moro’ya ulaştığı gibi batıda balkanlara ulaşıyor. Güneyde Afrika mazlumlarına... 

BM kürsüsünde dünya 5’ten büyüktür diyerek bütün mazlumların ve mağdurların sesi 

haline geldi. Dünyanın vicdanı gibi hareket ediyor. Mültecilere vatandaşı gibi bakıyor. Bu 

durum ABD ve AB’nin çıkarcı, sömürgeci politikalarını ve tavırlarını yüzlerine çarpmak 

demektir.

Bu çıkış ve duruş üç kuruşluk çıkarı için binlerce insanı katleden sömürgeci emperyalistleri 

kamu vicdanında mahkûm etmektir. Kamu vicdanında mahkûm olmak mahkemede 

mahkum olmaktan daha ağırdır. Bunun için böyle bir Türkiye’ye izin vermek iste-

miyorlar. Mücadele devam ediyor ve devam edecek. Bu konuda bizim nerede durduğu-

muz kiminle aynı safta yer aldığımız önemli

5. Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Bastırılan İlk Darbe Teşebbüsü Olması 
Açısından

15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısız olması halkımız açısından istikbale yönelik ola-

rak büyük bir moral değerdir. Çünkü halkımız savaş uçaklarına, tanklara, tank top-

larına, uçaksavar mermilerine karşı elleriyle ve bedenleriyle mücadele ederek dahi 

başarılı olunabileceğini görmekle kalmadı, bunu bütün dünyaya gösterdi. 

15 Temmuz Şehitler köprüsünden bir anekdot paylaşmak isterim. Bir er ifadesinde di-

yor ki: “…bir kadın geldi. Binbaşı onu korkutmak için silahın namlusunu havaya 

tutarak silahı kadının göğsüne dayadı ve patlattı. Kadın ben sizden korkmuyorum 

dedi…”

Bu psikoloji direneni çok güçlü kılarken katili ve zorbayı güçsüz hale getirir. Çünkü 

katilin yapabileceği en fazla şey katletmektir. Eğer muhatapları ölümden korkmuyorsa 

katil muhataplarından korkmaya başlar.
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15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün 1960/1980/28 ŞUBAT
Darbeleriyle Ortak/Benzer Özellikleri

1. Giriş

Son bir buçuk asırlık Türk siyasi hayatı adeta darbeler geçididir. Sultan Abdülaziz’in taht-

tan indirilmesi, bilekleri kesilerek öldürülmesi, modern anlamda ilk darbe kabul edilebilir 

(Yalçınkaya, 2016). Bununla beraber önceki dönemlerde örneğin Genç Osman’ın tahttan 

indirilerek boğulması başta olmak üzere saray dışından müdahalelerle padişahların de-

ğiştirilmesi de klasik dönem darbeleri olarak düşünülebilir. Sultan Abdülaziz’in Serasker 

Hüseyin Avni Paşa ile Mithat Paşa ve diğer üst düzey devlet yöneticilerinin işbirliği ile taht-

tan indirilmesi ve yerine V. Murat’ın tahta çıkarılması modern dönemde yaşanan darbele-

rin aksine dış bağlantısı pek bilinmeyen bir eylemdir. Yılmaz Öztuna olayı “Bir Darbenin 

Anatomisi“ adlı kitabında tahlil ederken özellikle bu olayda bazı çevrelerin aksine Mithat 

Paşa’nın rolü ile ilgili belgeler ve mahkeme kararlarına atıfta bulunmuştur. Öte yandan 

darbeden bir müddet sonra intihar ettiği haberi yayılmış olup halen bazı çevrelerce ısrarla 

Abdülaziz’in intihar ettiği iddia edilmeye devam etmektedir. Hâlbuki eski Sultanı öldür-

mek üzere görevlendirilen kişiler ve bunların adım adım katletme görevlerini nasıl yerine 

getirdikleri mahkeme kayıtlarında anlatılır (Öztuna, 2013). Burada önemli olan darbeyi 

yapanlarla ilgili yanlış bilgi yaymanın yanında Islam toplumunda kabul edilmeyen intihar 

eyleminin eski halife-sultan tarafından yapıldığı haberlerinin duyurulmasıdır ki, bu Or-

yantalist odakların kirli ve derin maksatlarını ortaya koymaktadır. Diğer yandan bağımsız 

mahkemelerce suçu sabit olup idama mahkûm edilen Mithat Paşa hakkında, Sultan II. Ab-

dülhamid Han’ın idamı sürgüne çevirmesi ve sürgün yıllarında iken Paşanın vefat etmesi 

de çarpıtılmış; Mithat Paşa’nın Sultan tarafından öldürtüldüğü iddiaları birçok yayınlarda 

işlenmiştir. Bu yaklaşımda sadece Abdülhamid karşıtlığı bulunmayıp fakat bu devlette hu-

kuk, kural, insan hayatına saygının olmadığının bilinçaltına yerleştirilmesi şeklinde yine 

derin bir Oryantalist maksat söz konusudur. 

Türkiye’deki modern darbenin en klasik örneği sonraki birçok darbeye model olması açı-

sından da 31 Mart Vak’ası’dır. Bu olay tıpkı, 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte olduğu 

gibi önce terör hareketi başlatılmış, Istanbul’un her tarafında asayiş bozulmuş, olaylar es-

nasında kan dökülmüş, netice itibariyle Hareket Ordusu Istanbul’a gelerek olayları durdur-

muş ve Sultan II. Abdülhamid tahttan indirtilmiştir. Bu süreçte etkili olan irticacı Volkan 

gazetesinin veya Prens Sabahattin’in Ingiltere tarafından finanse edilmesi, yönlendirilme-
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si çağdaş Türk darbelerinin de belirgin özelliklerindendir. Netice itibariyle on yıl içinde Os-

manlı Imparatorluğu bitirilmiş ve darbenin asıl aktörleri durumundaki Ittihat ve Terakki 

Cemiyeti yöneticilerinin her biri ayrı bir ülkeye kaçmıştır. Bu arada yine Ittihatçı liderler 

tarafından organize edilen örneğin Bâb-ı Âli Baskını da tam anlamıyla darbe özelliklerini 

taşımakta olup, baskında bir bakan katledilmiş, mevcut hükümet istifa ettirilerek Ittihat 

ve Terakki hükümeti kurulmuştur. 

Türkiye, demokrasiye geçişten sonraki dönemlerde sivil-asker ilişkisinde çok sarsıntılı dö-

nemler geçirmiştir. 1960’tan itibaren hemen her 10 yılda bir askeri darbe cereyan etmiştir. 

Askerler darbe sonrasında kışlalarına döndüklerinde de yönetimin kontrolünü elde tut-

maya çalışmışlardır. Darbe sonrasında asker tarafından yapılan anayasalar ve oluşturulan 

kurumlar askerin kontrolünü ve vesayetini sağlayacak şekilde planlanmıştır. Cumhuriyet 

döneminin en önemli hükümet değişikliği 27 Mayıs 1960, aslında askeri darbesi olmuştur. 

12 Mart Muhtırası ile mevcut hükümet istifa etmek zorunda bırakıldığından bu muhtıra 

da darbeler müzesindeki yerini almıştır. 1970’lerin sonuna doğru Türkiye’de her gün 3-5 

kişi terör olaylarına kurban gitmiş, bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiş, fakat olayların 

önü alınamamış, nihayet 12 Eylül darbesi gerçekleşmiştir. Bu darbenin mimarı durumun-

daki Kenan Evren hatıralarında 12 Eylül’den önce de asayiş ile ilgili bütün yetkilere sahip 

olduğu halde terör olaylarının önlenemeyişine karşın darbeden hemen sonra olayların 

durmasını anlamadığını yazmıştır. Bu anlamda yaşanan olayların hedefinin ülkede darbe 

şartlarının oluşmasına yönelik olduğunu, darbe ile birlikte gizli elin (bu kesinlikle dış güç-

tür) faaliyetlerinin durduğuna işaret eder. Bu yönüyle 12 Eylül darbesi ile 31 Mart Vak’ası 

arasındaki benzerliği tekrar hatırlatalım. 

15 Temmuz 2016 darbe girişimi ise daha önce benzeri olmayan özelliklere sahiptir. Önceki 

darbelerde genellikle meclis, hükümet, cumhurbaşkanı/devlet başkanı hedef alınarak bu 

makamlar kontrol altına alınırdı. Cumhuriyet dönemi darbelerinde kamuoyunu da kontrol 

etmek üzere TRT’de ele geçirilirdi. 15 Temmuz’da TBMM’nin bombalanması, birçok yerde 

vatandaşlara kurşun sıkılması, Boğaz Köprüsü’nde yaşananlar dikkate alındığında dar-

beyle birlikte bir infial ortamının, ardından iç savaşın hedeflendiği görülmektedir. Darbe 

teşebbüsünde 240 vatandaşımızın şehit edilmesi öncekilerde pek rastlanmayan bir du-

rumdur. Bu bağlamda ABD’deki Ermeni lobisinin önde gelenlerinden Sassounian’ın Doğu 

Anadolu’yu (kendi ifadesi ile Batı Ermenistan) ele geçirmek üzere projesini hatırlatma-

mız lazım. Sassounian, 2012’de yapılan röportajda söz konusu hedef için Türkiye’de salgın 

hastalık veya doğal afet beklenmesi gerektiğini veyahut bu ülkenin etnik karışıklıklarla 
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enerjisinin tüketilmesi gerektiğini, son olarak bölgesel bir savaşa çekilerek Türkiye’nin bi-

tirilmesini önerir. 15 Temmuz darbe liderinin Aralık 2016 itibariyle ABD’de bulunduğunu, 

darbe sürecine doğru Türkiye’de etnik kökenli görüntüsü ile şehir savaşlarının yaşandığı, 

aynı süreçte Irak ve Suriye’deki iç savaşa çekildiğini hatırlayalım. Yine darbe sürecine doğ-

ru özellikle ABD’den kendi vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat etmeme konusunda sık sık 

uyarılar yapılmış olması da son derece önemlidir. ABD’nin Kasım 2016’da seçilen başkanı 

Trump henüz koltuğuna oturmadan yaptığı açıklamada ülkesinin başka ülke yönetimle-

rine müdahalesine karşı olduğunu belirtmiştir. Nitekim daha seçim propagandası devam 

ederken yaşanan 15 Temmuz başarısız darbesinin arkasında CIA’nın olduğunu tweet me-

sajı ile duyurmuş, bir gün sonra bu mesajı silmiştir (Trump, 2016).

Bu tebliğde Cumhuriyet dönemindeki darbelerle 15 Temmuz darbe girişiminin ortak özel-

likleri ve benzerliklerini ortaya koymaya çalışacağım. Bunun için öncelikle 1960 darbesin-

den itibaren her darbe dönemini kısaca ele alacağım. Daha sonra çalışmanın esas konusu 

olan darbelerin ortak ve benzer yönlerini irdeleyeceğim. 

2. Darbe Kavramı ve Darbelerin Sebepleri 

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde darbe, “bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya 

demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçim-

de yönetimi devirme işi” olarak tanımlanmıştır (TDK, 2017). Askeri kadroların sivil kadro-

lara müdahalesi olarak adlandırılan darbe (Dilipak, 1991, 11) genellikle ordu tarafından si-

vil yönetimin devrilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna literatürde askeri coup d’e’tat 

(kude ta) denir. Darbeler çeşitli yoğunlukta şiddet ve tehdit içerir. Darbe sonucu siyasi 

yönetici sınıf devreden çıkarılır. Askerler siyasi yönetimi ya doğrudan devralırlar ya da on-

ların kuklası olacak kişilere verirler. Bir devrimin başlangıcına dönüşmediği sürece darbe-

ler genellikle yeni bir sistem kurmaktan ziyade sistemi onarmayı amaçlarlar (Yayla, 2015, 

365). Ordu, sivil lideri değiştirmek ve yerine doğrudan bir askeri düzen kurmak üzere veya 

birtakım sivil liderlerin yerine kendisinin dolaylı olarak yönetebileceği başka sivil liderler 

getirmek üzere iktidara el koyar (Heywood, 2013, 488). Darbelerin insanların ilk ordulara 

sahip oldukları dönemden itibaren gerçekleştirilmiş olabilecekleri düşünülmektedir. 
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Darbenin “hukuki anlamı”, ordunun veya ülke içerisindeki belirli bir grubun, hukuka 

aykırı yöntemlerle, yönetime el koyması, anayasal düzeni, anayasal kurumları, 

“kısmen veya tamamen işlemez hale getirmesi” olarak tarif edilmektedir. 

Demokratik sistemlerde, siyasal iktidara sahip olmanın yöntemi ayrıntılı olarak 

belirlenmiş, aynı şekilde iktidarın nasıl sona ereceği de kurallara bağlanmıştır. Koca 

Reis lakabıyla ünlü politikacı Sadettin Bilgiç: “Demokratik parlamenter sistemlerde, hukuk 

dışı tutum ve davranışlara karşı her türlü emniyet tedbirleri vardır. Fakat diktatörlük ve askerî 

idarelerde yoktur.  Anayasamızda devletin nitelikleri ile ilgili bir, iki ve üçüncü maddelerindeki 

hükümler değiştirilemez, değiştirilmeleri teklif dahi edilemez.   Tek Parti iktidarı anayasaya 

aykırı kanun çıkarırsa, Cumhurbaşkanı’nın Meclise iade yetkisi vardır. Meclis ısrar ederse, 

Anayasa Mahkemesi’ne götürme yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı götürmezse siyasi partilerin 

ve yargının götürme yetkisi vardır.  Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa tadili yaparsa, Cum-

hurbaşkanının iade yetkisi vardır. Meclis ısrar ederse referanduma götürme yetkisi vardır.

Darbelerin tarihi M.Ö. 2500 yıllarına kadar götürülmektedir. Tarihte eli silah tutanların kı-

lıçlarını çekerek kralları devirip yerine kendileri arasından bir baş ilan ettikleri çokça ya-

şanmıştır (Dilipak, 1991,11). Bir ülkede darbe meydana gelmesi her şeyden önce bir kültür 

meselesidir. Bunun da iki ayağı vardır. Birincisi orduya darbe kültürünün ve darbeci zih-

niyetin nüfuz etmiş olmasıdır. Ikincisi, toplumun siyasal kültüründe darbelere reaksiyon 

gösterilmesini sağlayacak unsurların yeterince bulunmamasıdır. Bu tarz bir siyasi kültüre 

sahip bir ülkede her an darbe olması mümkündür (Yayla, 2015, 366). Bu açıdan değerlen-

dirildiğinde 27 Mayıs 1960 darbesine siyasetçilerin ve halkın darbeyi meşru kabul ederek 

gerekli tepkiyi vermemiş olması, hatta bazı siyasetçilerin özellikle darbeyi desteklemesi, 

Türkiye’de darbeci geleneğin yerleşmesinin en önemli sebeplerinden biridir. 

Demokrasiyle yönetilmesine rağmen demokratik kültürün ve kurumların tam olarak işle-

tilemediği ülkelerde birçok konuda seçilmiş siyasi iktidarlar belirleyici olamamaktadırlar 

(Bahar çiçek ve Tuncel, 2011, 7). Seçilmiş siyasal iktidarların belirleyici ve muktedir ola-

madıkları durumlarda ise yönetimsel zafiyetlerden kaynaklanan boşluklar genellikle as-

kerler tarafından doldurulmaktadır. Askerler istediklerini yaptırabilmek için ya doğrudan 

idareyi ele almakta, ya da yeni göreve getirdikleri sivil yöneticiler eliyle siyasal konularda 

belirleyici olabilmektedirler. 
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Askeri müdahalelerin birçok sebebi olabilir. Başlıcalarını, ulusal çıkar ve ideoloji, etnik 

saikler, kurumsal saikler ve kişisel ihtiras olarak sıralamak mümkündür (Erdoğan, 2005, 

742-743). Darbelerin sebepleri arasında politikacı sınıfın zayıflığı; muhalefetin bazı unsur-

larının zaman zaman darbeye destek verebilmesi; askerlerin darbenin meşru olduğunun 

kabul edileceği kanaatinde olmaları; toplumsal ve bölgesel çatışma ve bölünme tehlikesi; 

orduda egemen olan ideoloji ile siyasal sistemin temeli olan ideolojinin çatışması; askerle-

rin imtiyazlı statülerini ve menfaatlerini korumak istemeleri ve uluslararası teşvikler gös-

terilebilir (Yayla, 2015, 367). 

Silahlı kuvvetlerin askeri olmayan görevleri yerine getiriyor olmaları da ordunun siyasi ak-

tör durumuna gelmesini kolaylaştıran sebeplerdendir. Ülke içerisindeki kamu düzeninin 

sağlanmasında silahlı kuvvetlerin kullanılıyor olması siyasallaşmayı hızlandırır. Türkiye’de 

askeri müdahalelerin sıkıyönetimler sonrasında vuku bulmuş olması bu tespitleri doğru-

lamaktadır (Erdoğan, 2005, 741). Heywood (2013, 489) ise askeri darbelerin sıklığı ile eko-

nomik azgelişmişlik arasında çok açık bir ilişkinin mevcut olduğunu vurgulayarak, askeri 

darbelerin en önemli sebeplerini ekonomik gerilik; sivil yönetimlerin meşruiyetlerini kay-

betmeleri; ordu ve hükümet arasındaki ihtilaf ile darbe lehindeki uluslararası konjonktür 

olarak belirtmektedir.

3.  27 Mayıs 1960 Darbesi
 

Türkiye tek partili dönemden çok partili hayata (demokrasiye), II. Dünya savaşı sona er-

dikten sonra giderek artan “demokrasi rüzgarı” ve “dış baskıların etkisiyle” geçmiştir. Tür-

kiye’nin tek partili yönetimden çok partili hayata geçmesi, Türkiye’de yeni bir dönemin 

başlangıcı olmuştur. Şaibeli 1946 seçimlerinden sonra yapılan 1950 seçimlerinde, Demok-

rat Parti tek başına iktidara gelmiştir. Sadettin Bilgiç, Demokrat Parti’nin, 1950 seçim-

lerini kazandığında, nasıl bir enkaz devraldığını anlatmaktadır.  “Demokrat Parti iktidara 

geldiğinde memleket ekonomik bakımdan da yokluk içerisinde idi. Erkek işçinin yevmiyesinin 

25 kuruş, kadın işçininki 20 kuruş olduğu dönemde yol vergisi 6 lira idi ve 18 yaşından 60 

yaşına kadar her erkek vergi mükellefi idi. 18 yaş ile 60 yaş arasında ailede 3-4 kişi varsa ai-

lenin gençlerinden biri üç buçuk ay, ikisi 48’er gün, yiyeceği kendinden (azığı belinden) yolda 

taş kırar veya kürek ve kazma sallardı. Buna rağmen kara yolu yoktu. İzmit’ten İstanbul’a, 

Kırıkkale’den Ankara’ya bile demiryolundan başka vasıta ile gidip gelinmezdi. Ama yol vergisi 

alınmaya devam edilmiştir. Ağnam vergisi (hayvan vergisi): Koyun, kuzu, keçi, oğlak kendisi 

80 kuruşa alınıp satılmamakta, çok düşük fiyatla alınıp satılmakta idi. Fakat vergi 80 kuruştu. 
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Hayvan başına olması itibariyle âdil gibi görünen bu vergi yüzünden tahsildar, vergisini ödeye-

memiş koyun ve keçi sürüsü yakalarsa, mal sahibi sürüsüne sahip çıkmazdı. Çünkü tellâlla ha-

raç mezat satılan sürü vergiye yetmediği gibi, sürü sahibinin geri kalan borcu için evine haciz 

gelir; en zaruri ihtiyacı olan kabı, kacağı, yatağı, yorganı icra yolu ile satılırdı. Büyükbaş hay-

vanların vergisi de (manda, inek, at, eşek) hayvan başına iki lira idi. Demokrat Parti 1951’de bu 

vergileri kaldırdı. Tarım ürünlerine taban fiyat politikası uygulayarak hem üretimin artmasını, 

hem de nüfusun %75-80’inin, küçük çiftçi ve köylünün iki yakasının bir araya gelmesini ve yü-

zünün gülmesini sağladı. Milletin %75-80’ini ilgilendiren bu uygulamaya hâlâ popülist politika 

diyenler vardır. Fakat milletin ayağı ilk defa ayakkabı, sırtı ceket gördü.” Demokrat Parti ülke 

sorunlarını çözmeye çalışırken sürekli darbe tehditlerine maruz kalmıştır. Dönemin gaze-

teleri ve meclis zabıtları bunun en somut kanıtıdır.

Türkiye’de o yıllarda Iş güvenliği ve çalışma saatlerinde belirli bir düzen bulunmadığı gibi, 

sekiz saatlik iş günü Kanun’da yer alsa da uygulanmıyordu. Ücretler düşük, kadın ve çocuk 

işlerin sömürülmesi ise en üst düzeydedir. Özellikle savaş yıllarında, Milli Korunma Yasa-

sı’nın çıkmasından sonra işçilerin durumu daha da kötüleşmiş, enflasyonun hızla yükselişi 

hayat pahalılığını artırdığı gibi, mal kıtlığı, bazı ürünlerin yokluğu ya da karneye bağlan-

ması ve karaborsa, ücretli çalışanların yaşamlarını dayanılmaz bir hale getirmiştir. Ilave-

ten, tüccar ve sanayici kesim de hallerinden memnun olmayanlar arasında yer almakta 

olup, Milli Korunma Yasası’nın getirdiği bazı mükellefiyetler, bu grubu da rahatsız etmiştir. 

Ayrıca bu grubun CHP iktidarına karşı cephe almasının bir başka nedeni ise Varlık Vergisi 

ve onun kural tanımaz uygulamalarıdır. Söz konusu ortam sermayenin de CHP’nin karşı-

sına geçmesine sebebiyet vermiştir. Son olarak “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” büyük 

toprak sahiplerini ürküterek, onların da DP’nin yanında saf tutmasına sebep olmuştur. 

Bütün bu sebepler asker-sivil bürokratlar, büyük toprak sahipleri, tüccar, sanayiciler ile 

yerel eşraftan müteşekkil CHP’de somutlaşan zımni koalisyonun 1945 yılına gelindiğinde 

bozulmasına sebep olarak, ülkede CHP iktidarına karşı beliren geniş tabanlı toplumsal 

muhalefetin taleplerini yanıtlayan siyasi parti olarak DP’nin iktidara gelmesi için elveriş-

li bir ortam yaratmıştır (Çavdar, 2000:18-19).7 Ocak 1946’da kurulan DP’nin söyleminde 

CHP’den büyük çaplı değişiklikler olmamasına karşın tüm bu toplum kesimlerinin iktidar-

dan hoşnutsuzluğunu iyi değerlendiren DP, 15 Mayıs 1950 seçimleriyle iktidarı CHP’den 

devralmıştır(Karagöz, 2013: 73).



4.OTURUM -  “DARBE YARGILAMALARI”

153

CHP ve destekçileri, “1960 darbesinin Demokrat Partinin hatalı icraatları sebebiyle ger-

çekleştirildiğini” öne sürmekte ise de, darbenin gerçek sebebi DP’nin icraatları değil, 

ABD’nin Türkiye’yi kontrol altına alma arzusudur. 1960 darbesini ABD’nin organize ettiği1 

bugün tartışma konusu bile değildir. Adnan Menderes iktidarının son yıllarında Marshall 

Planı kapsamında Amerika›dan artık kredi alamayınca, Seydişehir Alüminyum ve İs-

kenderun Demir-Çelik  ve diğer sanayi projelerini kredilendirmek için Sovyetler Birli-

ği ile yakınlaşmaya başlamıştır. Bu amaçla Sovyetler Birliği›ne üst düzey ziyaretler 

yapılıp, ülkedeki sanayinin gelişmesi için Sovyetlerle yatırım antlaşmaları 

imzalanma hazırlığı yapılmaktaydı. Bazı siyaset bilimciler, 1960 darbesinin ana 

sebebinin DP hükümetinin Rusya’yla yakınlaşması olduğunu öne sürmektedir. Gazeteci 

Serdar Turgut 1960 darbesinin “gizli amacını” şu sözlerle ifade etmektedir: “1960 darbe-

si, Türkiye’nin sosyal ve siyasi yaşamında dinin etkisinin artamaya başlayacağı 

korkusu nedeniyle yapıldı. Menderes ve arkadaşlarına işkenceye varacak derecede kötü 

davranılması ve asarak cezalandırma gibi uç ceza verilmesi, düzenin hakim güçlerinin 

Türkiye’de sistemi dindarlara açmaya çalışan kadroya verdiği bir cezadır. Resmi 

tarihi anlatanlar ve yazanlar o dönemin bu yüzünden hiç bahsetmezler. Ancak 

onların verdiği darbe gerekçeleri ne yazık ki o günlerde olanı biteni anlatabilmekten 

çok uzak kalıyor. Cumhuriyetin gizli tarihi aslında dini duyguları ve dindarların 

gücünü bastırmanın tarihidir. O tarihe bu gözle bakmadığınızda 1960 darbesinin 

gizli amacını da ortaya çıkaramazsınız.

1960 darbesinin “şartlarını olgunlaştırmak” için medyaya önemli görevler verilirken, 

öğrenciler de yürüyüşe ve protestoya yönlendirilmiştir.  28 Nisan’da Istanbul’da 29 Ni-

san’da Ankara’da öğrenciler harekete geçmiş; Istanbul’da çıkan olaylarda yaklaşık 40 öğ-

renci yaralanmış, Istanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz polis 

kurşunuyla öldürülmüştür. Darbeye giden yolda en önemli eylemlerden biri de, Demok-

rat Parti aleyhtarı öğrencilerin 5 Mayıs 1960 tarihinde Ankara Kızılay’da yapmış olduk-

ları 555K (yani,5.ayın, 5.günü, saat 5`te, Kızılay›da) olarak anılan protesto eylemidir. 

Demokrat Parti olayların yayılmaması için, bazı illerde sıkıyönetim ilan etmiştir. Ancak 

1  Türkiye, darbelerden çok çekmiş ve çok zarar görmüş bir ülkedir. Onun içindir ki, ‘TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’ kurul-
ması birçok kişiyi sevindirmiş ve ümitlendirmiştir. Söz konusu komisyon, çalışmış çabalamış sonunda bir rapor hazırlamıştır. Komisyon 
ön raporunda şu dikkat çekici ifadeler yer almaktadır: “1950’lerde tüm NATO ülkelerinde komünizm tehlikesine karşı CIA tarafından 
özel harp daireleri kurulmuş. ABD çıkarlarına uygun olarak özel eğitim programları düzenlemiştir.” Raporda, İngilizce sınavından ge-
çen Türk subaylarının ABD’de özel harp kurslarına katıldığı vurgulanarak şöyle denilmiştir: “Bu subayların daha sona 1960 yılında 
gerçekleştirilen askeri darbede başrol oynadığı görülmüştür.” Tespitler doğru. Gerçekten de özel harp eğitimi için ABD’ye gönderilen 
16 subayın 14’ü, 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştirmiştir. (Mustafa Hilmi Yıldırım, Darbe yapanlar ve yaptıranlar, 21 Aralık 2012, 
Yeni Mesaj Gazetesi)
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marshall_Plan%C4%B1
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyetler_Birli%C4%9Fi
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DP’nin aldığı önlemler darbeye engel olamamıştır. Medya, darbeye ve darbecilere olağa-

nüstü destek vermiş, darbe teşebbüsünde bulunanların kendilerine verdikleri “üniversite 

öğrencilerinin kıyma makinelerinde kıyıldığına” ilişkin akıl ve mantık dışı haberleri, hiçbir 

araştırmaya ve incelemeye tabi tutmadan yayınlamaktan çekinmemişlerdir. 

27 Mayıs 1960 günü Türk Silahlı Kuvvetleri, 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan genel seçim-

lerde iktidara gelen Demokrat Parti (DP) Hükümetini devirerek yönetime el koymuştur. 

Ülkenin içinde bulunduğu durumun gittikçe kötüleştiği ve ülkede bir kardeş kavgasının 

başlamak üzere olduğunu ileri sürerek yönetime el koyan Türk Silahlı Kuvvetleri, darbenin 

hemen ardından başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, Büyük Millet Meclisi Başkanı, Bakanlar 

olmak üzere DP Milletvekillerini, bütün DP sorumlularını ve aralarında askerlerin ve 

polislerin de bulunduğu birçok bürokratı tutuklamıştır. (Dikici, 2014, 13). Böylece 1924 

Anayasası ile kurulan rejim askerlerin müdahalesi ile son bulmuş, Milli Birlik Komitesi 

adıyla asker kişilerden oluşan Komite’nin yönetim dönemi başlamıştır (Doğru, 1998, 12). 

27 Mayıs 1960 darbesi Türkiye’de darbeler geleneğini başlatmış olması ve darbecileri cesa-

retlendirmiş olması nedeniyle son derece önemlidir. Başarısızlığa uğratılabilseydi belki de 

sonraki darbeler yaşanmayacak ve Türkiye’nin kalkınması daha hızlı bir şekilde gerçek-

leştirilebilecekti.

14 Ekim 1960’ta başlayan Yassıada davaları (19 dava), 11 ay 1 gün sürmüş; 203 günde 

872 oturum yapılmış,1068 tanık dinlenmiş, yargılama hükmün açıklandığı  15 

Eylül  1961  tarihinde son bulmuştur. Yüksek Adalet Divanı, Celâl Bayar, Adnan 

Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Po-

latkan Hasan Polatkan oybirliğiyle, eski T.B.M.M. Başkanı Refik Koraltan, eski Genel-

kurmay başkanı  Rüştü Erdelhun,  Agah Erozan,  Ibrahim Kirazoğlu,  Ahmet Hamdi San-

car, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, Baha Akşit, Osman Kavrakoğlu, Zeki 

Erataman  oy çokluğuyla olmak üzere, 15 sanığın idamına karar vermiştir. Idamına 

karar verilen üç sanıktan ikisi, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961’de sa-

baha karşı, Adnan Menderes ise, 17 Eylül 1961’de saat 13.30’da Imralı Adası’nda asılmak 

suretiyle idam edilmiştir. 

27 Mayısın gerçekleşmesinde kimin etkisi olduğu uzun süre tartışılmış, Demokrat Parti 

ve sonradan Adalet Partisi çevreleri bu darbenin Inönü’nün eseri olduğunu sürekli olarak 

öne sürmüşlerdir Celal Bayar ise Inönü’nün darbe üzerindeki rolü hakkında kesin bir yar-

gıda bulunmamıştır. Celal Bayar 23 Mayıs 1960’ta köşkteki görüşmelerinde Menderes’e  

http://tr.wikipedia.org/wiki/14_Ekim
http://tr.wikipedia.org/wiki/1960
http://tr.wikipedia.org/wiki/15_Eyl%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/15_Eyl%C3%BCl
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Polatkan
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http://tr.wikipedia.org/wiki/Nusret_Kiri%C5%9F%C3%A7io%C4%9Flu
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“müsterih olunuz, ordudan herhangi bir hareket gelmez ve gelmeyecektir, ordu bizimle 

beraberdir” demiş, Menderes ise bu güvenceleri DP yönetim kurulunda dile getirerek par-

tililerine güvence vermiştir. Dönemin Milli Emniyet Teşkilatı da köşke çalışmış, ordu söz 

konusu olunca adeta sağırlaşmıştır (Arcayürek, 1989, 24-25). 

1955’ ten itibaren ABD bir yandan hükümeti destekler gibi gözükürken bir yandan da ordu 

içerisindeki farklı grupları bir araya getirmeye çabalamıştır. 27 Mayıs’ın gerçekleşmesinde 

önemli rolü bulunan CIA darbeyi farklı düşüncelerdeki küçük guruplara yaptırtarak ge-

rektiğinde bunlar arasında çatışma oluşturarak kendi inisiyatifini güçlendirmek istemiştir 

(Dilipak, 1991,123). Dönemin Demokrat Parti Kayseri Milletvekili Hakkı Kurmel, 27 Mayıs 

1960 darbesi ile ilgili 2013 yılında ilk kez konuşmuş ve tarihe ışık tutacak önemli beyanat-

lar vermiştir. Kurmel, 1954 seçimlerinde Demokrat Parti Kayseri milletvekili seçildiğini, 

Yassıada’da tutuklu kaldığını, idamla yargılandığını, Atatürk ve Fevzi Paşa’nın orduyu si-

yasetin dışında tutma gayretlerine rağmen, Inönü’nün TSK’yı siyasetin içine çekmek için 

gayret gösterdiğini, darbeden önce CHP liderinin TSK’ya ihtilal yapmaları konusunda sü-

rekli haber gönderdiğini, 1957 seçimlerini de DP kazanınca cuntacılara haber göndererek 

darbe yapmalarını bizzat Inönü’nün istediğini, Ayrıca Talat Aydemir’in savunmalarında 

bunu itiraf ettiğini, Inönü’nün kışkırtmalarının yanı sıra bu darbenin gerçekleşmesinde 

askerlerin maaşlarını düşük bulmalarının da etkili olduğunu, CHP’nin 1950 genel seçimle-

rinde muhalefete düştüğünü ve muhalif bir parti olmayı hiçbir zaman sindiremediğini, üst 

üste gelen seçim mağlubiyetlerinin, CHP’yi korkunç bir muhalefet yapmaya yönlendirdiği-

ni vurgulamıştır (www.ekonomi.dunyabulteni.net, 2015). 

Mehmet Turgut, “Siyasetten Sahneler” isimli kitabında Demirel’in ağzından Celal Bayar’ın 

anlattıklarını şöyle nakletmektedir. Bayar “olayların artması üzerine yapmış oldukları top-

lantıda Genel Kurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’un, eğer beni başbakan yaparsanız olayları 

önleyebilirim diye bir teklifte bulunduğunu, Menderes ve kendisinin bu teklifi kabul et-

tiklerini ancak ertesi gün Menderes’in istifadan vazgeçtiğini, eğer Menderes’i dinlemeyip 

Erdelhun paşanın dediğini yapsaydım belki de 27 Mayıs olmayacaktı dediğini nakletmiştir 

(Dilipak, 1991, 68-69). Bir cumhurbaşkanının darbeyi önleyebilmek için halkı ve devletin 

diğer mekanizmalarını harekete geçir(e)mediği için hayıflanmak yerine başbakanı istifa 

ettiremediğine hayıflanması oldukça düşündürücüdür. 
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Orgeneral Cemal Gürsel tarafından yeni anayasa yürürlüğe girinceye kadar bütün siya-

sal faaliyetlerin menedildiği, aksi davranışların şiddetle cezalandırılacağı bildirilmesine 

karşın, Ismet Inönü 28 Mayıs 1960 günü parti teşkilatlarına bir genelge gönderebilmiştir. 

Böylece CHP açısından parti faaliyetlerinin yürütüldüğü anlaşılmıştır. Yine Ismet Inönü 1 

Haziran günü saat:11.00’da Bahçelievler’deki evinde yabancı gazetecilerin sorularını ya-

nıtlayabilmiştir. Kendisine yöneltilen “ülkede siyasal faaliyetler men edildiğine göre bu 

toplantıyı nasıl düzenlemektesiniz” sorusuna Başbakanlığın müsaadesi vardır diye cevap 

vermiştir (Doğru, 1998, 28). 

Muhalefet (CHP) Güney Kore ayaklanmasını ve bilhassa da 14 Temmuz Bağdat ihtilalini 

alabildiğince sömürerek “bizim ordumuz, bizim gençliğimiz de bizdeki zalimleri devirmek 

için gerekli cesarete elbette sahiptir” gibi sloganlarla orduyu ve gençliği kışkırtmışlardır. 

Yapılan bu yoğun propaganda kısa sürede meşhur “dokuz subaylar” olayında etkisini gös-

termiştir. Demokrat Parti iktidarından hoşnutsuz olan General Faruk Güventürk ve arka-

daşlarından oluşan dokuz subay DP iktidarını devirip iktidarı Inönü’ye vermeye azmet-

mişlerdir. Içlerinden birisi olan Yarbay Samet Kuşçu tarafından olay ihbar edilmiş, askeri 

mahkemede yargılanan zanlılar delil yokluğundan berat ettirilmiş, ihbarcı ise yalan beyan-

da bulunmak suçundan hapse mahkum edilmiştir. Berat ettirilen bu subayların çoğu 27 

Mayıs darbesini hazırlayan kimselerin başında yer almışlardır (Başgil, 2008, 113). 

DP’nin sosyal koalisyonundan kopan bütün unsurlar, CHP ve Inönü’nün tahrikleri adım 

adım 27 Mayıs’a zemin hazırlamıştır (Kocabaş, 2011,522). ABD Merkezi Haber Alma Teşki-

latı’nın (CIA), gizliliğini kaldırdığı 13 milyon belge arasında 27 Mayıs askeri darbe girişimi-

ne dair çok önemli bilgilere ulaşılmıştır. 30 Mayıs 1960 tarihli CIA belgesinde Cumhuriyet 

Halk Partisi’ndeki bazı üst düzey yöneticilerin darbenin sürecini bildikleri; ancak görünüş-

te eylem ve planlama safhasına katılmadıkları belirtilmiştir (www.yenisafak.com, 2017). 

1957 yılında Samet Kuşçu Istanbul ABD konsolosluğuna sığınarak Türkiye’de darbe olaca-

ğını söylemiş, ABD yetkilileri ise yüzbaşıyı Istanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerine tes-

lim etmiştir. Yüzbaşı sorgusunda “dokuz subay olayı”’nı anlatmış, darbeyi yapacak dokuz 

subayın ismini vererek kadronun onuncu kişisi olduğunu ancak ihbar ettiğini belirtmiş, 

üç yıl sonrada 27 Mayıs gerçekleşmiştir. Kuşçu’nun ihbarı cumhurbaşkanı ve başbakana 

götürülmüş, ismi geçen bu dokuz subay hakkında işlem başlatılmış yani asker askere veril-

miştir. Konunun önemini sadece içişleri bakanı Dr. Namık Gedik anlamış; ancak bir çözüm 

geliştirememiştir (Arcayürek, 1989, 29-30). 
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1960 darbesi, milletin iradesini ipotek altına almak amacıyla yapılan bir darbedir. Darbe-

den sonra (sipariş üzerine) hazırlatılan 1960 Anayasasının içeriği, darbenin amacını çok 

açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu anayasa bir sonraki 1980 darbesinin anayasasının 

da esasını teşkil etmiştir. Türkiye çok partili dönemin ilk 14 yılı hariç, darbe anayasalarıyla 

yönetilmiştir. 1982 Anayasasında çok sayıda değişiklik yapılmasına rağmen, 1961 Anaya-

sasıyla kurgulanan sistem özü itibariyle hala yürürlüktedir. 

1961 Anayasası yargıya ilaveten, halkın temsil mekanizmaları olan TBMM’yi ve yürütme-

yi (hükümeti) kontrol altında tutmayı esas almıştır. Bu çerçevede seçimle iktidara gelen 

siyasal iktidarın yetkileri, “atanmış” bürokrasi arasında paylaştırılmıştır. 1960 darbesi-

ni gerçekleştirenlerin amaçları arasında yer alan “askeri vesayetin devam etmesi için, 

anayasada, “vesayet kurumları” oluşturulmuştur. Iktidara gelecek olan hükümetlerin 

politikalarını tayin ve hükümete yön vermek amacıyla MGK ihdas edilmiştir. TBMM’nin 

çıkaracağı yasaları denetlemek ve gerektiğinde iptal etmek için, Anayasa Mahkemesi ih-

das edilmiştir. Aynı mahkemeye, MGK’nın tayin etiği politikalara aykırı davranan “siyasi 

partileri kapatma” yetkisi verilmiştir. Yine aynı mahkemeye, başbakanı, bakanları yargı-

lama yetkisi (yüce divan) verilmiştir. Mevcut sisteme muhalif olanları cezalandırmak için 

DGM’ler ihdas edilmiştir. Yargı mensuplarını kontrol altında tutmak amacıyla HSYK ihdas 

edilmiştir. Radyo ve TV’leri kontrol altında tutmak amacıyla RTÜK ihdas edilmiştir. Üni-

versiteleri ve yükseköğrenimi kontrol altında tutmak amacıyla, YÖK kurulmuştur. Asker-

ler için özel mahkemeler kurulmuştur. 1961 anayasasıyla getirilen vesayet kurumları, bu 

darbenin, “oyunun kurallarını” yeniden belirlemek için yapıldığını göstermektedir. 

Halkın egemenliğini sınırlayan bu anayasa, orduyu özerk bir yapıya kavuşturduğu için 

denetlenememiş, ard arda darbeler olmuştur. 

4. 12 Eylül 1980 Darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1960 Darbesinden 20 yıl sonra 12 Eylül 1980 günü emir-komuta 

zinciri içinde gerçekleştirdiği askeri müdahaledir. 27 Mayıs 1960 darbesi ve 12 Mart 1971 

muhtırasının ardından Türkiye tarihinde silahlı kuvvetlerin yönetime üçüncü açık müda-

halesidir. 

12 Eylül 1980 Cuma günü saat 03.59’da TRT’ de okunan bildiriyle ordu yönetime el koymuş, 

gerekçeleri ise bildiride; rejimin tehdit altında olduğu, siyaset kurumunun çözüm üret-

mediği, devlet organlarının işleyemez duruma geldiği, kamu düzeninin bozulduğu, eğitim 
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kurumlarının irtica yuvası haline dönüştüğü olarak kamuoyuna duyurulmuştur. Bu müda-

hale ile Süleyman Demirel’in Başbakan’ı olduğu hükümet görevden alındı. Türkiye Büyük 

Millet Meclisi lağvedildi. 1961 Anayasası kaldırıldı. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı 

kaldırılmış, bütün yurtta sıkıyönetim ilan edilmiş, yurt dışına çıkışlar yasaklanmış, ikinci 

bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuş, partiler kapatılarak liderleri tutuklanmış-

tır. Bütün derneklerin faaliyetleri de durduruldu. Parti liderleri önce askeri üslerde gözetim 

altında tutuldu, ardından yargılandı. Darbeden sonra 1982 Anayasası hazırlanarak, 1983 

yılında siyasi partilerin yeniden kurulmasına izin verilmiştir(Koçak,56).

12 Eylül darbesinin arifesinde Amerika’ya bir gezi yapan  Hava Kuvvetleri Komutanı 

Org. Tahsin Şahinkaya’ya ABD Milli Güvenlik uzmanı Paul Hanze “Umarım Türkiye’de 

durumun kontrolden çıkmasına müsaade etmezsiniz” diyordu. Orgeneral Tahsin 

Şahinkaya, ihtilale bir gün kala 11 Eylül günü yurda döndü. Darbeye uygun zeminin oluş-

turulması bağlamında değerlendirilen bu olaylarla, huzur ve güven ortamının bozulduğu, can 

güvenliği endişesinin arttığı, devlet otoritesinin kamu düzenini sağlayamaz hale geldiği, siya-

silerin problemleri çözemediği, askeri müdahalenin zorunlu hale geldiği” algısı oluşturulması 

amaçlandı. Darbenin önde gelen generallerinden Bedrettin Demirel’in “darbeyi bir yıl 

önce yapacaktık ama şartların olgunlaşmasını bekledik” mahiyetindeki açıklaması, 

bu değerlendirmeyi doğrular niteliktedir. 1980 darbesini gerçekleştirmek, daha doğrusu 

şartları olgunlaştırmak için, darbe öncesinde terör eylemleri tırmandırılmıştır.

Ingiliz yayın kuruluşu BBC, 2011 yılında Bilgi Edinme Yasası kapsamında yapılan bir baş-

vuru üzerine, gizliliği kaldırılan 12 Eylül cunta darbesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı 

belgelerini, üç günlük bir yazı dizisi ile yayınladı. BBC Türkçe’nin yayınladığı belgeler, 12 

Eylül 1980 ile 5 Kasım 1980 tarihleri arasında ABD’nin Ankara, Istanbul ve Izmir’deki dip-

lomatik temsilciliklerinden Washington’daki Dışişleri Bakanlığı ile diğer ülkelerdeki tem-

silciliklerine gönderilmiş 10 adet yazışmaya dayanıyor.

27 Mayıs 1960’tan bugüne yapılan cunta darbelerinin hepsinin ardında, ABD başta olmak 

üzere, Batılı güçlerin olduğu zaten bilinen bir gerçekti. Bu konularda epeyce kanıt da mev-

cuttu.12 Eylül darbesini 1970’li yıllarda CIA’nin Türkiye Şefi olan Paul Henze, ABD Başkanı 

Jimmy Carter’a “bizim çocuklar başardı” diye haber vermişti. 38 yıl geçtikten sonra, “bizim 

çocuklar başardı”’nın belgeleri şimdi yayınlanıyor.
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Zaten darbeyi yapan bütün cuntacılar, darbe bildirilerinde “NATO dâhil bütün ittifak-

larımıza ve taahhütlerimize sadığız” diye kendilerine destek veren dış güçlere bağlılık 

sözünü en baştan verdikleri için, darbelerin ardındaki Batı desteğini anlamak için başkaca 

kanıta da gerek yok.

Bu yeni ortaya çıkan belgede dönemin ABD’nin Ankara Büyükelçisi olan James Spain “Or-

dunun (yönetime) el koymasının ardından ABD-Türkiye ilişkileri” başlıklı yazışma-

sında,  “darbecilerin bağlılık beyanının”  kabul gördüğü şu şekilde ifade ediliyor: 

“Mevcut askerî liderlerin tamamını iyi tanıyoruz ve özellikle de NATO üyeliği başta 

olmak üzere Türkiye’nin güvenlik ya da dış politikasında değişim yaşanacağı yö-

nünde bir endişe taşımamıza da gerek yok.” (Seta)

Iki kutuplu dünyada Soğuk Savaş’ın son yıllarında Orta Doğu ve Asya’da hâkimiyetini 

pekiştirmenin yollarını arayan Amerika Birleşik Devletleri, bir yandan da Sovyetlere karşı 

bir ‘Yeşil Kuşak’ projesi yürütüyordu. Afganistan’da Sovyet işgaline karşı savaşan mücâhid 

gerillaları destekliyor; Pakistan ve Iran’da dini rejimlerin yerleşmesini istiyordu.

Dünyada bu gelişmelerin yaşandığı sırada Türkiye’nin politik, ekonomik ve sosyal manza-

rasının oldukça sorunlu olduğu darbe öncesi yaşanan gelişmeler adeta darbeye giden yolu 

adım adım hazırladı. 1974 yılında Anti-Amerikan Ecevit-Erbakan koalisyonunun Kıbrıs’a 

asker çıkarması, Türkiye’ye ağır ekonomik ambargonun başlatılması ile sonuçlandı. Kıb-

rıs’ı işgalden kurtaran Türkiye’de paranın değeri aşırı derecede düştü, enflasyon ise yüzde 

100’ü geçti. Pek çok zorunlu ihtiyaç maddesi bulunamaz oldu.

Ciddi bir ideolojik kamplaşmaya maruz kalan Türkiye’de 1974 affıyla hapisten çıkan suç-

lular, terör faaliyetlerine girişti. Bir yandan Türkiye’nin Sovyetlerle entegrasyonunu savu-

nan sol örgütler, diğer yanda bunlara geçit vermemek iddiasındaki milliyetçi teşkilatlar 

silahlı çatışma haline girdi. Üniversiteler, liseler, sendikalar, devlet daireleri, hatta sokak-

lar, fraksiyonlar arasında bölündü. Koalisyonlarla idare edilen ülkede siyasî bir kriz doğ-

du. Görev süresi dolan Cumhurbaşkanının yerine yenisi seçilemedi. Seçim turları aylarca 

sürdü; ancak meclisteki partiler anlaşamadı. TBMM’nin 22 Mart 1980’de ilk turunu yaptığı 

Cumhurbaşkanlığı seçimini, 114 tur oylama yaptığı halde darbe gününe kadar sonuçlandı-

ramamasının da etkili olduğu süreçte birçok cinayet işlendi.
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TSK’nın emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği darbenin en önemli gerekçesi “güven-

lik” oldu.

Gazeteci Abdi Ipekçi, Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul, DISK ve Maden-Iş Sendikası Genel 

Başkanı Kemal Türkler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, Eski Başbakan Nihat 

Erim, Adalet Partisi Istanbul Milletvekili Ilhan Egemen Darendelioğlu, CHP Istanbul Mil-

letvekili Abdurrahman Köksaloğlu, MHP Gaziosmanpaşa Ilçe Başkanı Ali Rıza Altınok ile 

eşi ve kızının öldürülmesi gibi çok sayıdaki siyasi cinayet, darbeci generallerin gerekçeleri 

olarak tarihe geçti (Yenişafak,1980 darbesi).

12 Eylül darbesinin yarattığı tahribat, çok büyük bir doğal felaketin sonuçlarını çağrış-

tırmaktadır.  12 Eylül darbesinin özet bilançosu şöyledir: Darbe sürecinde, 650 bin kişi 

gözaltına alındı, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin 

kişi için idam cezası istendi, 517 kişiye idam cezası verildi. Haklarında idam cezası verilen-

lerden 50’si asıldı. 71 bin kişi TCK’nın 141, 142 ve 163.maddelerinden, 98 bin 404 kişi örgüt 

üyesi olmaktan yargılandı. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu 

için işten atıldı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkartıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt-

dışına gitti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 

937 film sakıncalı olduğu için yasaklandı. Gazeteler, dernekler, sendikalar kapatıldı. 23 

bin 677 derneğin faaliyetleri durduruldu. 3 bin 854 öğretmen, 120 üniversite öğretim üyesi 

ve 47 yargıcın işine son verildi. 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi. Ga-

zetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 31 gazeteci ceza evine girdi. 300 gazeteci 

saldırıya uğradı. 3 gazeteci silahla öldürüldü. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük 

gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gazete ve dergi imha edildi. Cezaevlerinde toplam 299 

kişi yaşamını yitirdi. 144 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 14 kişi açlık grevinde öldü. 16 kişi 

kaçarken vuruldu. 95 kişi çarpışmada öldü. 73 kişiye doğal ölüm raporu verildi. 43 kişinin 

intihar ettiği bildirildi. Kısaca, bu darbe, siyasi, sosyal, ekonomik, adli, idari sonuçlarıyla 

toplumun büyük bir kesimi mağdur edildi (Aljazeera).

Darbe sonrasındaki üç yıl içinde önemli yasaların neredeyse tamamı değiştirilmiş, yeni 

anayasa hazırlanarak 7 Kasım 1982’de yürürlüğe girmiştir. Ülkede uygulanan sıkıyönetim 

kademeli olarak en son 19 Temmuz 1987 tarihinde Diyarbakır, Mardin ve Siirt illerinde 

kaldırılmıştır. Bu darbeden sonra otuz yıllık dönemde, Türk sosyal demokratları açısından 

çok kötü bir sınav olmuş, aralarında bölünerek ikili yapılar oluşturmuşlardır (Badeli)
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1981 Anayasası eleştiriye de kapatılmıştır. Nitekim MGK’nın 71 sayılı kararı demokrasinin 

karanlık sayfalarına geçecek nitelikte olduğu söylenebilir: “…Anayasanın geçici maddeleri ile 

devlet başkanının radyo televizyonda ve yurt gezilerinde yapacakları anayasayı tanıtma ko-

nuşmaları hiçbir suretle eleştirilemez ve bunlara karşı yazılı ve sözlü hiçbir beyanda bulunula-

maz (Öymen,s.410)

Yukarıda ifade edilen durum, 1982 Anayasası’nın demokratik olmayan bir ortamda hazırlandı-

ğının bir kanıtı olmuştur. Anayasa, referandumuma sunulmuş %91 kabul, %8,63 ret oyuyla yü-

rürlüğe girmiştir. Nitekim bu anayasayla 1961 Anayasası’nın arasındaki farkın çarpıcılığı, bu 

referandumun hangi sıkı koşullar arasında yapıldığını gösterir niteliktedir. Anayasada oy ver-

me zorunlu olur ve oy verme yaşında olup da oy vermeyenlere para cezası ve beş yıllık politik 

haklardan mahrumiyet cezası uygulanır (Lewis,s.20)Yazar Mehmet Kemal bu anayasayla ilgili 

şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur: “Her türlü demokrasiye bu anayasa engeldir. Demok-

rasiyi getirmek bahanesiyle getirdiler, demokrasinin tümünü alıp götürdüler. Birleşeceğiz diye 

yola düştüler, sağı da solu da içinden parça parça ettiler. Eskiden sol - sağ diye parçalıydık.

Bugün sağda da solda da parça parça oldu(Kemal,age.153).

5. 28 Şubat Darbesi
 

1989 yılı Dünya’da ve Türkiye’de “yeni bir dönemin” başlangıcı olmuştur. Komünizmin çö-

küşüne kadar komünizmin yayılmasına engel olacağı düşüncesiyle Islam ile çatışmamaya 

özen gösteren ABD, 1990’lı yılların başından itibaren, “Islam = Terör” politikasını benim-

semiştir. Bu yeni politikanın sonucu olarak, 1989’den önce komünizmin yayılmasına set 

oluşturan “yeşil kuşak” projesini terk etmiş, Islamı birinci tehdit olarak nitelemiştir. Bu 

politika değişikliğini, müttefiki olan bütün ülkelerde uygulamaya koymaya başlamıştır. 

28 Şubat darbesi, sadece Türkiye’deki müslümanları değil, Amerika’da, Avrupa’da, Çin’de, 

Rusya’da, Afrika’da, Ortadoğu’da, Asya’da “dünyadaki bütün Müslümanları” kapsayan, “kü-

resel” bir darbedir. ABD’nin bu yeni politikası sebebiyle dünyanın her yerinde yaşayan 

Müslümanlara ve (Çin’in Uygurlara yönelik baskıları gibi) Müslüman azınlıklara büyük 

baskılar başlamıştır. Bu yeni politikanın sonucu olarak, Avrupa ülkelerinde Islamofobia 

paranoyası toplumun bütün katmanlarına yayılmaya başlamıştır. Müslümanlara yönelik 

mevzi hak ihlalleri, 11 Eylül saldırısıyla birlikte “sistematik” hale gelmiştir. Ünlü Fransız 

hukukçusu Jean-Claude Paye, 2004 yılında yayınladığı “Hukuk Devletinin Sonu” isimli ki-
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tabında, “ikiz kulelere yönelik terör eyleminin 3 yıl içinde bütün Avrupa hukukunu nasıl etki-

lediğini” somut örnekleriyle ortaya koyuyor. Türkiye’de gerçekleştirilen 28 Şubat darbesi, 

ABD’nin bu (yeni) politikasının Türkiye’ye uyarlanması operasyonudur. 2002 seçimlerin-

den itibaren  AK Parti iktidarıyla birlikte) Türkiye’de 28 Şubat darbesinin etkilerinin gi-

derek azalması ve (hatta) izlerinin silinmesi, bizleri yanıltmamalıdır. 28 Şubat darbesinin 

küresel etkileri, dünyanın diğer bölgelerinde hala devam etmektedir. 28 Şubat darbesinde, 

diğer darbelerden “farklı bir yöntem” kullanıldığı için, 28 Şubat darbesi, “postmodern dar-

be” olarak adlandırılmıştır (Berkan,Radikal Gaz.).  

28 Şubat darbe süreci, 1989 yılının Aralık ayında MIT müsteşarı Teoman Koman’ın,

Başbakanlık’a gönderdiği bir yazıyla başlamıştır. Yazıda, MIT müsteşarının

Başbakanlık’a gönderdiği ve “öldürüleceği” ihbarı yapılan isimlerden, Atatürkçü 

Düşünce Derneği Başkanı Muammer Aksoy’un, 21 Ocak 1990 günü Ankara’da,

Hürriyet Gazetesi Yayın yönetmeni Çetin Emeç’in, 7 Mart 1990 günü İstanbul’da,

Aydınlık Gazetesi yazarlarından Turan Dursun’un, 4 Eylül 1990 günü İstanbul’da, 

Ankara İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Bahriyle Üçok’un, 6 Ekim 1990 günü Ankara’da 

öldürülmesi, bu cinayetlerin 28 Şubat darbe planının bir parçası olduğunu 

göstermektedir. Müteakip yıllarda, aynı siyasi düşünceye sahip başka kişilerin 

de (Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993) öldürülmeye devam 

etmesi, bu cinayetlerin, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeye (ve 

darbe sürecinde, laik çevrenin desteğini almaya) yönelik olduğunu göstermektedir.

 

1990’lı yılların başından itibaren laik kimliğiyle tanınan sembol isimlere suikastler 

düzenlenmeye başlamıştır. Bu tarihten itibaren, faili meçhul cinayetler tırmanmaya 

başlamış, kamu kurumlarında geniş kapsamlı bir tasfiye ve kadrolaşma başlatılmıştır. 

1993-1994’lerde tırmandırılan terör eylemleri, “laik-anti-laik”, “alevi-sünni” kesimlerin bir-

biriyle çatışması denemeleri, bu tarihlerde darbe planlandığını göstermektedir. Bu dönem-

de gerçekleştirilen operasyonların (terör eylemlerinin) darbe planıyla örtüşmediği görül-

müş olmalı ki, planlanan darbe, 1995 seçimleri sonrasına ertelenmiştir. 1995 seçimlerinde, 

Refah Partisinin birinci olmasıyla, darbe süreci yeniden hız kazanmıştır. Darbeye hazırlık 

amacıyla, ikinci ve üçüncü sıradaki iki partiye, zoraki koalisyon hükümeti kurdurulmuş-

tur. Kurulduktan üç buçuk ay sonra dağılan ANAYOL koalisyon hükümeti döneminde, bu 

hükümetin dağılmasından sonra Refah Partisi’nin içinde olacağı (müstakbel) hükümeti dü-

şürmenin alt yapısı hazırlanmıştır.
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24 Aralık 1995’te yapılan seçimlerden RP en büyük parti olarak çıkmış ve DYP ile koalisyon 

hükümeti kurmuştu. Seçim sonrasında Ilhan Arsel 8 Ocak 1996’da Cumhuriyet gazetesin-

de yazdığı bir yazıda RP ile koalisyon kurmamaları ve kendi aralarında bir araya gelmeleri 

için diğer partileri uyarıyor ve eğer birleşemezlerse bu birleşmeyi kimin gerçekleştirece-

ğini (ordu) herkesin bildiğini yazıyordu. Bu yazı Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay başkanı 

tarafından da destek bulmuş ve yapılan baskılar ile Mesut Yılmaz’ın ANAP’ının RP ile koa-

lisyon kurması engellenmişti (Özgür, 1999: 160).

Susurluk olayından sonra çeteler ile polis ve bazı üst rütbeli askerlerin bağlantıları ortaya 

çıkmaya başlamıştı. O zamanlarda TBMM’de Susurluk Komisyonu kuruldu. Bu Komisyo-

nun başkanı RP’li Mehmet Elkatmış’dı. Komisyon Jandarma ve Genelkurmay’dan Susurluk 

ile bağlantısı olan askerler hakkında bilgi talep etti ama askerin bu konuyla ilgisi olmadığı-

nın belirtildiği cevapla yetinmek durumunda kaldı. Susurluk olayının ucu üst rütbeli aske-

ri yetkililere kadar uzanabilecekti. Bu gelişmelerin ordunun itibarını zedelediği düşüncesi 

askerde hakim hale geldi ve düğmeye basılarak önce gündem değiştirildi, sonra da post 

modern darbe gerçekleştirildi (Gökmen, 1997: 334-335).

Ordunun ve sivil uzantılarının RP’yi hükümet dışında tutma çabalar ıbaşarısızlığa 

uğrayınca, [RP’den] bazı tavizler koparılma yoluna gidildi. Refah Partisi kendi söyleminin 

dışındaki uygulamalara imza atmak zorunda kaldı. Ama her şeye rağmen seçmen 

kitlesi partiye bağlılıklarını sürdürdüler. Partinin daha da büyümesinden ve toplumu 

dönüştürmesinden çekinildiği için ordu ile muhalefet ortak bir noktada buluşarak, RP’nin 

toplumdaki etkinliğini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır (Dursun, 1999: 67). Bu süreçte 

işi gören “Batı Çalışma Grubu”’ydu. Çok yönlü bir çalışma yapılmaktaydı. Yoğunlaştıkları 

alanlardan biri de medyaydı. Medyanın Susurluk olayını takipten vazgeçmesi sağlanmıştı 

(Gökmen, 1997: 336).MGK’nın varlığının anti demokratik olduğunu iddia ederek eleştiren-

ler, bu süreçte hükümetleri denetleyecek bir organ haline gelmesini alkışlamaya başladı-

lar (Şehsuvaroğlu,1997: 324). Bu süreç içerisinde Metin Toker, Turgut Kazan, Coşkun Kır-

ca, Ertuğrul Özkök, Hasan Pulur, Güneri Civaoğlu, Oktay Akbal, Hikmet Çetinkaya, Ilhan 

Selçuk, Fatih Altaylı, Emin Çölaşan ve daha birçok sözde aydın TSK’yı darbeye davet eden 

yazılar ve yorumlarla gündem oluşturdular (Özgür, 1999:160-161).

28 Şubat 1997’de toplanan MGK toplantısı 9 saat sürmüş ve burada bazı önemli kararlar 

alınmıştı. MGK kararlarında üzerinde durulan noktalar: Cumhuriyetin yasalarının uygu-

lanmasının tavizsiz yerine getirilmesi; ülkedeki rejim aleyhtarı ve bölücü grupların laik 
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anti-laik ayrımcılığı yaparak ülkenin barışını bozmaya çalıştıkları, toplumsal huzurun ve 

rejimin teminatının laiklik ilkesinin olduğu, bu gelişmelerin toplumsal huzuru zedelediği 

belirtilerek gerekli önlemlerin alınmasının Bakanlar Kuruluna bildirilmesinin gerekliliği 

(Çavdar, 2004: 338-339). 

Post modern darbe kararları sonrasında alınması gereken önlemleri içeren bir liste Baş-

bakan Necmettin Erbakan ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller’e MGK Genel Sekreteri 

Org. Ilhan Kılıç tarafından 1 Mart 1997’deverildi. Bu ikinci bildirideki kararlar Bakanlar 

Kurulu tarafından aynen kabul edildi. Bu bildiride alınması talep edilen önlemleri şöyle 

özetleyebiliriz: Laiklik ilkesinin gerekleri titizlikle yerine getirilmeli, tarikatlar ile bağlan-

tısı olan kurumlar denetlenerek Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na uygun olarak MEB’e bağlan-

malı, sekiz yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, mecburi eğitimi tamamlamış olan öğrenciler 

velilerinin isteği durumunda sadece MEB’in kontrolündeki Kuran kurslarına gidebilmeleri 

için gerekli düzenlemelerin yapılmalı, Atatürk ilkelerine bağlı din adamlarının yetiştiril-

mesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılmalı, farklı yerlerde oluşturulan dini tesis-

lerin istismarı engellenmeli, tarikatların faaliyetlerine son verilmeli, medyanın TSK’yı din 

düşmanı gibi göstermeye dönük faaliyetleri engellenmeli, TSK ile ilişkisi kesilen persone-

lin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı engellenmeli, aşırı dincilerin üniver-

site, yargı ve bürokrasinin diğer kademelerini sızmalarını engelleyici önlemler alınmalı, 

aşırı dincilerin faaliyetleri engellenmeli, kıyafet ile ilgili kanunlar ve Anayasa Mahkemesi 

kararları titizlikle uygulanmalı, kurban derilerinin dinci kurumlarca toplanması engelle-

nerek, sadece kanunla izin verilmiş kurumlarca toplanması sağlanmalı, Atatürk’e karşı 

yapılacak saygısızlıklar önlenmesi (Çavdar, 2004: 339-342).

Genelkurmay tarafından “Siyasal Islam’ın Yayılması” başlığı ile bir broşür hazırlandı. Bura-

daki iddialardan birisi ise, demokrasiye geçilmesi ile birlikte dinin siyasete alet edilmeye 

başlandığı iddiasıydı. 28 Şubat sürecinde tertiplenen irtica brifinglerinde de aynı görüş 

dile getirilmekteydi. Orduya göre irtica bir nevi demokrasinin türevi konumundaydı. Bu 

yaklaşımdan şu anlaşılabilir: irticayı engellemek için demokrasiyi sarsmak gerekmektedir. 

Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak şu yargıya varılabilmektedir. Demokrasiye geçilmesi 

ile vatandaşlar yanlış kararlar vererek irticanın gelişmesini sağlıyordu. Bunu engellemek 

için demokrasiden vazgeçilmeli ve vatandaşlar adına yanılmadan karar verecek olanlara 

yönetimi bırakmalıyız(Türköne, 1997: 302-303)
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Başbakan Erbakan bu metni imzalamak istemediği halde, koalisyon ortağının ısrarı üze-

rine imzalamak zorunda kaldı. Genel Kurmay Genel Sekreterliği değişik meslek grupla-

rına dönük olarak bilgilendirme toplantıları yapmaktaydı. Imam Hatip Liseleri’nin (IHL) 

orta kısımlarını kapatmaya dönük girişime halkın tepkisi büyük oldu ve birçok gösteriler 

tertiplendi. Türk-Iş, DISK, TOBB, TISK ve TESK’in bir araya gelmesiyle“5’li inisiyatif” adı 

verilen girişim grubu oluşturuldu. Bu inisiyatif hareketi hükümeti düşürmek için değişik 

çalışmalar başlattı. Bir taraftan da darbenin medya ayağı harekete geçirilerek, irticanın 

ne kadar ilerlediğini göstermeye dönük yayınlara hız verildi. Bu yolla Erbakan’ı istifaya 

zorladılar (Çavdar, 2004: 342).

Hükümeti kurma görevinin Çiller’e verilmesini garanti etmek için RP, DYP ve BBP milletve-

killerinden 280’in üzerinde imza toplandı. Ama Süleyman Demirel hükümeti kurma göre-

vini ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a verdi. Bütün bu çalışmaların sonucunda DYP’den 

bir grup milletvekili istifa ettiler ve Refah-Yol Hükümeti 18 Haziran 1997’de sona erdi (Çav-

dar, 2004: 342-343). Askerin istediği hükümetin kurulabilmesini sağlamak için TBMM’de 

milletvekillerine büyük tehditler ve şantajlar yapıldı ve bir bölümü partilerinden istifa et-

mek zorunda kaldılar (Gökmen,1997: 339). Kurulan hükümetin ilk icraatı, bütün tepkilere 

rağmen sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi kanunlaştırmak oldu. Buradaki gaye IHL’lerin 

önünü kesmekti (Çavdar, 2004: 343). Böylece IHL’lerin yanında Kur’an Kurslarının da önü 

kesilmiş oldu (Dursun, 1999: 329). 8 yıllık kesintisiz eğitim dolayısıyla bireyler çocuklarını 

hafızlık eğitimine ve hatta Kur’an öğrenmeleri için kurslara gönderemeyeceklerdi.

Bu süreçte sivil bürokrasinin üniversite ayağı da harekete geçti. YÖK yönetmelik deği-

şikliğine giderek Imam Hatip Lisesi mezunlarının üniversiteye girişinin önünü kesti. Bu 

değişiklik hemen uygulamaya konulmuştur. Yapılan işlem tamamen hukuk dışıydı ve bu 

hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmayan bir durum ortaya çıkardı. Çünkü o zaman IHL’lerde 

okuyan öğrenciler, okula başladıkları zaman geçerli olan mevzuata göre diğer liselerde 

okuyanlar ile aynı şartlarda üniversiteye gitme hakkına sahiptiler. Bu uygulama IHL’ye 

yeni başlayacak olanlar için uygulanmaya başlanmalıydı (Yayla, 2005).

Refah Partisi hakkında açılan kapatma davası 16 Ocak 1998’desonuçlandı. Laiklik karşıtı 

eylemlerin odağı olması gerekçesiyle RP kapatıldı(Çavdar, 2004: 344). Anayasa Mahkemesi 

kapatma gerekçesinde laiklikten ne anlaşılması gerektiğini de belirterek, laikliği bir ya-

şam biçimi olarak tanımlamıştır. Burada laiklik dinle devlet işlerinin birbirinden ayrılması 

olarak anlaşılmamakta, çağdaş sosyal, siyasal ve kültürel yaşamın düzenleyicisi olarak su-
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nulmaktadır. Yani hayatın her yönünü kapsamaktadır. Bu anlayışa göre devletin insanlara 

bir hayat tarzını zorlamaya hakkı vardı. Akla ve bilime dayanan bir yaşam tarzıdır bu (Tür-

köne, 1998-9: 126-127).

Asker, millete kimin daha güçlü olduğunu göstermek istemiştir. Siz kimi ne kadar oyla 

seçerseniz seçin, bizim istemediğimiz bir şeyi yapmalarına müsaade etmeyiz. Gerek gö-

rürsek direkt, gerek görürsek endirekt (oluşturduğumuz kurumlar vasıtasıyla) yönetime el 

koyup ülkeyi ve siyaseti tekrar yapılandırırız (Alkan, 1997: 655).

28 Şubat dönemini “askeri demokrasi” olarak adlandırmak da mümkündür. Çünkü bu dö-

nemde asker doğrudan darbe yapma yoluna gitmemiştir. Asker çeşitli nedenlerden dolayı 

direkt müdahaleyi uygun görmemişti. Bunda dışarıdan gelebilecek tepkilerin yanında daha 

önemli gerekçelerin de etkili olduğunu söylemek mümkündür. Daha önceki darbelerde 

askerin karşısında duran herhangi bir halk kesimi mevcut değildi. Ama bu süreçte abartılan 

bir dinci kesimin varlığı söz konusudur. Müdahale durumunda çatışmanın boyutunun 

hangi noktalara varacağını öngörmek zordu. Dolayısıyla asker böyle bir müdahaleyi göze 

alamamıştır. Bu dönemde izlenecek en iyi yol demokrasi içinde kalınıyor görüntüsü altında 

planlarını uygulamaya koymaktı (Gökmen, 1997: 332).

28 Şubat sürecinin “post-modern darbe” olarak adlandırılmasının nedeni, askerin silah 

kullanma yoluna gitmeden, toplumsal katmanları harekete geçirerek hükümetin değiş-

mesini sağlamıştır. Bir başka ifadeyle asker geleneksel askeri imkânları kullanmadan ve 

doğrudan yönetimi ele almadan yönetimin değişmesini ve istediği değişikliklerin siyasiler 

vasıtasıyla yapılmasını sağlamıştır (Öcal, 2009: 15).

Gökmen’e göre askeri demokrasinin temel ilkeleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilke-

leri birbiriyle tam olarak örtüşmektedir. Tek farkla ki demokrasi ilkesi eklenmiştir[neye]. 

Ama bu göstermeliktir. Uygulamada olan şey diktatörlüktür. Cumhuriyetin temel ilkeleri 

ile demokrasinin uyuşması mümkün değildir. Askeri demokrasinin en önemli ilkesi, res-

mi ideolojidir. Bunu resmi din olarak adlandırmak da mümkündür. Bu resmi din ile Islam 

arasında bir çatışma vardır. Islamcılar Atatürkçülüğün din haline getirilmiş olmasına baş-

kaldırıyorlardı. Islamcıların iktidara gelmesi ile Kemalist din bununla mücadele etmeye 

başladı. Askeri demokrasinin gayesi demokrasi adı altında demokrasi ve insan haklarını 

yok etmektir. Bunu gerçekleştirirken en büyük güçleri felsefi derinlikleri değil, ellerindeki 

silahlardır (Gökmen, 1997: 332-333).
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Demokrasilerde herhangi bir resmi ideolojinin ordu, üniversite vb. devletin kurumlarıyla 

özdeşleşmezler. Böyle bir yapının hakim olduğu devletlerde demokrasi gelişemez. Türki-

ye’nin resmi ideolojisi ise Atatürkçülüktür (Özgür, 2004: 4-5).Askeri demokrasinin mantı-

ğına göre, tek doğruyu düşünenler Cumhuriyetin temel ilkelerine inananlardı. Eğitim sis-

temi ile bu dinin ilkeleri eleştirilemez doğrular olarak verilmektedir. Bütün sistem bunun 

üzerine inşa edilmiştir. Her ne kadar IHL’ler de aynı eğitim veriliyor olsa da, bunun ya-

nında bir de dini eğitim verilmektedir. Dolayısıyla sistemin okullarında iki farklı tip insan 

ortaya çıkmaktadır. IHL’ler de yetişen gençler, diğerleri için bir tehdit olarak algılandığı 

için, o okulların önü kesilerek, bu tip gençlerin yetişmesinin engellenmesi amaçlanmak-

taydı. IHL’lerin orta kesimlerinin kapatılması girişiminin altında yatan temel düşünce buy-

du (Gökmen, 1997: 333-334). Izol’a göre 28 Şubat süreci ile birlikte TSK Türkiye’deki karar 

alma sürecinde baş aktör haline gelmiştir. Varlığını devam ettiren bütün kurumlar üzerinde 

MGK yer almaya başlamıştır (Izol, 2002: 208). Türköne’ye göre bu sürecin sonunda faşizm 

mağlup edilmiştir.

28 Şubat darbesinin amacı, Refah-Yol hükümetinin düşürülmesiyle sınırlı olmadığından, 

darbe süreci Refah-Yol hükümeti düşürüldükten sonra da artarak devam etmiştir. Mesut 

Yılmaz’ın başbakanlığında kurulan hükümet döneminde, “irticai terör örgütleri”  listeleri 

hazırlanmış; sivil toplum örgütleri, Islami grup ve cemaatler “terör örgütü” olarak nitelendi-

rilmek suretiyle operasyonlara maruz kalmıştır. 1990’lı yılların başından 2002 seçimlerine 

kadar hukuken ve fiilien devam eden uzun darbe süreci içinde, milyonlarca kişi bu dar-

benin mağduru olmuştur. 28 Şubat darbesi  2002 yılında AK Partinin iktidara gelmesiyle 

en önemli desteğini (hükümet) yitirmiş, kamu kurumları üzerindeki etkinliği zayıflama-

ya başlamıştır. 2002 yılından itibaren bu darbede hakları gaspedilenlerin mağduriyetleri 

yavaş yavaş giderilmeye, hakları iade edilmeye başlamıştır. 

6. FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü 

Türkiye’de gerçekleştirilen birçok darbede örgütleyici ve kışkırtıcı rol oynayan küresel 

güçler, (desteğini esirgemedikleri ortaya çıkan) FETÖ, kamu kurumlarında etkili bir ko-

numa geldikten sonra bu örgütün öncülüğünde 15 Temmuzda darbe teşebbüsünde bulun-

muşlardır. FETÖ, devlet kurumları içindeki örgütlenmesini tamamladıktan sonra, önce 

17/25 Aralık operasyonuyla, yargı eliyle “hükümeti düşürmeye” teşebbüs etmiştir. Bun-

da başarılı olamayınca MİT Tırları operasyonunu yapmış. Bunda da başarılı olamayınca, 

bu defa Güneydoğuda hendek kazan PKK ile işbirliğine girerek yaygın terör eylemleriyle 
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anayasayı işlemez hale getirip, “hükümeti düşürmeyi” hedeflemiştir. Bu süreç içinde, bin-

lerce kamu görevlisinin, yargı mensubunun (hakim, savcı, zabıt katibi, vs.) emniyet görevli-

sinin, işadamının, çok sayıda üniversite ve akademisyenin, ortaöğretim kurumunun, 

STK yöneticisi ve üyesinin, bu örgüt mensubu olduğu ve bu örgüt adına hareket ettiği, toplu-

mu örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu kişiler 

hakkında FETÖ kapsamında soruşturmalar başlatılmış, bunların birçoğu gözaltına alına-

rak tutuklanmıştır. Bu süreç içinde FETÖ’ye ait olduğu tespit edilen kurumlara kayyum 

atanmıştır. FETÖ’ye yönelik soruşturmaların artması üzerine, örgüt üyelerinin kendi 

aralarındaki iletişimin tespit edilememesi için, birbirleriyle haberleşmeye yönelik 

özel yazılım (Bylock, Eagle, vs.) programları kullandıkları, örgütün üst kademelerinden al-

dıkları talimatları, örgütün alt kademelerine aktardıkları tespit edilmiştir. 

7 Şubat 2012 tarihli MIT krizi başta olmak üzere, (özellikle) 17/25 Aralık tarihinden itiba-

ren uygulamaya koydukları planlarından hiç birinde başarılı olamayan FETÖ, ordu içinde-

ki çok sayıda örgüt mensubunun Yüksek Askeri Şura’da tasfiye edileceğini öğrenince, 15 

Temmuz’da darbe teşebbüsüne karar vermiştir. FETÖ’nün organize ettiği (emir komuta 

zinciri dışında gerçekleştirilen) 15 Temmuz darbe teşebbüsüne, ordunun büyük bir ke-

simi, çok sayıda asker (general, subay, astsubay) katılmış, örgütün sivil unsurları da bu 

darbeye destek vermiştir. Bilindiği üzere, FETÖ’nün taşeronluğunda organize edilen 15 

Temmuz darbe teşebbüsü başarılı olamamıştır. Darbe teşebbüsü başarılı olamadığı hal-

de 250 vatandaşımız şehit olmuş, iki binden fazla vatandaşımız gazi olmuştur. Bu darbe 

teşebbüsü çok sayıda vatandaşımızın şehit ve gaziliğine ilaveten, milyonlarca lira maddi 

zarara da sebebiyet vermiştir. Darbe teşebbüsü sebebiyle birçok yabancı yatırımcı, başka 

ülkelere gitmiş. Bu durum ülke ekonomisine büyük zarar vermiştir. Cumhurbaşkanımızın 

dirayeti ve cesareti, halkın darbe teşebbüsüne karşı sokaklara çıkması, bu zararın büyü-

mesini ve ekonominin çökmesini önlemiştir.

15 Temmuz 2016 gecesi saat 22.00 sıralarında Istanbul ve Ankara’nın ana caddelerinde 

tankların boy göstermesi ve Istanbul’da Boğaziçi Köprüsünün (yeni adıyla 15 Temmuz Şe-

hitler Köprüsü) tank ve askerî araçlarla trafiğe kapatılması, helikopter ve F-16’ların kentler 

üzerinde ses duvarını aşacak şekilde alçak uçuşlara başlamaları Türkiye’nin darbe gelene-

ğinde birçok açıdan ilklerin yaşanacağı yeni bir süreci başlatmıştır.

TRT Ankara stüdyolarına baskın düzenleyen darbeci askerlerin saat 00.13’te haber spi-

kerine zorla okuttukları bildiri pek çok vatandaş için bilinen bir içeriğe sahipti. 1960 ve 
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1980 darbelerinde olduğu gibi darbeciler yine Atatürk’ün kurduğu rejimin tehlikeye düş-

müş olduğunu, ülkeyi kurtarmak amacıyla demokrasiye müdahale edildiğini, uluslararası 

anlaşmalarla belirlenmiş taahhütlere bağlı kalınacağını, yeni bir anayasa hazırlık süreci-

nin başlatılacağını ve bu amaçlarla ülke genelinde sıkıyönetim ilan edildiğini, ikinci bir 

emre kadar yine ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladılar (AA, 2016: 

11). Bu bilindik ifadeler birçok insan için yeni bir karanlık dönemin başlangıcı anlamına 

gelmekteydi. Daha Cumhurbaşkanı Erdoğan ekranlara çıkıp vatandaşları darbeye karşı 

direnişe çağırmadan önce birçok insan, kendiliğinden sırf darbecilerin isteklerine karşı 

olduklarını, sokağa çıkma yasağını tanımadıklarını göstermek için evlerinden çıkarak yol-

larda yürümeye başladılar. Halkın daha başlangıçta darbenin meşruiyetini tanımayarak 

direniş göstereceği sinyalini açık bir biçimde vermesi, Türkiye siyaseti açısından bir ilktir. 

Ikinci ayırt edici fark, daha başından itibaren darbecilerin kimliklerini halktan saklamaya 

çalışmaları olmuştur. Gerek 1960, gerek 1980 askerî darbelerini yapanlar, yine 1971 

muhtırasını verenler ve 28 Şubat sürecini yönetenler açıkça kimliklerini ortaya koyan 

ordu mensupları idi. 1960 müdahalesinde Albay Türkeş, bildiriyi bizzat radyoda kendisi 

okumuştu (Aydın ve Taşkın, 2015: 62-63). Bunun dışındaki tüm doğrudan ve dolaylı müda-

halelerde komuta kadrosu isimlerini sürecin her aşamasında açıklamışlar ve sorumluluğu 

üstlenmişlerdi. 15 Temmuz gecesi ise “Yurtta Sulh Konseyi” adı dışında halka, hiçbir isim 

ve komuta süreci ne açıklanmış ne de kendini göstermiştir.

Ayırt edici üçüncü fark ise darbecilerin ülke demokrasisinin meşru kurumlarına ve dire-

nen halka açık ve kanlı bir saldırıya girişmiş olmalarıdır. Türkiye’de darbecilerin demok-

ratik kurumlara ve karşıt gördükleri toplumsal grup ve siyasetçilere şiddet uygulamaları 

yeni bir şey değildir. Önceki darbelerde de silahlı kuvvetler siyasetçilere ve halka karşı 

şiddet uygulamıştır. 1960 darbesinde geniş bir toplumsal meşruiyete sahip olmalarına rağ-

men Başbakan Menderes ve arkadaşları, yargılama hakkı ile ilgili tüm temel kurallar ihlal 

edilerek oluşturulan, göstermelik Yassıada yargısı tarafından idam sehpasına gönderilmiş-

tir (Tanör, 2003). Ordu, 1971muhtırasından sonra gençlik hareketlerini kanlı bir şekilde 

tasfiye etmiştir. 1980 müdahalesi sonrasında çok sayıda işkenceden ölüm gerçekleşmiş ve 

50 kişi(26 siyasi suçlu) idam edilmiştir (Aydın ve Taşkın: 331). Öncekilerin 15 Temmuz’dan 

farkı, uygulanan şiddetin açık bir toplumsal direnişi karşılarında bulamamaları nedeniyle 

görünür olmayacak şekilde ve sözde hukuk örtüsü altında gerçekleştirilmiş olmasıdır. 15 

Temmuz darbe girişiminde darbeciler, ülke demokrasisini temsil eden kurumsal yapılara 

ve darbeye direnen halka karşı kaba, kanlı, orantısız açık bir saldırı gerçekleştirmişlerdir. 
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Ülkenin seçime dayalı iki kurumuna Cumhurbaşkanlığı makamına ve Meclise karşı ve bu 

iki makamın meşruiyetini sağlayan halka karşı, kısaca millete dayanan ne varsa yok edil-

meye ve sindirilmeye çalışılmıştır.

15 Temmuz gecesinde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tavrı ve Türkiye Büyük Mil-

let Meclisinde toplanan milletvekillerinin partiler üstü mutabakatı, bu kurumlara meşru-

iyetini veren Türk milletinin sabaha kadar süren direnişi darbe girişiminin başarısızlığa 

uğratılmasının temel, belki de yegâne sebebidi. Bu direniş yalnızca demokrasi tarihimiz 

açısından parlak, yeni bir sayfanın açılmasına kapı aralamamış, aynı zamanda Türkiye’de 

asker – devlet, darbeler – demokrasi ilişkilerinin yeniden tanımlanmasına yönelik analitik 

yaklaşımların geliştirilmesi zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir.

15 Temmuz darbe girişiminin en sarsıcı yansımalarından biri, darbenin başarıya uğratıl-

masının toplumsal ve kurumsal dinamiklerinin analiz edilmesinden çok, özellikle uluslara-

rası analizlerde darbe girişiminin başarısızlık nedenleri üzerinde yoğunlaşılmış olmasıdır. 

Bu açıdan dikkat çekici bir örnek Florence Gaub’un (2016) 15 Temmuz darbesinden son-

ra Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü için hazırladığı analizde görülmektedir. 

Gaub analizinde başarılı bir darbe için iyi organize olmuş ordu içindeki %2 oranında bir 

kuvvetin yeterli olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu, ordunun niteliğine göre bir tabur-

dan, bir tugaya kadar bir gücü içermektedir. Yine başarılı bir darbe için 15 ila 45arasında 

kritik görevlerde üst düzey komutan yeterlidir. Bir askerî darbenin sonuçlanabilmesi için 

sayıdan çok iç organizasyonun yanı sıra, toplum için hayati öneme sahip, medya organları, 

iletişim araçları, ulaşım gibi kurum ve hizmetler üzerinde kontrol sağlayabilme yeteneği 

de önemlidir. Gaub, darbeci grubun topluma yönelik ilk çağrısının kitlelerde bulduğu kar-

şılığın darbe sürecinin başarısını yakından etkileyen faktörlerden biri olduğu görüşünde-

dir. Toplumun genelinin darbecilerin çağrısına uyumlu hareket etmesi ya da tersine bu 

isteklerin aksi yönde kitlelerin harekete geçmesi darbeci grubun hareket tarzını ve başa-

rısını etkileyebilmektedir. Bir başka faktör, darbecilerin siyasal, bürokratik ve ekonomik 

seçkinler ile işbirliği yapabilme derecesidir. Tahmin edileceği üzere bu tür işbirliklerini 

geliştirebilmiş müdahalelerin başarıya ulaşma ihtimali yüksek olacaktır. Bu şartlar tam 

olarak gerçekleşmese dahi dış güçlerin desteği ve askerin şiddet uygulama kapasitesi bir 

darbeyi başarıya ulaştırabilir. Ordunun uyguladığı şiddetin, toplumun gösterdiği tepki ile 

baş edemediği durumlarda, ordu içindeki farklı grupların ayrışması ise dış desteğe sahip 

olsa bile bir darbenin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir.
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15 Temmuz sonrası Batılı analistlerce yapılan buna benzer yorumlar ister istemez son dö-

nemde literatürde daha çok vurgulanan ordunun demokratik denetimi veya “demokratik 

darbe” gibi kavramsallaştırmalar açısından (Varol, 2012) olaya yaklaşıldığı izlenimini güç-

lendirmektedir. Yorumlarda başarısız darbe ile Cumhurbaşkanının güçlendiği, otoriter yö-

nelimin artacağı, çoğunlukçu demokrasinin pekişeceğine yapılan vurgular da bu izlenimi 

güçlendirmektedir (Kirişçi, 2016; Bar’el, 2016; Economist, 2016). Bu analizlerin en büyük 

eksikliği darbe literatürüne hâkim olan özerk ve profesyonel ordu anlayışını temel alan bir 

bakış açısı ile kaleme alınmış olmalarıdır. Bu nedenle 15 Temmuz’un farklılıklarını ortaya 

koymak için konunun teorik çerçevesine ve bu çerçevenin 15 Temmuz’u açıklamaktaki 

yetersizliklerine bakılması gerekmektedir.

15 Temmuz darbe girişiminin dört parametre temelinde analiz edilebileceği görülmektedir. 

Tabi burada belirtilen parametreler öncül bir önermedir ve geliştirilmeye açıktır:

• Devşirme – Yabancılaşma geleneğinin muhafazakar bakış açısıyla yeniden 

yorumlanması,

• Türk modernleşmesinin devlet – sivil toplum ilişkilerinde yol açtığı kırılmalar,

• Ideolojik arka plan olarak, Mesihçi paradigma,

• Kurumsallaşma becerisi

Her 10 yılda bir TSK’daki darbeci anlayışa sahip olanların yeniden ortaya çıkarak gerek 

kişisel saiklerle, gerekse de dış kaynaklı olarak Türkiye’ye dayattıkları darbeler karşısın-

da Cumhuriyet tarihinde ilk olarak 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne karşı başta Cum-

hurbaşkanı olmak üzere, tüm siyasi partiler, hükümet, emniyet güçleri, vatansever asker-

ler, sivil toplum kuruluşları ve tabiî ki en önemlisi halkın büyük bir bölümü, darbecilerin 

her türlü ağır silahlarına karşı koyarak darbeyi engellemişlerdir. Mücadeleler esnasında 

250 şehit verilmiş, çok sayıda kişi ise gazi olmuştur. Cami minarelerinden okunan salalar 

toplumda büyük bir duygu seli oluşturmuştur. Bu Cumhuriyet tarihinde askeri darbeler 

karşısında halkın ilk ciddi karşı duruşu, demokrasisine sahip çıkışı olup, küresel güçlere 

ve ordu içerisindeki işbirlikçilerine karşı kazanılmış önemli bir zafer olarak tarihteki ye-

rini almıştır. 15 Temmuz’da verilen mücadele Türkiye’nin demokratikleşme sürecindeki 

mihenk taşlarından birisi olacaktır. Millet bir bütün halinde geleceğine yönelik bu kalkış-

mayı engellemiştir. 15 Temmuz’da bundan sonra darbe yapmayı düşüneceklerin bir daha 

düşünmelerini gerektirecek önemli olaylar yaşanmıştır.
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7. Darbelerin Ortak Özellikleri 

1) Dünyada gerçekleştirilen darbelerin tamamı, dış kaynaklı olup, bu darbeler, yabancı 

ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek için yapılmıştır. Bilimsel araştırmalar ve yıllar sonra 

açıklanan gizli arşivler, darbelerin arkasında yabancı ülkelerin bulunduğunu göstermiştir. 

Bu darbeleri gerçekleştiren yabancı güçler, “yerli işbirlikçilerden” yararlanmışlardır. 

Darbe sürecinde, darbenin yerli işbirlikçilerinin darbeye destek veren yabancı ülkeleri 

ziyaretleri, bu ilişkiyi göstermektedir. Darbe yapmak isteyen yabancı güçler, darbeyi 

haklı gösterecek “yerli gerekçeler” üreterek kamuoyunu (darbenin bu amaçla yapıldığına) 

inandırmaya çalışmışlardır. Darbe teşebbüslerinde öncü rolü üstlenen yerli taşeronlar, 

doğal olarak, (darbede çıkarı olan) yabancı güçlere hizmet etmektedirler. Darbe organi-

zasyonunda yer alanlardan bazılarının yabancı bir devlete hizmet ettiğini bilmemesi, bu 

gerçeği değiştirmemektedir. 

2) Ordunun (aktif veya pasif) desteği olmayan bir darbe teşebbüsünün başarı şansı yok de-

necek kadar azdır. Gerçekleştirilen darbelerin tamamında ordu desteğinin varlığı, bu gö-

rüşün haklılığını göstermektedir. Türkiye’de gerçekleştirilen darbelerde (1960, 1980 ve 28 

Şubat) ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde de ordunun öncü rolü, bu darbelerde en önemli 

unsurunun “ordu olduğunu” göstermektedir. 28 Şubat darbesinde, 1960 ve 1980 darbesi ve 

15 Temmuz darbe teşebbüsünden farklı bir 35 yöntem izlenmesi, ordunun yönetime fiilen 

el koymaması, toplumun bazı kesimlerinin, (kamu görevlileri, üniversiteler, öğrenciler, vs.) 

ön plana çıkarılması, bu müdahalenin darbe olmadığını, darbeye ordunun iştirak etmediği 

anlamına gelmez. 

3) Darbeler tarihi, bütün darbelerin, çok geniş kapsamlı bir plan dahilinde yapıldığını gös-

termektedir. 1960 darbesi, 1980 darbesi, 28 Şubat darbesi ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü, 

ayrıntılı planlar dahilinde gerçekleştirilmiştir. 1980 darbesinde Bayrak darbe planı, 28 Şu-

bat darbesinde, BÇG’nin hazırlamış olduğu planlar, 15 Temmuz darbe teşebbüsü için hazır-

lanan planlar, bütün darbelerin, hazırlık sürecinin, yıllar önce başlayan planlar dahilinde 

gerçekleştirildiğini göstermektedir.

4) Bütün darbelerde, darbeyi gerçekleştirenler, darbe teşebbüsünde bulunanlar, 

kamuoyunu, darbeye hazır hale getirmek için psikolojik harekât yürütmüş, medya başta 

olmak üzere; toplumun farklı kesimlerinden (öğrencilerden, muhalif siyasi partilerden, 

üniversite öğrencilerinden, öğretim görevlilerinden, vs.) yararlanma yoluna gitmiştir. 
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5) Her darbe, meşru yollarla (seçimle) iktidara gelen siyasal iktidarlara karşı yapıldığına 

göre, aynı zamanda, iktidarda bulunan siyasi partilere destek veren halkın iradesine karşı 

yapılmış sayılır. 1960 darbesi, %47 oy alan Demokrat Parti iktidarına, 1980 darbesi, bü-

tün siyasi partilere, 28 Şubat darbesi, 6 milyondan fazla oy alan, iktidar ortağı olan Refah 

Partisine ve bu partiye gönül verenlere karşı yapılmıştır. Her devlette, ülkedeki sorunla-

rı çözmeye yönelik mekanizmalar varken, ülkesini düşman saldırılarına karşı korumakla 

görevli ordunun, düşmanla mücadele için kendisine emanet edilen silahını, halkına doğ-

rultmasını, hiçbir ahlak anlayışı ve hiçbir vicdan onaylamaz. (Ülkesini dış saldırılara karşı 

korumakla görevlendirilen askerin silahını halkına doğrultmak suretiyle darbe teşebbü-

sünde bulunması, bir marketin güvenlik görevlisinin, korumakla görevli olduğu marketi 

soymasıyla eşdeğerdedir.) 

6) Bütün darbelerde, darbeciler, (açıkça veya dolaylı olarak) anayasal düzene (siyasal 

sisteme) müdahale etmiş, mevcut sistemi, kısmen veya tamamen işlemez hale getirmiştir. 

Bunun sonucu olarak, hak arama yolları tıkanmış, anayasal sistem işlemez hale gelmiştir. 

Devletin kurumlarında etkinlik sağlamak suretiyle, binlerce, on binlerce, milyonlarca 

kişinin mağdur olmalarına sebep olmuşlardır. 

7) Bütün darbeler, darbeye maruz kalan ülkelerin ekonomilerini tahrip etmiştir. Dünyadaki 

hiçbir darbe, ekonomik bir başarı sağlayamamış, ülke ekonomilerine zarar vermiş, halkın 

daha fazla fakirleşmesine yol açmıştır. 

8) Bütün darbeler, toplumun belli bir kesimini veya kesimlerini hedef aldığından, bu 

kesime yönelik uygulamaları, bu kesimde travmalara neden olmuştur. Darbeler, “sabit iz” 

bırakan yaralara benzemekte, üzerinden çok uzun süre geçse de, yaralar iyileşmemekte-

dir. Örneğin, Türkiye’de, 1960 darbesinin üzerinden 54 yıl geçtiği 36 halde, bu darbenin 

hala konuşuluyor olması, bu darbenin toplumda ne kadar kalıcı izler (yaralar) bıraktığını 

göstermektedir. 

9) Darbelerin ortak özelliklerinden biri de, darbeleri gerçekleştirenlerin merhametten 

yoksun ve acımasız olmasıdır. Esasen, insani duygulara sahip olanlar, böyle bir oluşum 

içinde yer alamaz. 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, imam-hatip lisesinde okuyan kız 

çocukların çığlıklarını duymamışlar, üniversitenin kapısından geri çevrilen başörtülü üni-

versite öğrencilerinin gözyaşlarını görmezden gelmişlerdir. Tamamen hukuk dışı ve hak-

sız bir katsayı uygulamasıyla, milyonlarca meslek lisesi mezununun üniversiteye girme 
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hayallerini söndürürken, vicdanları sızlamamıştır. Tıp fakültesinin son sınıfında okuyan 

ve bir-kaç ay sonra mezun olacak öğrencilerin (başörtüsü nedeniyle) okuldan atılmasını 

normal karşılayabilmişlerdir. 

10) Darbelerin ortak yanlarından biri de, darbecilerin, darbenin yaratacağı tahribatı 

önemsememeleridir. Darbe ve darbeye teşebbüs suçu, çok büyük bir organizasyonu, bu 

organizasyonu yönetebilecek düzeyde bir beceriye ve hedef aldıkları kitleye karşı, acıma 

duygusundan yoksun olmayı gerektirmektedir. Darbeciler, güçlerini, kendilerine emanet 

edilen silahtan almaktadır. Haksız oldukları için, muhaliflerini, “fikirle değil”, psikolojik 

harekât yöntemleriyle (yalanla, dolanla, iftirayla, kumpasla), “tehditlerle” sindirmeye, 

etkisiz kılmaya çalışmaktadırlar. Darbecilerin bütün bu entrikalarına (halkın gözlerinin 

önünde işlenen faili meçhul cinayetlere, ateşli silahla yaralamalara, işkencelere, 

mahrumiyetlere, ağır hapis cezalarına, tehditlere) rağmen, vicdan sahipleri, dünyanın 

her yerinde, bedel ödemeyi göze alarak, darbecilerin icraatlarına karşı çıkmışlardır. 

11) Darbelerin ortak özelliklerinden biri, darbecilerin halkın tercihlerine ve değerlerine 

saygı göstermemeleri, sevmemeleri, halka tepeden bakmaları, haşerat gibi görmeleridir. 

Halkı saygı duymadıkları ve sevmedikleri için, en acımasız yöntemleri uygulamaktan çe-

kinmemektedirler. 

12) Darbelerin ortak özelliklerinden biri de, darbecilerin halk tarafından sevilmemesidir. 

Halk desteği olmadığı için, zorla ve entrikalarla ele geçirdikleri iktidarlarını zorlukla sür-

dürebilmişlerdir. Türkiye’de, darbe dönemlerini takiben yapılan seçimler, (1960 darbe-

sinden, 1980 darbesinden, 28 Şubat darbesinden sonra yapılan seçimler) halkın darbeleri 

onaylamadığını, (darbelerden ve) darbecilerden nefret ettiğini ortaya koymaktadır. 
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15 Temmuz Darbe Yargılamaları

15 Temmuz’da Türkiye ciddi bir travmadan geçti. Gelinen noktada son 40 yıl boyunca emek 

verilen, emek sarf edilen bir neslin heba edilişine hep birlikte tanıklık ettik. Tabii öyle bir 

nesildi ki bu süreç içerisinde devletin tüm imkânlarının verildiği, en iyi yerlerde eğitimle-

rinin alındığı bir nesilden bahsediyoruz. Geriye kalan kısmı ile devlet kendini idame ettir-

meye, kendinin yaralarını sarmaya gayret etti ve bugünlere kadar geldik. Hakikaten bak-

tığımız vakit uluslararası örgütlerin herhalde dünya başarısı son yüzyılın son iki yüz yılın 

örgütlenme açısından FETÖ terör örgütü herhalde son iki yüz yılın en iyi projelerinden 

birisidir diyebileceğimiz bir proje olduğunu hepimiz anladık. Tabii bu güçlü, otoriter ve 

devletin en kılcal damarlarına kadar sızmış olan bu örgütle mücadele etmek kolay değildi. 

Çünkü gerek toplumun gerekse devleti idare eden kesimin yaklaşık % 50’sini kendisine 

mal etmiş olan kesimi bertaraf ediyorsunuz ve geriye kalan %50 kesimle bu savaşı, bu 

mücadeleyi başlatıyorsunuz. ,Geldiğimiz nokta hakikaten şükredilmesi gereken bir nokta. 

Ben 17 Aralık’ın hemen ertesi haftasını da hatırlıyorum. O süreçte Istanbul Bakırköy ilçe-

sinde Başsavcı Vekiliydim. Daha doğrusu Cumhuriyet Savcısıydım daha sonra Başsavcı Ve-

kili oldum. O döneme baktığımızda hakikaten Istanbul özelinde bu işe gönül vermiş, bu işe 

omuz verecek çok az arkadaşımız vardı. Adeta bire 50 olduk, bire 70 olduk. Omuz omuza, 

birbirimize güvenerek, birbirimize destek vererek bu süreci hep birlikte atlattık. Tabii 15 

Temmuz beklenen bir şey miydi desem elbette ki öyle bir faciayı tahmin etmek bile insanı 

ürkütüyor. Devletin içerisine o kadar sızmışlardı ki… O soruşturmalar neticesinde biz bunu 

halktan bir nebze de olsa daha önce fark ettik. Böyle bir şeyin olabileceğini gerek camia 

olarak gerekse diğer arkadaşlarımız olarak -sadece tahmin olarak- hepimiz bazı sonuçlar, 

bazı tahminler çıkarıyorduk. 15 Temmuz hakikaten bu ülkenin, bu milletin vermiş oldu-

ğu ciddi bir mücadele, ciddi bir savaş... Işte hepimiz Fransız Ihtilali’ni hatırlarız. Fransız 

Ihtilali’ni kitaplardan okuduk hatta birçoğumuz eğitim hayatımızda Fransız Ihtilali’nden 

birçok soru ile karşılaştık. 15 Temmuz’u da bu sempozyumlarla, bu programlarla öyle ta-

nıtmalıyız ki bu yüce milletin yaptığının, Fransız Ihtilali’nden daha üst seviyede, daha öte, 

daha kutsal bir yakarışın ve daha kutsal bir davranışın, mücadelenin olduğunu tüm dünya-

ya, tüm milletlere anlatabilmemiz lazım. Bu süreçte biz yargı olarak ne yaptık? Türkiye’de 

o gece ilk yakalama kararlarını çıkaran bir meslektaşınız olmayı Allah bize nasip etti. Pe-

şinden o gece çok hızlı kararlar alarak belki de panik içerisinde, biraz endişe, biraz cesaret 

hepsinin karışık olduğu duygular içerisinde sabaha kadar o süreci hep birlikte yönettik. O 

dönemde hatta şu an aramızda olan Bakırköy Ilçe emniyet Müdürümüz Murat Çetiner’le 
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birlikte bunu sürdürmeyi Allah bize nasip etti.  Sabaha çıkmayı Allah bize nasip etti. Geldi-

ğimiz süreçte yargı olarak ne yapıldı? Toplumun kılcal damarlarına kadar giren bu örgütle 

tüm Türkiye’deki yargı birimleri tek vücut olarak ama adil bir şekilde yargılamalara baş-

ladık. Şu an itibariyle 445 bin kişi hakkında sadece FETÖ terör örgütünden bir şekilde iş-

lem yapıldı.  Bunların bir kısmı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. 

Bir kısmı hakkında dava açıldı. Bir kısmı hakkında hala soruşturmalar devam etmektedir. 

Hakikaten baktığımız vakit Türkiye yargısı açısından bu ciddi bir başarı. Bazı ülkelerin 

nüfusunun yarısı kadar bizim terörist listemiz oluştu. Şu an itibariyle 445 bin kişilik te-

rörize olmuş bir gruptan bahsediyoruz. Bunların ayıklanmasından bahsediyoruz. Elbette 

yargıya bu süreçte çok ciddi bir yük verildi. Tabii biz adil olmak zorunda idik ve bu süre-

ci böyle yönetmek zorundayız. Çünkü yüz işlemden doksan dokuzunu doğru yapıp birini 

yanlış yaptığınızda emin olun ki anlatılacak olan sizin doksan dokuz doğrunuz değil o bir 

yanlışınız olacaktır.  Bunu da gerek sosyal medyada gerekse diğer algı üreten kuruluşlarda 

hepimiz sık sık görmekteyiz. O yüzden o bir yanlışı yapmama adına yargı elinden gelen 

gayreti maksimum seviyede o masumun hakkını almama noktasında en büyük gayreti gös-

terme zorunluluğu var. Arkadaşlarımız da yurt genelinde ekseriyetle mümkün oldukça bu 

kaideye, bu usule uyarak bu zamana kadar geldik. Az bir rakam değil 440 bin kişi. Tabii 

bunların tamamı hakkında dava açılmadı. Yaklaşık 88 bin kişi bu süreçte cezaevine bir şe-

kilde girdi. Bir kısmı tahliye oldu. FETÖ terör örgütünden cezaevinde hala 35 bin hükümlü 

ve tutuklu bulunmakta. Hala, yaklaşık 180 bin kişi hakkında soruşturmalarımız devam et-

mekte. Geriye kalan kısmı soruşturmaya yer olmadığına karar verildi ya da kovuşturmaya 

yer olmadığına karar verildi. 

SORU: Şehitler Köprüsü davasında beraat eden erlerle ilgili bir tartışma var kamu-

oyunda. Bu konuda neler söylemek istersiniz?  

Bu konuyla ilgili ben bir hukukçu olarak daha teknik bir yorum yapmak istiyorum. Tabii 

ülkemizde en fazla konuşulan dallardan birisi de hukuk. Biz belki insan olarak her şeye 

çok meraklıyız. Enerji hakkında da görüşlerimiz var, hukuk hakkında da, tıp hakkında da, 

içişleri, dışişleri, ekonomi…  Bu alanların tamamında eğitim almış ve bilgi sahibi kişiler-

mişiz gibi konuşuruz.  Bu tabii yanlış bir husus… Şöyle bir anekdotumu sizinle paylaşmak 

istiyorum. Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gittiğimde orada bir savcı hanıma bir alt 

kattaki bir hâkimin görevini sormuştum. Aldığım cevap şaşırtıcıydı. “Bilmiyorum” demişti. 

Şimdi bizde böyle bir şey mümkün değil. Bana sorsalar tüm yargının, tüm hâkim ve savcıla-

rın tüm işlerini açıklarım. Hatta alanım olmayan tüm konularda da bilgi verebilecek cüreti 
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kendimde bulurum. Hâlbuki bu yanlış bir davranıştır.  Şuraya gelmek istiyorum. Tamamen 

teknik olan yargılama hususunda maalesef gerek medya kuruluşlarımız, gerekse sosyal 

medyayı kullanan kişiler, gerekse farklı meslek gruplarında devletin içerisinde görev ifa 

eden kişiler sadece yargılamanın konusu olan böyle bir hususta konuyu bilmeden, dosya-

ların içeriğini bilmeden, delil durumlarını bilmeden, maalesef bu şekilde algı oluşturmaya 

yönelik, toplumu provoke etmeye yönelik açıklamalarda bulunmaktadırlar. Oysaki onu 

yaşayan, onu yargılayan oradaki ağır ceza başkanı, oradaki üyeler bunu çok net olarak 

görmektedirler. Işte en son burada belki görüş açıklamış olacağım ama davaya bakmayan 

birisi olarak belki görüşümü açıklayabilirim. Şehitler Köprüsü davasında erlerin bir kıs-

mı niçin beraat etti? Şimdi hukuk tekniği açısından baktığımız vakit, biz birçok davada, 

birçok yargılamada aslında “sayın cumhurbaşkanımızın, sayın başbakanımızın açıklama-

larından sonra ne yaptınız?” diye bir soru sorduk rütbelilere. Ya da ne yaptıklarını tasvir 

eden, anlatan hal ve tavırlarına baktık. Tanık beyanlarına baktık. Oysa hukuk tekniği açı-

sından baktığımız vakit Şehitler Köprüsü’ne gelen askerlerin böyle bir olasılığı da yoktu. 

Saat 20:00, 20:30’da köprüye getirilmişti bir kısım askerler. Okuyacakları bir altyazı da 

yoktu, dinleyecekleri bir söz de yoktu. O yüzden şunu net olarak söylemekte fayda var. 

Orada herhangi bir eyleme katılmış, herhangi bir davranışa katılmış erler elbette ki ceza-

sını çekecek ve cezalarını da aldılar. Ancak oraya sivil kıyafetiyle gelmiş ve gelir gelmez 

kaçmış… Kimisi köprü korkuluklarından aşağıya kaçmak üzereyken yakalanmış. Kimisi 

o sırada polise teslim olmuş. Kimisi hiçbir eyleme katılmaksızın ne yapacağını şaşırmış 

bir halde orada bekleme halinde kalmış.  Şimdi bunlar cezalandırılsın demek hakikaten 

vicdanları aykırı olur.  Çünkü biz hiçbir zaman anarşi devleti olmadık. Biz geçmişimizle, 

tarihimizle adil olmamız nedeniyle büyük devlet haline geldik. O yüzden kim olursa olsun, 

ne olursa olsun, zengin de olsa suçluysa suçlu diyebilmek, güçten yana olmamak, sadece 

fukaranın sırtında tepinmemek… Herkesin yaptığı işte kendisine güvenmek duymak ve 

onun verdiği sonuçlara itibar etmek hepimizin üzerine düşen vazifedir diye düşünüyorum. 





5.OTURUM
“TÜRKİYE’NİN AVRASYA

İLİŞKİLERİ EKSENİNDE 15 TEMMUZ”
5th SESSION

“JULY 15TH ON THE AXIS OF 
TURKEY’S EURASIAN AFFAIRS”



184

Prof. Dr. Alexandr DUGIN 

Uluslararası Avrasya Hareketinin Lideri, Rusya Dış Politika Danışmanı



5.OTURUM -  “TÜRKİYE’NİN AVRASYA İLİŞKİLERİ EKSENİNDE 15 TEMMUZ”

185

Türkiye Avrasya İlişkileri Açısından 15 Temmuz’un Önemi

Türkiye’nin egemenliği, kimliği, özgürlüğü ve bağımsızlığı ile Türk halkının şerefini savu-

nurken 15 Temmuz 2016’da şehit düşen tüm kahramanların aziz hatırasını hürmetle yad 

ediyorum. Eminim ki Türk milletinin fedakarlığı olmasaydı bugün Türkiye var olmayacaktı.

Bu olay, rejim değişikliğine ilişkin klasik bir vakadan ibaret değildi. Türkiye için adeta 

varoluşsal bir mücadeleydi. Bildiğim kadarıyla darbe başarılı olsaydı, Türkiye ve sınır 

ötesindeki Kürtler bir sonraki adımı atmaya hazırdı. Türkiye, kanlı bir iç savaşın içine sü-

rüklenerek yeni bir Irak, Libya veya Suriye’ye dönüşebilirdi. Hayatlarını feda eden insanlar 

Erdoğan için değil, Türk halkının şerefi uğruna can vermişlerdir.

Bu fedakarlıklar sayesindedir ki bugün sizlerle bağımsız, güçlü, özgür ve istikrarlı bir Türki-

ye’de bir araya gelebiliyoruz.

Bazılarının bu darbeyi adlandırırken kullandığı ve benim de çok sevdiğim “post-modern 

darbe” ifadesini vurgulamak isterim. 15 Temmuz 2016 darbesinin, Türkiye’de gerçekleşen 

daha evvelki darbelerden doğası gereği oldukça farklı olduğu kanaatindeyim. 1960, 1970, 

1980 ve 1997 yıllarında gerçekleşen daha evvelki darbeler Kemalist darbelerdi. En azından 

görünüşte, Türkiye’de istikrarı yeniden tesis etmek, ülkenin bağımsızlığını muhafaza etmek 

ve demokrasiye bir tehdit olarak gösterilen siyasi kargaşaya çözüm bulmak için gerçekleşti-

rildiler. Bu darbeler demokratik değildi, ancak esas olarak vatanperver darbelerdi. Kendilerini 

Kemalist Türkiye’nin ve Türk mirasının muhafızları olarak telakki etmiş vatanperver askeri 

gruplara ilişkin bir yapıyı ifade etmek için, “Derin Devlet” kavramını kullanma nedenimiz de 

buna dayanır. Zira bu “Derin Devlet” e göre, bağımsızlık ve egemenlik diğer siyasi çıkarların 

hepsinden önemliydi. Derin Devlet Türk kimliğine yönelik bir tehdidin varlığını hissettiğinde 

demokratik kuralları askıya alarak tepki gösterdi.

Buna karşılık, 15 Temmuz darbesi tamamen farklıydı. Bir “Paralel Devlet” tarafından düzen-

lenmişti. Bunun nasıl mümkün olduğunu anlamak için meselenin özüne derinlemesine in-

mek gerekir. 15 Temmuz’daki post-modern darbe ordu tarafından düzenlenmedi, ordu kulla-

nıldı ve bu durum Türk Devletinin menfaatine değildi. Darbe, Türk Devletine karşı, düzene 

karşı, Türk halkına karşı, Türkiye’yi yıkmak, manipüle etmek ve diğer bir başarısız devlete 

dönüştürmek amacıyla düzenlendi.
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Komplo, FETÖ (Fethullahçı Terör Örgütü) Kemalist karşıtı ortak bir stratejinin parçasıy-

ken Erdoğan’ın görevinin erken aşamasında başladı. Ancak bu adımlar ve stratejiler, 

“Türkiye’nin politik toplumunu Kemalist ordunun vesayetinden kurtarmak”, daha doğrusu 

onu Derin Devletin vesayetinden kurtarmak için tasarlandı.

Erdoğan ve Gülenciler, Derin Devletin Kemalistlerine bir zamanlar neden karşıydı? Os-

manlı kimliğini içeren Kemalizm öncesi kimliğe dönüş çabası yüzünden, güçlü bir siyasi 

parti ve güçlü bir karizmatik liderle Türk toplumunun Islami köklerine dönüş… Bir çe-

şit sağ kanat dinsel popülizmiydi. Bu görüş, bu politikaları paylaşan ve bu kimliği kabul 

eden politikacıların, Türk kimliğinin evvelki muhafızlarına karşı, Derin Devlete karşı bir 

tür amansız mücadeleye girmesi gerektiğini varsaydı. Bu noktada FETÖ ve Erdoğan, Derin 

Devleti azaltmaya veya yıkmaya çabalayarak birlikte çalıştı. Erdoğan’a karşı evvelki darbe 

girişimi olayında muhtemel açıklama buydu. FETÖ hakimlerinin, Ergenekon’da Kemalist 

grubun hakimleri olarak hareket edenlerle neredeyse tamamen aynı kişiler olmasının se-

bebi buydu.

Ancak tamamen CIA ve Birleşik Devletler (Paralel Devletin temsilcileri) tarafından kontrol 

edilen terörist FETÖ örgütüyle, Erdoğan arasındaki ayrılığın sebebi neydi? Politik veya 

ekonomik detayları bilmiyorum, fakat dışarıdan bakıldığında ikisi arasındaki çok önem-

li bir ayrımı fark ettim. Erdoğan, açıkça bir Türk ulusal egemenliği lideriydi. Türkiye’yi 

daha büyütmek, Türk toplumunu daha güçlendirmek, daha egemen, güçlü ve özgür hale 

getirmek için Türk politikasını Derin Devlet’in vesayetinden kurtarmak ve özgürleştirme-

ye çalıştı. FETÖ, Erdoğan’ın politikalarının bir çeşit taklidi, karanlık bir gölgesi gibiydi. 

Projeleri aşağı yukarı ortaktı; Kemalistlerle savaşmak. Fakat aynı zamanda kendi kariz-

matik liderleri Fethullah Gülen’i (Doğal olarak Türkiye’de değil, Amerika’da yaşıyordu.) 

destekleyerek, ağlarını genişleterek, Derin Devlet düzenini yok edip yerine Paralel Devlet’i 

yerleştirerek kendi tarikatçı kimliklerini dayatmaya çalışıyorlardı.

Bu noktada Erdoğan, varoluşsal bir karar verdi. Paralel Devlet’in yolundan gitmek istemi-

yordu çünkü özünde Türk milletinin gerçek bir evladıydı. Böylece gölge politikaya ve kendi 

karanlık ikizine karşı mücadeleye başladı. Bu mücadele, Paralel Devlet’in Erdoğan’a karşı 

ayaklanması ile sonuçlandı. Klasik bir darbe söz konusu değildi, çünkü Türk ordusunun 

gerçek Kemalist özü çatışmaya katılmamıştı. Ergenekon temizliğinde Gülenizm ve CIA 

yandaşı bir grubu ordunun içine yerleştirme imkânı doğmuştu. Dolayısıyla 15 Temmuz 

darbesi Kemalist değil, aslında tam anlamıyla Amerikan ve Kemalizm karşıtıydı. FETÖ, ül-
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keyi Erdoğan’ın istediği gibi yönetmek için değil, yok etmek ve Amerikalı CIA efendilerine 

satmak için ülkenin kontrolünü ele geçirmek istiyordu. Temel fark buydu. FETÖ Erdoğan 

ile birlikte çalışarak amacına ulaşamayacağını gördüğünde, darbe düzenlemeyi denediler. 

Durumun dışarıdan görünüşü bu şekildedir.

Burada jeopolitiğe geri dönmeliyiz. Jeopolitik küreye yeni ayrımlar getirmeliyiz. Bugün 

Trump’ın Amerika’sında açıkça iki grup görmekteyiz – küreselciler ve vatanseverler 

(ulusalcılar). Trump çok cana yakın gelmeyebilir ama ulusal bir yönetimi temsil ediyor. 

Öte taraftan Gülen, küresel bir stratejinin parçasıydı. Küreselcilerin Avrasyacılığı ve çok 

kutupluluğu güçlendiren her şeyi yok etmesi gerekiyor. Tek bir değerler sisteminin var 

olduğu– ki bunlar liberal Batı’nın değerleridir– ve bu değerlerin dünya üzerindeki her ulus 

tarafından evrensel olarak kabul edilmesi gerektiği hususlarında ısrar ediyorlar. Liberal 

olmalısınız, başka seçeneğiniz yok. Liberal değilseniz ya da onların istediği kadar liberal 

değilseniz, sizi bombalayacak, rejim değişikliğine yönelik operasyon düzenleyecek ve sizi 

istedikleri gibi cezalandıracaklar. Eğer koşulsuz olarak onların gücü altında değilseniz, 

açık toplumun düşmanı ilan edileceksiniz ve buna göre hakkınızdan gelinecek.

Erdoğan ulusal egemenliği savunarak küreselciler tarafından kontrol edilmeyi reddedip 

Rusya ile iyi bir bağlantı kurmanın emarelerini gösterdiğinde, küreselciler onu ortadan 

kaldırmaya karar verdiler.

Rus uçağının düşürülmesi Türkiye’nin kararı değildi. Bu olay, Sayın Putin ve Sayın Erdoğan 

arasındaki Suriye’ye ilişkin anlaşmanın yok edilmesi için tertip edildi. Suriye’de şimdi ne 

oluyor? Rusya, Türk ordusunun girmesine izin verdi ve bildiğim kadarıyla bu giriş, 2015 

yılının sonbahar döneminde Rus uçağının düşürülmesinden önce (!) planlanmıştı. Putin 

uçak düşürüldüğü için sinirli değildi, ancak Türk müttefiki tarafından ihanete uğratıldığını 

hissediyordu. Bunu akıl almaz ve sorumsuz buluyor, Erdoğan’ın kişisel kararı olarak değer-

lendiriyordu ki bu karar Suriye’ye yönelik anlaşmanın yapılmasından sonra alınmıştı. Bu 

çok berbat bir andı.

Daha sonra Doğu Perinçek’in Vatan Partisi’ne yakın Kemalist askeri liderlerden oluşan 

gayri resmî bir heyet Rusya’ya gönderildi. Bu heyet Moskova’dayken, Erdoğan’a CIA grup-

ları ve FETÖ tarafından bir komplo düzenlendiğini iddia etti. Ayrıca Rusya’nın Erdoğan’ın 

tarafını tutması ve devam eden çatışmayı bitirmesi gerektiğini salık verdi. 2016 yılının 

Mart ayında Türkiye’ye geldiğimde, Sayın Erdoğan’a yakın kişilerle buluştum (Türk Avras-



3. ULUSLARARASI DARBE İLE MÜCADELE VE 15 TEMMUZ SEMPOZYUMU

188

ya Hareketi’nin lideri Hasan Cengiz ve diğer önemli kişiler de dahil olmak üzere) ve onlar 

da Paralel Devlet’in gücünün arttığı, Rus uçağının düşürülmesinin perde arkasında Paralel 

Devlet’in olduğu ve yeni bir darbe hazırlığında oldukları bilgisini teyit ettiler. Esas amaç-

larından bir tanesi de Rusya ve Türkiye arasındaki Avrasya ittifakını yok etmekti. Biz iyi 

ilişkilerimizi muhafaza etmeye, savaştan kaçınmaya çalışıyorduk ki tam da o sırada Gülen 

cemaati karşılıklı ilişkilerimizin merkezine geldi.

Rusya’da Gülenci grupları çok önceden kapatmış ve yasaklamıştık ve ilk başlarda Erdoğan 

bu hareketlerimize karşı çıkmıştı. Fakat Rusya Özel Hizmetleri bu grupların Rusya’nın ulu-

sal çıkarlarına aykırı hareket eden Atlantisçi (küreselci) bir enstrüman olduğunu aşikâr 

biçimde gördü. Böyle tehlikeli bir organizasyonu yasaklamaktan başka çaremiz yoktu.

Erdoğan uçağın düşürülmesine ilişkin özür diledikten sonra durum tamamen açığa kavuş-

tu. Bunlar sarf edilen diplomatik kelimelerden ibaret değil, herkes için açık bir işaretti. 

Avrasyacı Moskova-Ankara jeopolitik aksını yeniden kuruyoruz.

15 Temmuz 2016’da tekrar Türkiye’deydim. Ankara Belediye Başkanı’nı makamında ziya-

ret ettim ve bir saat sonra bir grup darbeci çıkageldi. Bu toplantı esnasında tam olarak 

Paralel Devlet ve onun Erdoğan’a karşı büyüyen muhalefetini konuştuk.

15 Temmuz’da darbe başlamadan birkaç saat önce bir Türk televizyonundaydım ve Türk 

halkına bir şeylerin olacağını söyledim. Zira Atlantisçiler (küreselciler) stratejik ortaklığı-

mızın yeniden kuruluşuna kesinlikle tepki göstereceklerdi. Elbette bu kadar erken, hatta 

ben daha Türkiye’den ayrılmadan gerçekleşeceğini bilmiyordum. Daha ne olduğunu anla-

madan havalimanında darbeciler etrafımı sarmıştı. Belki de Erdoğan’ın uçağını bekliyorlar-

dı. Uçuşlar iptal oldu ve bu çok tehlikeli bir andı. Sayın Erdoğan’ı desteklemek için elimden 

gelen her şeyi yaptım. Putin’in sadece Rus vatanseverlere itimadı vardı, Türkiye’de ciddi 

ticari menfaatleri olan herkes çevresinden uzaklaştırılmıştı. Putin onları dinlemezdi bile; 

ulusal çıkarları ekonomik kayıp ve kazançlardan çok daha önemli olarak telakki ediyordu. 

Bizim Rus-Türk ilişkilerine yönelik olumlu değerlendirmemiz, Rus ulusal jeopolitik çıkar-

larına ilişkin hesaplamalara ve –salt ekonomiden ayrı olarak– Avrasya stratejisine dayan-

maktadır. Muhakkak ki Putin istihbaratla veya diğer kanallardan toplanan bütün gerekli 

bilgilere sahipti. Fakat en önemli şey bilgi değildi, en önemli şey bilginin yorumlanmasıydı. 

FETÖ’nün Avrasya’ya karşı olan jeopolitik mücadelesindeki rolü ışığında, hükümetimize 

bu jeopolitik yapbozdaki tüm parçaları sağladık (uçağın düşürülmesi ve sonrası – darbe).
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Darbe, Avrasyacılar, Erdoğan, Türk halkı ve Paralel Devlet yerine Erdoğan’ı desteklemeyi 

seçerek, darbeye katılmayı reddeden (Kemalist) ordu tarafından yenilgiye uğratıldı. Türk 

halkı Türkiye’yi kurtardı. Onlar 15 Temmuz’un gerçek kahramanlarıydılar.

Bu Avrasyacı aksı yok etmeye çalışan bir başarısız girişim daha oldu: Büyükelçimiz Sayın 

Karlov’un öldürülmesi. Ancak fark ettiyseniz, bu girişim Moskova’dan şiddetli bir tepki-

yi tetiklemedi. Zira dostluğa ihanet hainliği olarak (uçak krizinin ilk safhasında olduğu 

gibi) değerlendirilmeyip, sadece Avrasyacılarla (Türkiye ve Rusya) Atlantisciler (FETÖ ve 

öteki düşman ağları) arasındaki savaşta bir dönem olarak görüldü. Suriye’yi yok olmaktan 

kurtarmak için gerçekleştirilen ortak eylemler sırasında, giderek daha derin bir stratejik 

ortaklık geliştiriyoruz; Erdoğan’ın Türkiye’si ve Putin’in Rusya’sı. Rus-Türk ilişkilerinin 

kurtarılmasında çok önemli bir rol oynayan Azeri dostlarımıza ve Azerbaycan Devlet Baş-

kanı Sayın Aliyev’e teşekkür etmek ve Rusya ve Türkiye’nin stratejik ortağı olarak Azer-

baycan’ın rolünü vurgulamak isterim. Bu bizim için çok önemliydi; olumlu ilişkilerin sür-

dürülmesi ve Avrasyacı Slav-Türk ittifakının bir parçası olmaya yönelik desteğinden ötürü 

kendilerine minnettarız.

Bu konuşmanın sonucunda, seçimlerden sonra Türkiye için gelecekte sadece bir yol oldu-

ğunu belirtmek isterim, gerçek Türk yolu olan ve Türkiye’nin büyüklüğüne dönüşe işaret 

eden Avrasya yolu. Bu sadece Rusya ile bir ittifak anlamına gelmez. Avrasyacılık, kısmen 

Avrupalı fakat kısmen de geleneksel, muhafazakâr, dindar ve Asyalı olan Türk milletinin 

kimliğidir. Bizim açımızdan da durum tamamen aynıdır, çok ortak noktamız var.

Fransız küreselci filozof Bernard-Henri Levy’in Amsterdam’da yakın zamanda (2017 Nexus 

Enstitüsü Konferansı sırasında) işaret ettiği üzere, bugün üç geleneksel imparatorluğun 

tekrar ortaya çıkışını görüyoruz; Rus, Pers ve Türk (Osmanlı). Bernard-Henri Levy Rusya’yı 

bunun gerçekleşmesine izin vermekle suçladı çünkü bu durum küreselciler için hakimiyet-

lerinin bitişi anlamına gelmektedir. Geçmişten dersler çıkarmalıyız. Üç imparatorluğumuz 

birbirleriyle savaştı fakat kazanan kimdi? Batı. Bu yüzden Türk- Rus savaşı bir daha asla 

yaşanmamalı. Iyi savaşçılarız, bunu kanıtladık, fakat şimdi iyi stratejistler olmaya ihtiyacı-

mız var. Kazanmak için bir strateji geliştirmenin zamanı geldi, dolayısıyla yumuşak güce, 

entelektüel güce daha fazla odaklanmalıyız.
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Stratejik eğilimli, Avrasyacı bir Rus-Türk jeopolitik ittifakı Türkiye’nin geleceğidir ve Erdo-

ğan’ın kazandığı muhteşem politik zaferin de ideolojik teyididir. Siyasi mücadelede zaferini 

kanıtladı. Kanaatimce, şimdi ideolojik mücadeleye göğüs germesi gerekiyor. Sayın Erdoğan 

Türk halkına, ebedi köklerine ve güzel insanlarınızın yüceliğinin yeniden sağlanmasına 

dayanan yeni bir ideolojik yol önermelidir. Erdoğan, gerçek Türk lideri olduğunu kanıtladı 

ve kendi gölgesini –FETÖ Paralel Devleti’ni– ölümcül savaşta yenilgiye uğrattı. Fakat artık 

mücadele farklı. Bugünü kazandı ve şimdi geleceği kazanmak zorunda. Buna karşılık, et-

rafı iyi dostlar ve danışmanlarla çevrili olsa bile, geleceği kazanmak tek bir adam için im-

kânsız. Dolayısıyla bu geleceği yaratmak için Rusya ve diğer Avrasyacı ülkelerin yardımına 

ihtiyacınız var. Her şeyi tek başınıza yapmanız imkânsızdır. Bizim yardımımıza ve kolektif 

Avrasyacı entelektüel gayrete ihtiyacınız var.

Hepimizi bekleyen mücadele budur. Bu geleceği oluşturmak ve insanlarınıza ve hepimize 

önermek, hepimiz için bir meydan okumadır, en başta da Türkiye’nin entelektüel elitleri 

olarak sizin için.
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I would like to commemorate the memory of all the heroes who have fallen defending the 

sovereignty of Turkey, the dignity of Turkish people, its identity, freedom, and independ-

ence on 15thJuly 2016. I`m sure that without such sacrifices Turkey wouldn`t exist today. 

This was not simply a classic case of regime change – it was existential challenge for 

Turkey. From what I know, the Kurds in Turkey and beyond the border were prepared to 

take the next step if the coup was successful. Turkey could have been transformed into a 

new Iraq, Libya or Syria, suffering a bloody civil war. The people who sacrificed their lives 

didn’t do so for Erdogan’s sake, but for the glory of Turkish people. 

Thanks to these sacrifices we can meet today in an independent, powerful, free and sta-

ble Turkey.

I would like to stress the expression some are using, (that I like very much) by calling this 

coup d’etat a “postmodern coup”. I think that the coup of 15 July 2016 was very different 

from previous coups in Turkey by its very nature. Previous coups (such as 1960, 1971, 

1980, 1993) were Kemalist. They were carried out  -- at least ostensibly -- in order to re-

store stability in Turkey, to preserve its independence and to find the way out of political 

chaos presented as a threat to democracy. These coups were not democratic, but they were 

essentially patriotic. And that`s why we use the term «Deep State» (Derin Devlet) to refer 

to a structure of patriotic military groups that considered themselves to be the guardians 

of Kemalist Turkey, and of Turkish heritage, because to this “Deep State” independence 

and sovereignty were above all other political interests. When the Derin Devletfelt that 

there was a threat to the Turkish identity, it reacted, suspending democratic rules.

But the July 15th coup was completely different. It was organized by a Parallel Devlet, a 

«Parallel State».  To understand how this was possible, we need to delve deeper into its 

essence. Thr postmodern coup on July 15thwas not organized by the army - the army was 

used and not in the interest of the Turkish state. It was organized againstTurkish State, 

against order, against the Turkish people, in order to destroy, to manipulate, to transform 

Turkey into another failed state. 

The plot began during the early stage of Erdogan’s time in office, when FETÖ (Fethullahçı 

Terör Örgütü) was part of a common anti-Kemalist strategy. But these steps and strate-

gies were conceived in order to “free political society of Turkey from the tutelage of the 
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Kemalist army”, to free it from the tutelage of Deep State, more precisely. 

Why  were Erdogan and gülenists once opposed to the Kemalists of the Deep State? Be-

cause of a struggle for a return to pre-Kemalist identity including Ottoman identity, the 

return to the Islamic roots of Turkish society with a strong political party and a strong 

charismatic leader... It was a kind of right wing religious populism. And this idea presumed 

that politicians sharing these politics and accepting this identity should enter into a kind 

of mortal struggle against the previous guardians of Turkish identity, against the Deep 

State. At this point, FETÖ and Ergodan worked together, trying to diminish or destroy the 

Derin Devlet. In the case of the previous coup attempt against Erdogan, this was the likely 

explanation. That is why the FETÖ judges were almost the exact same people who acted as 

judges for the Ergonikon Kemalist group.

But what was the reason for the split between the terrorist FETÖ organization, completely 

controlled by CIA and United States (representatives of Parallel State) and Erdogan? I don`t 

know the political or economical details, but from an external point of view I’ve noted a 

very important difference between the two. Erdogan was clearly a Turkish national sov-

ereign leader. He tried to overcome and liberate Turkish politics from the tutelage of the 

Deep State in order to make Turkey greater, to make Turkish society more powerful, more 

sovereign, more free. FETÖ was a kind of simulacrum, a dark shadow of Erdogan`s politics. 

Their project was more or less the same – fighting the Kemalists, but at the same time 

they tried to impose their own sectarian identity, promoting their own charismatic leader 

Fethullah Gülen (who was naturally not living in Turkey but in United States), broadening 

their network, destroying the order of Deep State and installing the Parallel State in its 

place. 

At this point Erdogan made an existential decision. He didn`t want to follow the path of 

the parallel state, because at heart he is a real son of Turkish nation. And so he began the 

struggle against Shadow politics, he began to fight against his owndark double. This result-

ed in a revolt of the Parallel State against Erdogan. It wasn’t classic coup d`etat, because 

the real Kemalist core of the Turkish army was not involved in the conflict. During the 

Ergenekon purges the possibility arose to install a pro-gülenist and pro-CIA group inside 

the army. So the coup d`etat of July 15th  wasn`t Kemalist, it was in fact completely American 

and deeply anti-Kemalist. FETÖ tried to establish control over the country, but not in order 

to rule it as Erdogan wanted, but in order to destroy it and sell it to their American CIA 
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masters. That is the main difference. When FETÖ saw that they couldn’t achieve their goal 

working with Erdogan, they tried to organize the coup d`etat. That is how the situation 

looks like from outside.

And here we must turn to geopolitics. We need to introduce new distinctions into the geo-

political sphere. Today in Trump’s America we see clearly two groups – the globalists and 

the patriots (nationalists). Trump may look not too sympathetic, but he represents a na-

tional administration. Gülen, on other hand, was part of a globalist strategy. The Globalists 

need to destroy everything that strengthens Eurasianism and multipolarity. They insist 

that there is only one system of values – those of the  liberal West, and that these values 

should be accepted universally, by every nation on earth. You have tobe liberal, you have 

no choice. If you are not liberal or not liberal enough for their taste, they will bomb you, 

organize regime change operations and punish you at their will. If you are not uncondi-

tionally under their power, you will be treated as enemy of the open society and dealt with 

accordingly. 

When Erdogan first showed signs of developing a good connection with Russia, defending 

national sovereignty and not willing to be controlled by the globalist sect, the globalists 

decided to destroy him. 

The downing of the Russian plane was not Turkey’s decision – this action was organized 

by FETÖ in order to destroy the agreement between Mr. Putin and Mr. Erdogan concerning 

Syria. What is happening in Syria now? Russia let the Turkish army enter, and as far as I 

know, this was planned before (!) the downing of Russian plane in the fall of 2015. Putin 

was furious not because the plane was shot down, but because of the feeling of being 

betrayed by his Turkish ally. He saw the action as incomprehensible and irresponsible 

and that this was Erdogan`s personal decision– and this is afterhaving made the agreement 

regarding Syria. This was a terrible moment. 

Later an unofficial delegation of Kemalist military leaders close to the Vatan party of Doğu 

Perinçek was sent to Russia. While in Moscow, this group claimed that there was a con-

spiracy against Erdogan being organized by CIA-groups and FETÖ. They also suggested 

that Russia should take Erdogan`s side and end the current confrontation. When I came 

to Turkey in March of 2016, I met people close to Mr. Erdogan (including leader of Turkish 

Eurasian Movement Hassan Cengiz and other important people), and they confirmed the 
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information that the Parallel Devlet is growing in strength, that it was behind the down-

ing of Russian plane and that they are preparing a new coup. One of their main goals is to 

destroy the Eurasian alliance between Russia and Turkey. We were trying to preserve our 

good relations, to avoid war, and at that very moment the gülenist sect came to the center 

of our mutual relations. 

In Russia, we already long ago shut down and prohibited the gülenist groups, and at first 

Erdogan protested our actions. But Russian special services saw clearly that the group was 

an Atlantisist (globalist) instrument working against Russian national interests. We had 

no choice but to prohibit such a dangerous organization.

After Erdogan apologized for downing the plane, the situation became totally clear – these 

were not only diplomatic words, they were a clear sign to everybody – we are going to re-

establish a Eurasianist Moscow-Ankara geopolitical axis.

I was in Turkey again on the 15th of July, 2016. I visited the mayor of Ankara in his office, 

and one hour later a group of putschists arrived. During this meeting discussed precisely 

the Parallel Devlet and its growing opposition to Erdogan. 

On July 15th I was on Turkish TV a few hours before the coup started, and I told the Turkish 

public that something was going to happen, because the Atlantisists (globalists) would ab-

solutely respond to the refoundation of our strategic partnership – of course I didn’t know 

it would happen so soon, let alone before I left Turkey. Before I knew it I was in the air-

port encircled by putschists. Perhaps they were waiting for Erdogan’s plane. Flights were 

cancelled, it was a dangerous moment – I did everything I could in order to support Mr. 

Erdogan. Putin only had confidence in Russian patriots – everybody with serious commer-

cial interests in Turkey were cast out, Putin wouldn’t listen to them at all, he considered 

national interests to be much more important than economic gains or losses. Our positive 

understanding of Russian-Turkish relations is based on the calculations of Russian nation-

al geopolitical interests and on Eurasian strategy – something other than pure economy. 

Certainly Putin had all the necessary information gathered from intelligence or through 

other channels… but the most important thing is not information - the most important 

thing is  interpretation of information. In light of FETÖ’s role in the geopolitical struggle 

against Eurasia we provided our government with all the pieces of this geopolitical puzzle 

(the downing of the plane and later – the coup).
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The coup was defeated by the Eurasianists, by Erdogan, by the Turkish people, and by the 

military (Kemalist) circles who refused to participate, choosing to support Erdogan instead 

of the Parallel Devlet.  The Turkish people saved Turkey. They were the real heroes on July 

15th. 

There was one more desperate attempt to destroy this Eurasian axis - the murder of our 

ambassador Mr. Karlov. But if you notice, this didn`t provoke an acute reaction from Mos-

cow, because it was not considered as the treason of betrayal of friendship (as it had been 

in the first stage of the plane crisis) but just an episode in    the war between the Eura-

sianists (Turkey and Russia) and Atlantisists (FETÖ and other networks of enemies). In the 

course of common actions to save Syria from destruction, we are developing a deeper and 

deeper strategic partnership – Erdogan’s Turkey and Putin’s Russia.  I would like to thank 

our Azeri friends and the president of Azerbaijan Mr. Aliyev who played a very important 

role in saving Russian-Turkish relations, and to stress the role of Azerbaijan as a strategic 

partner of Russia and Turkey. That was very important for us, and we are very grateful for 

his support in maintaining positive relations and being part of the Eurasian Slavic-Turkish 

alliance. 

To conclude this speech, I would like to say that after the elections there is only one future 

path for Turkey –a Eurasian path, which is the true Turkish path, and signals the return 

to Turkish greatness. That doesn’t mean only an alliance with Russia – Eurasianism is the 

identity of Turkish people, that is partly European, but also partly traditional, conservative, 

religious and Asiatic. It is precisely the same with us – we have a lot in common. 

As the French globalist philosopher Bernard-Henri Levy pointed out in Amsterdam recent-

ly (2017 during Nexus Institute conference), today we are seeing a reemergence of the 

three traditional Empires – Russian, Persian and Turkish (Ottoman). Bernard-Henri Levy 

blamed Russia for letting this happen, because for globalists it means the end of hegemony. 

We should learn lessons from the past – our three Empires fought against each other, but 

who was the winner? The West. So, Turkish-Russian war - never more. We are good fight-

ers, we have proven that – but now we need to be good strategists. It is time to develop a 

strategy to win, so we need to focus more on soft power, on intellectual power.

A strategically oriented Eurasianist Russian-Turkish geopolitical alliance is the future for 

Turkey, and the ideological confirmation of the great political victory that Erdogan has 
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achieved. He has proved victorious in the  politicalchallenge – now, I think, he will need 

confront the ideologicalchallenge. Mr. Erdogan should propose to the Turkish people a new 

ideological way, a new vision of Turkish identity based on its eternal roots and restoring 

the greatness of Your beautiful people. Erdogan has proven that he is the true Turkish lead-

er and has defeated, in mortal combat, his own shadow – the Parallel State of FETÖ. But 

now the challenge is different. He has won the present, and now he has to win the future. 

However, this is impossible for one man, even surrounded with good friends and advisers. 

You need Russia and other Eurasianist countries help your in order to create this future. It 

is impossible to do everything on your own– you need our help, you need collective Eura-

sianist intellectual efforts.

 That is the challenge for all of us - first of all for you, for the intellectual elite of Turkey -- to 

create and propose this future for your people and for all of us. 
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Dr. Ali HÜSEYNLİ

Azerbaycan Milli Meclis Hukuk Politikası ve Devlet Kuruculuğu Komitesi Başkanı
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Türk Dünyası ve 15 Temmuz Darbe Girişimi
 

Hanımefendiler, Beyefendiler!

Değerli Arkadaşlar! 

Öncelikle müsaadenizle, bu mühim hadiseye ilişkin mükemmel organizasyon ve nazik da-

vetleri için düzenleyicilere derin şükranlarımı sunuyor ve ikinci sempozyumun ve başarı-

larının devamını diliyorum.

Ikinci sempozyumun programında da görülebileceği üzere, bugün muhterem konuşmacı-

lardan, çeşitli zamanlarda ve değişik yerlerde gerçekleşen darbelerin yanı sıra, bu ülke-

lerde yaşayan milyonlarca insan ve devletleri bakımından üzücü sonuçları hakkında çok 

ilginç sunumları dinlemek için eşsiz bir fırsat yakalamış bulunmaktayız.

Azerbaycan Parlamentosu Hukuk Politikası ve Devlet Kuruculuğu Komitesi Başkanı olarak 

bendeniz fırsattan istifade, Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi, Türk dünyasının darbe 

girişimine derhâl karşılık vermesi, ülkenin meşru hükümetine sağlanan muazzam deste-

ği, demokrasi ve halkın iradesi de dâhil olmak üzere Türk devleti hakkında birkaç kelam 

etmek istiyorum.

Yapılan araştırmalara göre, 1950’den beri 94’den fazla ülkede 200’ün üzerinde darbe tertip 

edilmiş ve bunların yaklaşık dörtte biri demokratik yollarla seçilmiş hükümetleri devirmiştir.

Bunlardan biri de 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de, Türk ordusunun içindeki büyük bir su-

bay grubuyla, çok sayıda memur ve iş dünyası, akademi ve medya temsilcisi tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Evvelki sunumlarda dinlediğimiz üzere, Türkiye’de darbeler tarihi eskiye dayanır. Osmanlı 

dönemindeki askerî müdahalelere ilaveten demokratik Türkiye’de meydana gelen 1960, 

1971 ve 1980 darbeleriyle birlikte 1997 post-modern darbesinin birçok ortak ve ayırt edici 

özelliği bulunmaktadır.

Son dönem darbeleri, Türk sosyo-politik hayatına yönelik temel askerî müdahaleler olarak 

telakki edilebilir. 20. yüzyılda Türkiye’deki askerî darbeler genellikle siyasi kriz, ekono-

mik durgunluğun meydana getirdiği sosyal kutuplaşmalarla birlikte derin finansal kriz dö-
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nemlerinde gerçekleşmiş ve böylelikle ülkenin toplumsal ve kolektif belleğinde kalıcı izler 

bırakarak, sosyo-politik krizin daha da derinleşmesine sebebiyet vermiştir.

Buna karşılık 15 Temmuz darbe girişimi, evvelki darbeleri sadece andırmakla kalabilir. 

Zira bu darbe girişimi seleflerinden, düzenlenme ve uygulanma biçimleri dâhil siyasi, sos-

yal ve ekonomik arka planı itibarıyla bir bütün olarak farklılık arz etmektedir.

Darbe girişiminden önce Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 14 yıllık iktida-

rında hayata geçirdiği birbirini izleyen başarılı reformları, demokratikleşme, insan hak-

ları, refah, sivil toplum ve siyasi çeşitlilik gibi hayatın hemen hemen her alanında büyük 

gelişmelere damgasını vurmuştur. Güçlü makroekonomik yönetim ve sürdürülebilirlik 

göstergeleriyle birlikte gelen yüksek ekonomik büyüme, Türkiye’yi bölgesel bir aktörden, 

dünyanın 15. ekonomisi olarak yeni bir küresel güce dönüştürmüştür. Kişi başına düşen 

GSYH, 1.300 dolardan 10.000 dolara çıkmış ve ülke gelirleri 800 milyar dolara ulaşmıştır.

Türkiye’nin meşru hükümetini, AK Parti’yi, devirmeyi amaçlayan 15 Temmuz 2016 darbe gi-

rişiminin birçok hususiyeti bulunmaktadır. Bugün, son darbe girişiminin Türkiye’nin meşru 

hükümetini devirmeyi ve uyguladığı reformları tersine çevirmeyi planladığı muhakkaktır.

“Sekülerizmin askerî koruyucuları” tarafından Türkiye’de gerçekleştirilmiş evvelki darbe-

lerle mukayese edildiğinde, 15 Temmuz darbe girişimi dışarıdan yönetilen radikal dinci 

cemaat üyeleri tarafından planlanıp uygulanmıştır ve demokratik olarak seçilmiş siyasi 

şahsiyetlerin yanında masum sivilleri de hedef almıştır.

15 Temmuz’da, “Yurtta Sulh Konseyi” himayesi altında hareket eden darbe yanlısı askerler, 

devlet televizyonu TRT’yi, Ankara’daki Genelkurmay Karargâhı’nı ve Istanbul’daki Asya ve 

Avrupa’yı birbirine bağlayan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin yönetimini ele 

geçirmiştir. Eş zamanlı olarak Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ve helikopter-

ler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Başkanlık Kompleksi, Millî Istihbarat Teşkilâtı 

(MIT), Özel Kuvvetler Karargâhı, Emniyet Genel Müdürlüğü, AK Parti Genel Merkezi ve 

bazı televizyon kanallarına saldırı düzenlemişlerdir. Recep Tayyip Erdoğan’a suikast dü-

zenlemek için kendisinin ailesi ile birlikte kaldığı Marmaris’teki otele özel kuvvetler timi 

gönderilmiştir. Darbe tertipçileri, Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru Cumhurbaşkanı’nı infaz 

ederek demokratik yollarla seçilmiş hükümeti devirmeyi hedeflemişlerdir. Cumhurbaşka-

nı, hasbelkader bu girişimden kurtulmayı başarmıştır.
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Evet, zayıf bir sosyo-ekonomik tabanla en acımasız ve kanlı 15 Temmuz darbe girişimi ba-

şarısız olmuş ve modern Türkiye’nin tarihindeki geçmiş darbelerle mukayese edildiğinde 

korkunç amaçlarına ulaşmayı başaramamıştır.

15 Temmuz’da Türk halkı, siyasi mensubiyet, milliyet, yaş, cinsiyet, etnisite ve din gözet-

meksizin Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülke 

genelinde sokaklara döküldü.

Ülkem Azerbaycan’da 1994’te bağımsızlığının ilk evrelerinde askerî darbe girişimi ile karşı 

karşıya kaldığında, merhum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev de Azerbaycan 

halkını isyancılara karşı direnmeye çağırmış ve halkının tam desteğini almıştır. Yüz bin-

lerce Azeri, ülke çapında Azerbaycan liderinin çağrısına iştirak etmiş ve darbe girişimine 

direnmek ve meşru devlet otoritesini desteklemek için Başkanlık Dairesinin önünde top-

lanmıştır.

15 Temmuz gecesi Türk halkı, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın çağrısına iştirak ederek tarihî 

bir seçim yapmış ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, istikrar ve gelişimi, Türkiye’de de-

mokrasinin sonunu getirecek olan askeri rejime tercih etmiştir. Milyonlarca cesur Türk 

erkeği ve kadını, çıplak elleriyle, omuz omuza, el ele, kesin olarak Türkiye’nin demokratik 

değerlerine ve devlet geleneğine olan bağlılığını kanıtlamak ve Türkiye’nin meşru hükü-

metini korumak için silahlı askerlerin, tankların ve jetlerin üzerine yürümüştür.

Ancak ne kadar üzücüdür ki, Türkiye’de darbeler tarihinin gelmiş geçmiş en kanlı askerî 

darbe girişimi, 250 masum insanın zamansız ölümüne ve binlercesinin yaralanmasına ne-

den olmuştur.

Bu zor günlerde Türk dünyası da sessiz kalamamıştır. Azerbaycan, Kazakistan, Türkme-

nistan ve Kırgızistan gibi Türkçenin konuşulduğu ülkeler darbe girişimine derhâl tepki 

göstererek bunu, Türk devleti, halkı ve meşru hükümetine karşı işlenmiş bir suç olarak 

değerlendirmişlerdir.

Nitekim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Ilham Aliyev, Türkiye’deki darbe girişimini 

şiddetle kınayan ve Türk halkı, devleti ve demokratik yollarla seçilmiş meşru yönetimine 

yönelik Azerbaycan halkının güçlü desteğini ifade eden, Türkçenin konuşulduğu ilk ülke 

lideri olmuştur.
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Mevkidaşı Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği resmi mek-

tubunda, darbe girişimini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve demokrasisine karşı işlenmiş 

bir suç olarak değerlendirip, darbe girişimini önlemeye çalışırken hayatını kaybedenlerin 

ailelerine içten taziyelerini sunmuş ve yaralılara da acil şifalar dilemiştir.

Bugün, geriye dönüp baktığımızda ve geleceği değerlendirdiğimizde kesin olarak söyleye-

biliriz ki, 15 Temmuz millî iradenin zaferi ve Türk demokrasisinin güçlendirilmesidir. Aynı 

zamanda kuşkusuz ki başarısız darbe girişimi, Türkiye’nin uzun askerî darbeler listesinde, 

şiddete dayalı olmayan şanlı direnişin ve darbeye karşı zaferin bir timsali olarak kalacaktır.

Darbe girişimine karşı millî direniş bir kez daha göstermiştir ki Türkiye’de askerî darbele-

re artık yer yoktur ve darbe sayfası ebediyen kapanmıştır.

Son olarak, bu büyük fırsattan faydalanarak değerli Türk dostlarımı ve meslektaşlarımı, 

Türkiye’de yapılan son cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri dolayısıyla tebrik edi-

yor ve kardeş Türk halkına barış, refah ve başarı diliyorum.
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Struggle against coup d’états

Ladies and gentlemen!

Dear friends! 

 

First of all, allow me to extend my deep gratitude to the organizers for the excellent or-

ganization of this crucial event and for kind invitation and wish success to the second 

Symposium. 

As can be seen from the program of the second Symposium, today we have a unique oppor-

tunity to listen to very interesting introductions by honorable keynote speakers about the 

coups took place at various times and in different places as well as their bitter consequenc-

es for the states and millions of people living in those countries.

As a Chair of the Committee on Legal Policy and Institutional Building of the Parliament of 

Azerbaijan availing myself of this opportunity, I would also like to add some words on the 

July 15 coup attempt in Turkey and immediate response by the Turkish world to the coup 

attempt and strong support extended by to the legitimate government of the country and 

Turkish statehood including democracy and will of people. 

According to research, over 200 successful coups have been plotted in more than 94 count-

ries since 1950, and about a quarter of them had overthrown the democratically elected 

governments. 

One of them was carried out in Turkey on July 15, 2016 by a large group of officers within 

the Turkish army including big number of public servants and representatives of business 

world, academia and mass media. 

As we heard from previous introductions, the Turkish coups have an ancient history. The 

military interventions in the Ottoman period as well as later coups of 1960, 1971, 1980 

including the post-modern coup of 1997 in democratic Turkey have many common and 

distinct features to discuss. 

The coup d’états of late period can be considered as main military interventions into the 

Turkish socio-political life. The Turkish military coups of 20th century generally had taken 
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place in times of political crises, social polarizations caused by the economic stagnation as 

well as deep financial crises and had led to further recession of socio-political crisis, thus 

leaving permanent imprints in social and collective memory of the country.

However, the July 15 coup attempt may only resemble the prior coups, since that coup at-

tempt is fundamentally different from its predecessors for its political, social and economic 

background including for its organization and implementation methods as a whole. 

The consecutive and successful reforms carried out by the Turkish Justice and Develop-

ment Party (AK Party) governments of 14 years prior to the coup attempt marked the high 

development in almost all spheres of life such as democratization, human rights and wel-

fare, civil society and political diversity. The high economic growth with indications of 

strong macroeconomic governance and sustainability turned Turkey from the regional 

player into a new global power, the 15th world economy; the GDP per capita raised from 

$1.300 up to $10.000, the state revenues reached $800 bln.

The July 15, 2016 coup attempt aiming at overthrowing the legitimate AK Party govern-

ment of Turkey is particular in many aspects. Today, no doubt that the latest coup attempt 

intended to overthrow the legitimate government of Turkey and to reverse the reforms it 

had implemented. 

As compared with previous coups carried out by the military “protectionists of secularism” 

in Turkey, the July 15 coup attempt was organized and plotted by the radical religious sect 

members directed from outside and targeted both democratically elected political figures 

including innocent civilians. 

On July 15, the pro-coup soldiers acting under the “Council of Peace at Home” took control of 

state broadcaster TRT and the General Staff Head Quarter in Ankara and Bogazici and Fa-

tih Sultan Mehmet bridges of Istanbul linking Asia and Europe. Simultaneously the fighter 

jets and helicopters of Turkish Air Forces attacked a number of strategic governmental 

buildings including the Grand National Assembly (TBMM), the Presidential Complex, the 

National Intelligence Organization (MİT), the Special Forces Headquarters, the Turkish 

National Police, the AK Party Headquarters and some television channels. The elite team 

of special forces were sent to the hotel in Marmaris where President Recep Tayyip Erdoğan 

stayed with family members so as to carry out his assassination. The coup plotters intend-
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ed to execute the legitimate President of Turkey and overthrow the democratically elected 

government. Only by chance that the President managed to escape that attempt. 

Yes, the most brutal and bloodiest July 15 coup attempt, with a weak socio-economic basis 

was not successful and as compared with the previous coups in history of modern Turkey 

failed to reach its horrific ends. 

On July 15, the Turkish people regardless of political affiliations, nationalities, ages, gen-

ders, ethnicities and religions poured into the streets across the country upon call by Mr. 

Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey. 

When my country Azerbaijan at early stages of independence encountered with military 

coup d’état attempt in 1994, Heydar Aliyev, late President of Azerbaijan also called upon 

people of Azerbaijan to resist the insurgents and received full support of the people. Hun-

dreds of thousands of Azerbaijanis joined appeal by the nationwide leader of Azerbaijan 

and gathered before the Presidential Administration to resist coup attempt and support 

the legitimate authorities of the country.

On the night, of July 15, the people of Turkey by having joined the appeal of the Turkish 

President made an historic choice and opted for democracy, rule of law, stability and de-

velopment to the military regime, which would have brought end of democracy in Turkey. 

Millions of Turkish brave men and women with bare hands, shoulder to shoulder, hand in 

hand marched against armed soldiers, tanks and jets so as to prove once and for all Tur-

key’s adherence to democratic values and statehood traditions, to protect the legitimate 

government of Turkey.  

However, it is regrettable that the bloodiest military coup attempt in the history of Turkish 

coups ever led to the untimely deaths of 250 innocent people and the wounding of thou-

sands. 

In those hard days, the Turkish world also did not keep silent and the Turkish speaking 

countries such as Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan and Kyrgyzstan immediately re-

acted to the coup attempt in Turkey and assessed it as crime against Turkish statehood 

and people, its legitimate government. 
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Thus, Mr. Ilham Aliyev, President of Azerbaijan was the first Turkish speaking country 

leader to condemn strongly the coup attempt in Turkey and to express strong support of 

the people of Azerbaijan to the people, statehood and democratically elected legitimate 

authorities of Turkey. 

In his official letter addressed to his counterpart Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of 

Turkey he had called the coup attempt as crime against the Constitution and democracy of 

Turkey and extended his sincere condolences to the families of those who lost their lives 

while preventing the coup attempt and wished speedy recovery to those injured.  

Today, looking back and peering forward one can say with certainty that the July 15 was 

the triumph of national will and consolidation of Turkish democracy. At the same time, no 

doubt that the failed coup attempt will remain as a symbol of non-violent glorious resis-

tance to and victory over the coups in the long list of military coups of Turkey. 

The national resistance to the coup attempt once more demonstrated that there is no place 

for military coups in Turkey anymore and the pages of coups are forever closed! 

In the end, taking advantage of this great opportunity, I would like to congratulate my dear 

Turkish friends and colleagues on the occasion of recent Presidential and Parliamentary 

elections took place in Turkey and wish brotherly Turkish people peace, prosperity and 

progress.  
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Çok değerli sempozyum yöneticileri, Istanbul Belediyesi’nin temsilcileri, Başkan Yardımcısı, 

Sayın Türkiye Hukuk Platformu Başkanı, çok değerli katılımcılar. 

Türkiye askerî darbeleri, ayaklanma ve müdahaleleri tarihinde ilk defa tanımıyor. Bazı insan-

larda şöyle bir görüş vardır: Demokrasimizi bu darbeler yok ediyor, halkın isteği engelleniyor 

ve kalkınmamız da bu sebeple gecikiyor. Bu bir ezber görüştür ve bazı konularda ezberi boz-

mamız gerekiyor. Değerlendirme yaptığımız zaman, artık olan olmuştur; kırılan kırılmıştır. 

Sonunda bir başka değişim de ortaya çıkmıştır. Bu çıkış nedir? Buna tarihi olarak bakmamız 

gerekir. Tarih, sizin bugünkü ihtiyaçlarınız, bugünkü siyasi tutumunuzla gözlenebilecek bir 

alan değildir. 

Türkiye’nin dışında hayatını darbelerle geçiren hükûmetler hiç az değil. Bunların en başında 

geleni Rusya’dır. Rusya’nın tarihi de Osmanlınınkine çok paraleldir ve hatta senkronik bir şe-

kilde darbelerle geçmiştir. Bu darbelerin sonunda Rusya hiç şüphe yok ki pirüpak ortaya çık-

mış değildir. Ama tıpkı bilhassa Kuzey bölgesindeki orman yangını gibi bir ölçüde tazelenerek 

yeni filizler vermek üzere hayatına devam etmiştir. Bu, Türkiye’de de böyledir. Fatih Sultan 

Mehmet’ten evvel hepsi bir darbedir. Yakup Çelebi hadisesinde Yıldırım Beyazıt’ın yaptığı bir 

darbeciliktir. Üç kardeş arasında neticelenen on iki yıllık Fetret Devri bir nevi iç savaştır. Bu iç 

savaşın sonunda Osmanlı Imparatorluğunun bazı müesseseleriyle kuvvetlendiği ve artık hem 

Doğu’nun hem Batı’nın karşısında kendini derleyip toparladığı görülmektedir. Fatih’in tahta 

geçmesi için yapılan başkaldırı fevkalâde önemlidir. Çocuk padişah tahttan indirilmiştir ama 

Varna Savaşında Osmanlı ordusu adeta kıl payıyla karşısındaki muhteşem Haçlı ordusunu 

yenmiştir. Muhteşem diyorum çünkü bizim tarihimizde hiçbir zaman karşı tarafın ne olduğu 

etüt edilmez. Avrupa Haçlı orduları ömürlerinde görmedikleri ve göremeyecekleri kadar (II. 

Viyana manzarası dâhil) kuvvetli bir komutana sahiptiler: Hunyadi Yanoş, Macarların müthiş 

komutanı. Içinde manevi bakımdan çok kuvvetli önderler vardı, Çezarini gibi. Biz bu orduyu 

1444’te Varna sahrasında ortadan kaldırdık. Böylece imparatorluğun yolu açıldı. Hem de öyle 

yüz sene, iki yüz sene için değil, iki buçuk asır için açıldı. O ordu, kendini o kadar ortaya koy-

du ki bunun sonucunda bugünlere kadar gelebildik. Bu ayaklanmayı yapanlar devşirmelerdi. 

Böyle bir milliyetçi tarih görüşü vardır ama I. Viyana kuşatmasını yapan, Mohaç’ta parlak 

bir zaferle Orta Avrupa’nın en kuvvetli krallığını bir günde ortadan kaldıran, Belgrat’ı alan, 

Varna’yı yapan, üstünden Almanlarla her sahada Zigetvar’da savaşan, kaleleri savunan, ka-

leleri kuşatan ordu da aynı adamlardan oluşuyordu. Osmanlı ordusunun -merkezi ordunun- 

son müdahalesi hepinizin bildiği gibi 1826’da sona erdirilmiştir. Osmanlı askeri kuvvetinin 

hükümdar tarafından ortadan kaldırılması da Türkiye’ye mahsus bir şey değildir. Bir tahlil 
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yapacak olursak Büyük Petro, II. Mahmut’tan tam 120 sene evvel bir sabah Kremlin Meyda-

nında tüfenkçileri ipe çekmiştir. O andan itibaren de Rusya, merkezi askeri kuvvetten bir 

müddet mahrum kalmıştır. Fakat her şeye rağmen Türk milletinin dâhi tarihçisi, çağdaş-

larından bazı halde çok daha keskin görüşleri olan, 19. asrın güneşi Ahmet Cevdet Paşa, 

“Streletslerin Büyük Petro tarafından kaldırılması Rusya’nın sırtındaki bir urun bitmesiy-

di” diyor.  Ameliyat edildi ve hasta yoluna devam etti. Yeniçerilik ise Devlet-i Âliye’nin kal-

binde bir seretân idi. Tabii burada müthiş teşbihli bir edebiyat yapılıyor. Seretân, akrep. 

Kalbimizdeki akrep, kanser hücresi demek. Onu aldığınız zaman onun sıçradığı bütün hüc-

releri temizlemeniz gerekiyor. Ahmet Cevdet Paşa, o asırda da ortaya yeni atılan kanser 

teorilerini bile bilen bir tarihçi ve hukukçu. Gerçekten de en aşağı yirmi sene şehirlerin 

asayişinden, maliyenin zabıta kuvvetine 

 -onlar da yeniçeriydi- karakollara, orduya, topçulara, cephanecilere kadar Osmanlı ordu-

sunun en kudretli yönü bir anda bitmiştir. 1600’ler, 1700’ler boyunca sık sık darbe yapan 

ordunun herhalde tek mesuliyet sahibi ve musibetin tek nedeni olmadığı açıktır. Devlet 

teşkilatı kendisini yenileyememiştir.  Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra aklı başındaki 

tarihçiler Koçi Bey de, Mustafa Ali de ordudaki nizamdan değil maliyedeki bozukluktan, 

tımarların tevcihinden söz etmektedir. Nihayet 18. asır sonundan itibaren Türkiye’nin 

önemli siyasi vesikaları sayılabilecek sefaretnamelerde Osmanlı Devletinin muasır bilim-

ler, muasır teknikler ve muasır askeri mühendislikten mahrum olmasına bağlıyor. Dev-

let-i Âliye 18. asırda hayata bu şekilde adım attı. Cezayirli Hasan Paşa’ya hiçbir şekilde 

“Siz niye mühendishaneyi kurdunuz, niçin Bahriye’yi ıslah etmeye kalkıyorsunuz? Niçin 

Avrupa barok  ordularında olduğu gibi hafif topçu sınıfını geliştiriyorsunuz?” diye isyan 

edilmedi. Bu yanlış. Bunu yazan tarihçi varsa ortaokullarda çok kötü şeyler yapıyorlar. 

“Sarayları yaptığımız için bütçemiz açık verdi, battık.” Yalan! Eğer sarayları yapmasaydık 

halkın zihniyetinde açılan rahne (gedik) daha tehlikeliydi. Çünkü 1835 yangınından sonra 

Rusya Sefareti inşa edildiği zaman Istanbul halkı dedi ki: “Görün millet, orada Rus çarının 

sarayı yapılmış. Istanbul’u alacaklar. Buraya yerleşip bizi idare edecekler.”  Topkapı Sarayı 

gibi yer -yedi sene idare etmek nasip oldu- 19. asır devletinin yer alacağı, 19. asır devletinin 

protokol ve ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir yer değildir. Bizim tarihimizin yanlışlarını 

maalesef sağ, sol herkes kabul ediyor ve ondan sonra da bunun üzerinden tefekkür yapı-

yor. Ortaokul tarihlerinin yanlışlarıyla tefekkür yapılmaz. Bu mümkün değildir. Türkiye 

tarihinde darbelerin hepsinin olumsuz etkileri olmuştur. Ama bu olumsuz etkilerin sonun-

da da bir rejenerasyon, yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır ve bu kaçınılmaz bir döngü ha-



6.OTURUM -  “OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE DARBELER”

213

linde devam etmiştir. II. Mahmut’tan sonra onun başlattığı ve Sultan Abdülmecid devrinde 

devam eden uzun dönem darbesizdir. Ve burada askeri müesseseler fevkalâde muasır ka-

idelere uygun bir şekilde -hatta öncü tedbirlerle birlikte- gitmiştir. Kurmay mektebimiz o 

zaman kurulmuştur, öncü müessesedir. Askeri eğitimin içine eczacılık, tıp, baytarlık gibi 

kurumlar o zaman yerleştirilmiştir. Birçok insan üniversitenin geç kurulduğunu söylüyor, 

doğrudur. Geç kurulan üniversite Edebiyat Fakültesidir. Bir üniversitenin 18. ve 19. asır 

anlayışı içerisinde ihtiva edeceği müesseselerin çoğu eskiden beri vardır. Hatta hukuk eği-

timimizin bile modernleşmesi -çok kişi farkında değildir- II. Mahmut Han’ın kurduğu hu-

kuk mektebi ile değildir. Doğrudan doğruya medrese ulemasının postu kaçıracağız, bu işi 

götüremeyeceğimiz anlaşıldı, haydi gelin bu mektebi düzeltelim. Medresetü’l-Kudât yahut 

Nüvvâb müessesesi. Ilk defadır ki ders saatleri belli, hocaları belli, müfredatı belli, ilk defa-

dır ki paralel olarak ders yapılıyor. Biz o sistemle okuduk. Yani yanda Hukuk Fakültesi’nde 

08:30’dan öğlenin yarımına kadar 4 saat. Teneffüsler dâhil dakikası dakikasına Mülkiye’de 

de de tatbik edilirdi. Ve o Medresetü’l-Kudât’ın sistemidir. Ve o mektepte ilk defa Roma hu-

kuku da açıktan açığa okutulmuştur, 1930’u beklemedi bile. 

Darbesiz bir dönem geçirdik, Kırım savaşına katıldık, desteklendik. Çünkü Osmanlı 

Imparatorluğu’nun yaşaması gerektiğine Batılılar da kaniydiler. Maalesef bu akıllı poli-

tikayı Churchill, kapıldığı panikle değiştirdi. Almanya’dan çok fazla ürktü ve Almanya’ya 

karşı Rusya’yı yanına aldı. Bunda tabii Balkan Savaşı’nın etkisi oldu. Balkan Savaşı ile 

ordumuzun intibaı zedelendi, “Savaşçılığını kaybetmiş bir millettir bu” dendi.  Siyasi keş-

mekeşin bedelini askerlik şöhretimizle ödemek zorunda kaldık ve karşımızda birden bire 

Rusya’yı bulduk. Rusya’yı bulduğumuz zaman biz daha haklı bir paniğe kapıldık.  Ama 

Ittihatçılar diplomasiye önem vermedikleri, diplomasiyi küçümsedikleri için işi ileri götü-

remediler. En azından harbe girmemizi geciktirebilirlerdi. 

Darbeler, Türkiye tarihinde her zaman bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, modern 

zamanlarla bir arada karıştırılmamalıdır. Türkiye gibi bir memleketin polis ve ordu olma-

dan yaşaması mümkün değildir. Bizim medeniyetimizin ana unsuru ordudur. Bu sadece 

muharip sınıflar için değil meslek sınıfları için de böyledir. Bu olmadığı takdirde bizden 

kopan, daha doğrusu kopanların arasında karakterini bulamayan devletlere döneriz. Çok 

insanın küçümsediği, serseri ve dilenci sürüsü diye baktığı Suriyelilerin fevkalâde ente-

lektüel bir sınıfı, bir mühendis ve fen adamı sınıfı, dünyaya açık bir takımı vardır. Eğer 

“Batılılaşmak” musiki ve tiyatroyu getirmekse Suriye’de tiyatro da opera da bale de vardır. 

Bugün Suriye’den gelen göçmenlerin içinde görüyorsunuz -lütfen vilayetlerin raporlarını 
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okuyun- üretken hayata da geçmeyi bilmişledir. Peki nesi yoktur bu devletin? Devlet fikri 

yoktur. Nesi yoktur bunların? Orduları yoktur, ananevi bir polis sınıfı yoktur. Kaçıp kur-

tulmak için insan kaçakçılarına yüz binlerce doları veren aileler 10.000 Doları bir araya 

toplasa çoktan Hafız Esat’ın serseri, katil alayını dağıtırlardı. Bunu yapamıyorlar çünkü bu 

yardımı alıp, o teşkilatı kurup örgütlenecek bir gelenekleri yok ve mahkûmlar. Onun için 

bizim gibi memleketlerde askeri darbe dendiği zaman çok ayıklamacı olmak zorundayız. 

Bunu belirtmek istiyorum. Yeniçeri ayaklanmaları yarı yarıya ananedir.

Padişahın tahtı kapının önüne, Bâbüssaâde’ye çıkartılır. Oturmaz, yanında durur. Önünde 

“Ne istiyorsunuz?” diye sorar kullarına. Şunu isteriz, bunu isteriz, bunu istemezük, bilmem 

ne… Çok kanlı şeyler de olur. O tahta oturmaz. Ayak Divanı adını alır, bu ananede vardır. 

Ipin ucu kaçtığı zaman iş değişir. Aynı ayak divanıyla da aynı insanlar kolayca ürkütülür. 

Dördüncü Murat Han çocuk yaşta tahta geçti. Bir oğlan çocuğuyken yeniçerilerin ayaklan-

malarına ve edepsizliklerine göz yummak zorunda kaldı. Eline gürzü alıp sütuna patlattığı 

vakit hepsi sıçan deliğinde altın sayar hale geldiler ve dehşet bir devlet terörüyle impara-

torluğu ayakta tuttu. Osmanlı Devletini 17. asırda ıslah eden Köprülüler değildir, Köprülü-

ler’e zemini hazırlayan 28 yaşında ölen Dördüncü Murat’tır.

Ittihat ve Terakki ile 27 Mayıs’ı, 27 Mayıs’la 72’yi mukayese edemeyiz. 72’de sokaktaki terör 

belki çok vahim değildi, ben yaşadım ama vahim olan bir şey vardı ki ordunun içine solcu-

luk girmişti. Bir ordu sol olacaksa, solcular kendilerinden kurarlar. Öyle hazır ordunun ve 

askeri nizâmın içine şu veya bu ideolojiyi sokmak olmaz. 

Bu son darbeyse, başka bir şeydir. Bazı şeylere hâlâ   uyanmadığımızı düşünüyorum. Ba-

tılılar hâlâ söylemiyorlar. Bu darbe bir fake darbedir. Bu taraftan tertiplenmiştir; bir ti-

yatrodur, diyorlar. Hatta bazıları diyor ki “Bunu Kemalistler yaptı.” Siz, Kemalist Bahri-

ye’de FETÖ’nün adamları gibi öküz kafalıları gördünüz mü hiç? Hayatında suya girmemiş, 

yüzmediği besbelli, vücudu ona göre kalın kalıp gibi kalmış bir deniz adamının görünüşü 

ile alakası olmayan insanlar… Gemilerimiz ve teknolojimizin zayıf olduğu zamanlar olmuş-

tur ama denizcilerimiz her zaman standartlara uygun insanlardır. Bu hareket maalesef 

dışarıdan planlanmıştır, öyle olduğu görülüyor. Dışarısı bunlara bir yerden sonra çanak 

tutmuş ve sahip çıkmıştır. Ve bir şeyin üzerinde ısrarla durmuyorlar. Türk halkının zayıf 

noktalarından biri olan iltimasla bir yere geçme eylemini çok kötü kullanmışlardır. Tarihte 

örneği yoktur. Her zaman için kayırmacılık, her zaman için partizanlık var ama böylesi gö-

rülmemiş. Imtihanlarda kopyayla adam sokuyorlar.  Buna beni kimse ikna edemez çünkü 
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ben hocayım. En seçkin talebenin alındığı sınıfta boş boş bakan sekize kız ve erkek çocuğu 

görüyorsunuz. Harita çizmeyi bilmiyor biri. Çizdiği haritayı ilkokul çocuğu bile daha iyi çi-

zer. Belli ki pamuk içinde yetişse bile başımıza bela edilmişler. Dışişleri Bakanlığına pompa-

lanıyorlar. Hepsi çaktı imtihandan, %98’i. Çok mu zorlandınız? “Yoo hiç zorlanmadık.” dedi 

üyeler. Ingilizce de Türkçe de hiçbir şey bilmiyorlar. Gelmiş bir de oraya büyükelçi oluyor. 

Türkiye’de Dışişleri’nde hiçbir zaman böyle bir dönem olmamıştır. Torpille giriyor. Hava 

Akademisi’ne bir çocuk giriyor. Ikinci gün, Türk hava yollarındayım… Ne oldu? “Gözümde 

bozukluk varmış” diyor. 20 senedir orduda olan çocuğun gözündeki bozukluk görülmemiş 

daha evvel, şimdi görüldü. Belli ki yerine birini koyuyorlar. Bu tip bir edepsizlik, yağma-

cılık hiçbir zaman yok.  Bu şekilde maalesef insanların hayatları çalındı ve birtakım ya-

bancı unsurlar girdi. Bunların ideolojileri de bu toplumdaki insanların ideolojisine, devlet 

anlayışına, tarih anlayışına sahip değildir. Hiçbir şekilde Islâmiyet bilgileri, ritüelleri de 

aynı değildir. Bazı dini okullarda yetişen gençler, çok bilgili olmasalar bile bazı noktalarda 

uyanık olup çıkıyorlar. Onun için bu son derece değişik bir darbe modelidir. Zaten darbe 

de acemice tertiplenmiştir ve acemice tertiplenen bu darbe modeliyle, kopyayla oralara 

kadar gelen insanlar maalesef ordudaki sivil unsurları telef etme yoluna gitmişlerdir. Buna 

da idarenin dikkat ettiğini düşünüyorum. Inşallah orada dikkatli ve insaflı davranmışızdır. 

Çünkü hepsi aynı kefeye konacak insanlar değiller. Bizim askerlerimiz komutanından emir 

alır ve yapar, ne olduğunu sormaz, sorulmaz da. Öyle öğretilir zaten.  Bu, bütün ordularda 

böyledir. Rütbesiz askerin durumu çok değişiktir. 

Bu darbeyle, sadece askeriyede değil sivil sektörde özellikle öğretim sektöründe birtakım 

karanlık insanların sızma yöntemlerinin neler yaratabileceğini çok iyi anlamışızdır zanne-

diyorum. Bu bakımdan maarif sistemimizde, “Efendim açsın okulu öğretsin de ne öğretirse 

öğretsin, hatta biz de destek olalım kendine” kime veriyorsun, ne kadar veriyorsun, niye 

veriyorsun, nasıl kontrol ediyorsun, ne olacağını biliyor musun? Maarif sistemini elinizden 

kaçırdığınız taktirde her şeyi kaybedersiniz. Size özel okul açmayın demiyoruz. Olur mu 

öyle şey? Bizim tarihimizde ne özel okullar var, ne adamlar yetiştirmiştir bir parça yaz-

dım. Ama böyle şuursuzca bütün eğitimimizi özele açarsan ne olur biliyor musun? Hiçbir 

zaman üniversiteye kadar eğitim sisteminde böyle başıbozukluk olmaz. Bütün milletler 

üniversiteye kadar aynı tarih metnini okurlar, aynı matematiği, coğrafyayı, ahlak ilkelerini 

öğrenirler ve aynı coğrafya ve felsefeyle çocuklar mezun olur. Her şeyin metinleri belli-

dir. Öğretmenin sınıfta kendine göre sorumlulukları vardır. Hesap sorulur, teftiş sistemi 

kurulur. Ama aynı zamanda da kendine göre dokunulmazlığı ve onuru vardır. Okul mü-

dürlerinin kendilerine göre yetki alanları vardır. Fakat bunların aynı zamanda da kontrol 
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edilmesi gerekir. Öyle önüne gelenin özel eğitime dağılması da ayrı bir sızmadır. Bunun 

neticeleri çok ağır olur. Vatandaşların temsilcisi ve yönlendiricisi olarak devletin bunu 

düşünmesi gerekir.  Sistemin ne olduğu hiç mühim değildir. Bunun devlet sistemiyle, ide-

olojiyle, hukuki yapıyla, anayasal kuruluyla da alakası azdır. Esas budur. Herkese eğitim 

verilir, o eğitim kontrol edilir ve o eğitimin dışında insanların kariyerlerine imkan verilir, 

hazırlanır. Fakat bu en iyi şekilde ortaya konulmak için yapılır. 

Bana göre böyle bir olaydan sonra yapılan seminerin büyük bir kalabalık şeklinde değil 

-ki o politikadır onu devletin büyükleri yaparlar, konuşurlar, kitleyle bağlılık ifade edilir- 

böyle daha sınırlı sayıda akademisyen, basın mensuplarıyla bir arada yapılıp tartışılma-

sı, düşünülmesinde büyük fayda olduğunu görüyorum. Çünkü hakikaten çok hassas bir 

kuşağın üzerinde yaşıyoruz ve bütün bir kuşak bize bakıyor. Az önce konuşan Hüseyni 

Bey Azerbaycan’ın tanınmış hukukçularındandır. Bize Azerbaycan’daki durumu anlattı. 

Aliyev’in hakim olmasını sağlayan darbenin bir hayalet darbesi olduğunu, Azerbaycan 

halkına karşı onları kısmen ayırıp öbür kısmını köleliğe sevk etmek isteyen bir düşünce 

olduğu kanısında değilim. Ama yanlıştırlar, ciddi değillerdir. Ciddiyetsiz ve olgunlaşma-

mış görüşleriyle maalesef yeni doğan bir cumhuriyeti çok karanlık yollara götürebilirlerdi. 

Orada benzer bir hareketle bu iş önlendi. Başlangıçta belki onlara da laf edeceklerdi. Hatta 

bizden bile eden olurdu. Buradaki önlemeyi rahmetli Demirel’e, onun devlet adamlığına 

borçluyuz. Bunu da itiraf edin. Bazılarının o konularda çok iyi şeyler düşünmediklerini 

biliyorum. Ama insaflı değerlendirme yapmak lazım. Hiçbirimiz Demirelci de olmadık ama 

geçen zaman ve olaylar gösterdi ki itidal sahibi bir devlet adamı var ve infiale gelmedi bazı 

olaylar karşısında. Hem devletimizin şerefini korudu hem de bize muhtaç olan bizi takip 

eden kardeş cumhuriyetlerdeki nizamın tesisine yardımcı oldu.  Yardımcı olduğu yer Azer-

baycan’dır. Bugün kalkınma yolundadır. Şüphesiz ki kendine göre hataları, kendine göre 

düzeltilecek yolları olan bir memleket. Yan tarafta bir Kazakistan var. Hiçbir şekilde mua-

sır çok partili demokrasilere uymuyor ama çok iyi şeyler oluyor. Belli ki Türk devletinin ve 

milletinin uzak mazideki geleneği bile çağdaş, muasır asırda her şeye tesir edebiliyor. Ve 

görünüm bambaşka. Kimse oraya bir üçüncü dünya devlet sistemi diyemez. 

Her yerde artık otoriter eğilimler kuvvetleniyor. Çünkü şakası yok devletlerin ve milletle-

rin tıkanma zamanındayız. Çünkü nüfuslar azalıyor. Ihtiyarlayan milletlerin üretim gücü 

düşüyor. Tüketici toplumların arzuları ve istekleri ile çatışan üretim yapılanmaları orta-

ya çıkıyor. Ve Amerika gibi bir ülkede bile hiçbir şekilde protokole ve ananeye uymayan 

şeyler oluyor. Bir Amerikan başkanının Ingiltere Kraliçesi’nin önünde öyle yürümesini ta-
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savvur edemezdim. Böyle bir herif çıkıyor ortaya. Hiçbir şey bilmeyen bir adam... Daha 

iki dönem evvel o toplumun en alt katmanından çıkan ama zeki bir çocuk… Yani Clinton 

pekala harikalar yaratan bir başkan oldu kendine göre. Kendisinden sonra gelen çok iyi 

tahsil görmüş, babası da çok iyi tahsil görmüş, çok iyi üniversitede hoca olan hem de üste-

lik siyahların da temsilcisi olan bir başkanın beceriksizliklerini gördük. Bu da başka türlü 

bir tüy dikiyor. Gidip gördüğünüz zaman o ülkeyi, karmaşıklığı da görüyorsunuz. Dünya-

nın çok kritik bir zamanındayız. Bazı şeyleri ele almak durumundayız ama abartmadan 

ve fazla paniğe kapılmadan. Hiçbir şekilde tarafsız muhakeme gücümüzü kaybetmeden 

değerlendirmek zorundayız. Maalesef FETÖ dediğimiz bu Fethullah cemaati olayı Türkiye 

tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir mekanizmadır. Bunu hiç Osmanlı devrinde falan 

aramayın. Görülmemiş bir olaydır. Gerçekten çok ciddi bir olaydır ve üzerinde çok ciddi 

olarak düşünülmesi gerekir. Türk halkında maalesef zamanın yarattığı bazı dejenerasyon 

unsurlarıyla da bağdaşır bir harekettir. Demek ki o zaman yaşar bu eğilim. Yaşamaması 

için bazı tedbirlere, bazı reformlara müracaat etmemiz gerekiyor. Hayırlı günler diliyorum.
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Av. Cüneyt TORAMAN



DARBELER | 28  ŞUBAT DARBESİ | 28 ŞUBAT DAVASI

221

Iki Dünya savaşında yaşanan acı tecrübeler, devletleri, demokrasiye ve barışa dayalı bir 

düzen kurmaya zorlamıştır. Türkiye de bu rüzgarın etkisiyle 1946 yılında Demokrasiye 

(yani çok partili hayata) geçmiştir. Ama devamında, 1960’ta, 1971’de, 1980’de, 28 Şubatta, 

15 Temmuzda, defalarca “müdahalelere” maruz kalmıştır. Darbelerin başarılı olmasının en 

önemli sebeplerinden biri, toplumun bir kesiminin, “darbelerin, toplumun belli bir kesimini 

hedef aldığını” düşünmesi ve kendi görüşünden olmayanlara yapılan haksızlıklara karşı 

kayıtsız kalmasıdır. Gerçekte ise darbeler, toplumun belli bir kesinini değil, tamamını 

hedef almaktadır. 28 Şubat darbesi, darbeyi savuşturacak etkide olmasa da, toplumun 

büyük bir kesimi, bu uygulamaları onaylamamıştır.  Darbeyi takip eden seçimlerde de, 

darbeye destek verenleri sandığa gömmüştür. Bu sessiz devrim, halkın çıplak ellerinin, 

sivil ve demokratik tepkilerinin, tanktan toptan daha etkili olduğunu göstermiştir.

Türkiye’de gerçekleştirilen darbelerden 28 Şubat darbesine, birçok açıdan özel bir “paran-

tez” açmak gerekir. Toplumsal bir desteğe sahip olmadığı halde -geçici de olsa- amacına 

ulaşan bir darbeden söz ediyoruz. Bu darbenin hangi zaaflarımız sonucunda başarılı oldu-

ğu üzerinde, enine boyuna düşünmemiz, anlamaya çalışmamız, dersler çıkarmamız gereki-

yor. Bu darbenin en önemli özelliği, soğuk savaş dönemini takip eden dönemin yol haritası 

niteliğinde olması, bundan sonra sahneye konulacak darbe teşebbüslerinin de kodlarını 

içermesidir. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, bu anlamda, (küresel) 28 Şubat darbesinin de-

vamı niteliğindedir. Bu darbenin en önemli özelliklerinden biri de, bu darbenin bu toprak-

larda gerçekleştirilen “son darbe” olmasıdır. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı halkın 

destansı direnişi, 28 Şubat darbesinin, “son darbe” olduğunu tarihin sayfalarına kazımıştır. 

“Darbeler – 28 Şubat Darbesi – 28 Şubat Davası” başlıklı bu Tebliğ, 15 Temmuz darbe te-

şebbüsünden 4,5 ay önce (28 Şubat 2016 tarihinde) Istanbul Üniversitesinde düzenlenen, 

“Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları Sempozyumu”nda sunumunu yaptığım “28 

Şubat Darbe Yargılaması” başlıklı Tebliğin güncellenmiş halidir. Bu Tebliğin, toplumun bü-

tün kesimlerinin darbelere karşı ortak bir bilince erişmesinde ve ortak bir tavır sergileme-

sine katkı sağlamasını diliyorum.
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Darbeler - 28 Şubat Darbesi - 28 Şubat Davası

Özet

Darbe, dünyanın her yerinde “cezası en ağır” suçlardan biri kabul edildiği halde, bu ağır 

yaptırım, darbelere engel olamamıştır. Darbelerin engellenememesinin birinci nedeni, 

bütün darbelerin, uluslararası (güçlü) bir desteğe sahip olması; ikincisi, darbecilerin 

kamu kurumlarında (istihbaratta, yargıda, vs.) özellikle güvenlik kurumlarında önem-

li bir desteğe, darbe karşıtlarını bertaraf edebilme gücüne ve yeteneğine sahip olması; 

üçüncüsü, darbe suçunun hiçbir suç tipiyle kıyaslanamayacak ölçüde, “çok failli” bir suç 

olması ve olağan suç tipleriyle mücadeleyi esas alarak örgütlenen adli mekanizmanın, 

bu suçu ortaya çıkarabilmede/yargılayabilmede yetersiz kalması; dördüncüsü, bu yapı-

nın kamu, siyasetçiler, medya, iş dünyası, STK’lar, sendikalar, meslek kuruluşları başta 

olmak üzere, toplumun “belli bir kesimini” ikna edip, desteğini arkasına aldıktan sonra 

harekete geçmesi; beşincisi, darbelere karşı halkın yeterli bir bilince ve örgütlenmeye 

sahip olamamasıdır. Darbeleri gerçekleştirenler, yargılanmalarına sebebiyet verebilecek 

önlemleri aldığı için, darbecileri yargılamak imkansız denecek kadar zordur. Ancak bü-

tün bu zorluklara rağmen, bazı ülkelerde “darbecilerin yargılandığına” tanık olmakta-

yız. Darbe yargılamalarını, o ülkelerin “özel koşullarına” bağlamak gerekir. Türkiye’de 

darbecilerin, yargılanamamasının başlıca nedeni, askeri bir vesayet düzeninin hüküm 

sürmesi, darbecilerin siyasal otoriteyle birlikte (iç içe) hareket etmiş olmasıdır. 1950 ta-

rihine kadar, “tek parti diktatörlüğü” hüküm sürmüş; 1950 ile 1960 arasında (sadece on 

yıl) Demokrat Parti iktidara gelmiş, “iktidar olamadan” askerî darbeyle devrilmiştir. 1961 

Anayasasıyla, kesintisiz bir darbenin temelleri atılmış, bu düzen (fiilen) 2007 yılına kadar 

devam etmiştir.

Türkiye’de, “darbe anayasalarıyla” şekillenen otoriter ve katı askerî vesayet rejimi, 2002 

yılında Ak Partinin iktidara gelmesiyle zayıflamaya başlamıştır. Darbecilerin yargılan-

ması, “ilk kez” Ak Parti iktidarı döneminde gündeme gelmiştir. 12 Eylül darbesiyle ilgili 

soruşturma ve dava, darbecilerin yargılanmasına engel teşkil eden Anayasanın geçici 

15.maddesi 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan referandumda kaldırılınca başlamıştır. Refe-

randumu takiben, darbe mağdurlarının başvuruları üzerine, Ankara Cumhuriyet Savcı-

lığı soruşturma başlatılmış, 5 kuvvet komutanından hayatta kalan ikisi hakkında kamu 

davası açmıştır. Otuz yıl önce meydana gelen 1980 darbesiyle ilgili soruşturma, 28 Şubat 

darbesinin mağdurlarını da harekete geçirmiş, Cumhuriyet Savcılıklarına şikayet di-
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lekçeleri yağmaya başlamıştır. 28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturma yürütülmesi önünde 

hukuken hiçbir engel olmamasına rağmen, bu darbeyle ilgili soruşturma, darbe mağdur-

larının ısrarlı başvuruları sonucunda, (12 Eylül darbesi soruşturmasından sonra) başlaya-

bilmiştir. Her iki darbeyle ilgili soruşturma, çok sayıda engelle karşılaşmıştır. Bu engel-

lerden “birincisi, soruşturma makamlarının, darbeler ve darbe yargılamaları konusunda 

yeterli donanıma sahip olmaması; ikincisi, soruşturmayı yürütenlerin derin yapılarla ve 

bu yapının unsurlarıyla bağlantılarının olması; üçüncüsü, darbe failleri arasında ayrım-

cılık yapılması; dördüncüsü, soruşturmanın başka amaçlar için kullanılması; beşincisi, 

darbe mağdurlarının ve kamuoyunun ilgisizliği” olarak sayabiliriz. Darbe yargılamaları 

sürecinde yaşadığımız tecrübeler, bizlere, toplumun darbelere karşı bilinçlendirilmesinin, 

güçlü bir şekilde örgütlenmesinin ve olası sapmalara karşı güçlü tepki vermelerinin ne 

kadar önemli olduğunu göstermektedir.

I.Bölüm: Darbeler

I.Giriş

Hukuk devleti, (normatif anlamda) siyasal sistemin işleyişini düzenleyen kurallar 

bütünüdür. Bu kuralların başında da, halkın yönetime katılması ve el değiştirmesi 

formülasyonları gelmektedir. Halk, seçtiği temsilcileri eliyle yönetime katılmakta, meşru 

temsilin temelini de “sandık” oluşturmaktadır. Dolayısıyla, siyasal iktidar ile halk arasında 

“temsil ilişkisi” söz konusudur. Anayasalar ve yasalar, “halk” ile “siyasal iktidar” arasın-

daki bu ilişkinin sürekliliğini sağlayacak hükümler içermektedir. Demokratik sistemlerde 

halkın iradesini etkileyen unsurlar olsa da siyasal iktidarlar, halkın oylarıyla belir-

lenmektedir. Bu durum, siyasal iktidarların meşruiyetinin de temelini oluşturmaktadır.  

Hukuk devletinde, hukuk kurallarına aykırı “her müdahale” gayrimeşru kabul edilir. Bu 

müdahaleler cezai yaptırıma bağlanmıştır. Ancak yargı kurumları, “hukuk düzeni” işle-

diği sürece işlevlerini yerine getirebilir, “suç işleyenleri yargılayabilir, cezalandırabilir. 

Eğer hukuk düzeni örgütlü bir çete tarafından “ele geçirilir” ve darbe teşebbüsü başarılı 

olursa, mevcut mekanizma işlemez hale gelir, hukuk düzeni yerini, çete (darbe) düzenine 

bırakır. Böyle bir durumda, darbecileri yargılamak imkansız hale gelir.
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Darbe suçunun, doğrudan doğruya hukuk düzenini hedef alması ve başarılı olması duru-

munda sistemi işlemez hale getirmesi nedeniyle suç tiplerini, “hukuk düzenine yönelen 

suçlar” ve “diğerleri” şeklinde ikiye ayırmamız gerekir. Darbenin doğrudan doğruya “hu-

kuk düzenini” hedef alması ve sistemi işlemez hale getirme riski nedeniyle, “teşebbüsü” 

dahi tam suç kabul edilmekte, bu suç, suç kartelasının en tepesinde yer almaktadır. Darbe 

teşebbüsünün çok ağır bir suç olarak kabul edilmesine ve ağır yaptırımlara tabi tutulma-

sına rağmen, (Türkiye dahil) pek çok ülkede, bu suçun işlendiği ve başarıya ulaştığı da bi-

linmektedir. Darbeye teşebbüs suçunun ortak özellikleri bulunmakla birlikte, her ülkenin 

özel koşulları da etkili olmaktadır. Bu çalışmamızda; “Türkiye’deki darbelerin” nedenleri, 

beslendiği kaynakları, darbelerin gelişim süreci, ortak özellikleri ve sonuçlarına ilişkin ge-

nel bir değerlendirmeden sonra, Türkiye’de darbelerle ilgili soruşturma sürecini ve özel-

likle 28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturma sürecini (DÜNÜ), darbenin BÇG (Batı Çalışma 

Grubu) ayağıyla ilgili açılan kamu davasını (BUGÜNÜ) ve bu davanın geleceğini (YARINI) 

ele almaya çalışacağız.

1.Darbe

Darbenin sözlük anlamı1 (etki, çarpma, vuruş, çarpışma, şok, sıkıştırmak, pekiştirmek) 

kişiyi sersemletecek şekilde “şiddetli vurma” olarak tarif edilmektedir. Büyük bir dep-

remin, binaları yerle bir etmesi, milyonlarca kişinin ölmesi, denizlerin zemininde gerçek-

leşen büyük depremlerden sonra metrelerce yükseklikteki dev dalgaların (tsunami) ka-

ranın içlerine doğru yürümesi, önüne gelen her şeyi yutması, büyük gemileri ceviz kabuğu 

gibi savurması, devasa binaları yıkması, büyük bir selin, güzergahındaki evleri, insanları, 

arabaları, hayvanları sürükleyip götürmesi, büyük bir yanardağın harekete geçmesi, lav-

ların çevreye yayılması, vs. “darbe” anlamına gelen sözcüklerle ifade edilmektedir.

İnsanlar, olağan tehlikeler için tedbirler almıştır. Yağmurların birikerek (sele 

dönüşüp) insanların canına veya malına zarar vermemesi için, şehirlerde su tahliye 

kanalları döşenmiş, yağmur sularının tahliyesi sağlanmıştır. Yangın tehlikesine 

karşı, yangın merdivenleri, alarm sistemleri ve yangı tüpleri konulmuştur. Hasta 

1  Darbe 1.Vuruş, çarpış  Örnek: Başına şiddetli bir darbe indirerek hayvanı sersemletti. O. C.Kaygılı 2.Bir ülkede baskı kura-
rak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi 
devirme işi Örnek: Partisinin hükûmet darbesi yapacağına dair haber aldığını söylediğini, açık açık belirtmişti. Ç.Altan 3.Birini 
kötü duruma düşüren, sarsan olay  Örnek: Bu, nereden ve kimden geldiği belli olmayan darbe son kalkınma ümitlerini de silip 
süpürmüştü. E.E. Talu
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olanların tedavileri için, hastaneler kurulmuştur. Aynı şekilde, suçları önlemek ve suç iş-

leyenleri yakalamak amacıyla, hemen her mahallede güvenlik birimleri, karakollar kurul-

muştur. Olağan risklere karşı alınan bu önlemler, ancak olağan durumlarda ihtiyaca cevap 

verebilmektedir. Ancak, büyük sel baskınlarında, şehirlerin alt yapı şebekesi (kanalizas-

yon kanalları) yetersiz kalmakta, büyük yangınlarda, yangın tüpleri işe yaramamakta, 

savaş halinde, hastanelerin yatak sayısı ihtiyacın onda birini dahi karşılayamaz hale 

gelmekte, darbe teşebbüslerinde, küçük çaplı suçları önlemeye ve yakalamaya yönelik 

karakollar, binlerce kişiden meydana gelen çetelere karşı çaresiz kalmaktadır. Vücudu-

muzdan örnek verecek olursak, olağan tehlikeleri savuşturabilen “bağışıklık sistemimiz”, 

ileri düzeyde bir saldırı durumunda, işlemez hale gelmektedir.

Siyasal iktidarı ele geçirmeye yönelik operasyonlar, (doğal afetlerle) benzer sonuçlar 

gösterdiği için, bu girişimlere genel bir ifade ile “darbe” denilmektedir. Devletlerin ola-

ğan saldırıları savmaya yönelik mevcut koruma mekanizmaları 2 da, çok geniş kapsamlı 

ve örgütlü saldırıları önlemede (genellikle) yetersiz kalmaktadır. Darbe suçları genellikle, 

devlet düzenine yönelen saldırılarda devleti korumakla görevli ordunun desteğiyle ger-

çekleştiğinden, devlet (içeriden) korumasız kalmakta, orduya direnecek etkili bir güç kal-

madığından darbeler başarılı olmaktadır. Devletin güvenliğinden sorumlu ordunun darbe 

suçuna katılması, tehditlere karşı devleti korumasız bırakmakta, sistemi “işlemez” hale 

getirmekte, adeta, siyasal sistemin bağışıklık sistemini çökertmektedir. Devlet mekaniz-

masının kontrolü darbecilerin eline geçine, sistem, darbeyi gerçekleştirenlerin ideolojisi 

doğrultusunda (ve hukuka bağlı olmaksızın) işlemeye başlamaktadır. Bu çerçevede, hakla-

rı ihlal edilenlerin son başvuru kapısı olan “yargı” işlemez hale gelmekte, bu da hak ihlal-

leri ve mağdur sayısında olağanüstü bir artışa sebep olmaktadır. Bu nedenle (bütün) 

darbeler, son derece yakıcı ve yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır.

Darbenin “hukuki anlamı” ise ordunun veya ülke içindeki beli bir grubun, hukuka aykırı 

yöntemlerle “Anayasayı ihlal” etmesi (anayasal düzeni, anayasal kurumları, kısmen veya 

tamamen işlemez hale getirmesi) olarak tarif edilmektedir. Her devletin belli bir hukuk 

düzeni vardır. Siyasal sistemler, siyasal iktidara sahip olmanın kurallarını ayrıntılı olarak 

belirlemiş, aynı şekilde, son bulmasını da kurallara bağlamıştır. Koca Reis lakabıyla ünlü 

politikacı Sadettin Bilgiç: “Demokratik parlamenter sistemlerde, hukuk dışı tutum ve 

davranışlara karşı her türlü devletin nitelikleri ile ilgili bir, iki ve üçüncü maddelerindeki 

hükümler değiştirilemez, değiştirilmeleri teklif dahi edilemez. Tek Parti iktidarı; anaya-

2  İç güvenlik personeli, mevcut yargı sistemi.
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saya aykırı kanun çıkarırsa, Cumhurbaşkanı’nın Meclise iade yetkisi vardır. Meclis ısrar 

ederse, Anayasa Mahkemesi’ne götürme yetkisi vardır. Cumhurbaşkanı götürmezse, siyasi 

partilerin ve yargının götürme yetkisi vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa tadili 

yaparsa, Cumhurbaşkanının iade yetkisi vardır. Meclis ısrar ederse referanduma götürme 

yetkisi vardır.”3

Hiç bir devlet, hiçbir hukuk düzeni; (hukuk düzeninin uygun görmediği) meşru olmayan 

yöntemlerle iktidarı ele geçirmesini uygun görmez. Devletler, hukuka aykırı yollarla ikti-

darı ele geçirmeyi, (darbe teşebbüslerini) önlemek için ceza kanunlarına çok ağır cezalar 

koymuşlardır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz4 , darbeye teşebbüs suçları için (eski TCK 

146.madde, yeni TCK 309.maddeler), (en ağır ceza olan) ağırlaştırılmış müebbet hapis 

cezası öngörmüştür. Darbeye teşebbüs suçu, ceza yasalarındaki diğer suçların tamamın-

dan farklıdır. Ceza kanunlarında, darbe dışındaki diğer suçlar, genellikle hukuk düzeni 

içindeki “olağan ihlalleri” önlemeye, kamu düzenini, “kişilerin” can ve mal güvenliğini ko-

rumaya yönelik olduğu halde, darbeye teşebbüs suçu, bizatihi “hukuk düzeninin” ken-

disini hedef almaktadır. Hukuk düzeni (yani, komuta merkezi) çetelerin/örgütlerin eline 

geçerse, sadece bireylerin değil, toplumun tamamının hak ve özgürlükleri tehdit altında 

olacaktır.  Küçük bir çocuğa tecavüz suçunda, bu suçun mağdurları, çocuk, ailesi ve çev-

resi ile sınırlı olduğu halde, darbeye teşebbüs suçunda mağdurlar, toplumun kendisi 

ve tamamıdır. Her suç çirkin olmakla birlikte, “darbeye teşebbüs suçu”, diğer suçlar ile 

kıyaslanamayacak derecede tehlikeli ve çirkin bir suç tipidir. Bu niteliği nedeniyle, anaya-

sal düzeni hedef alan suçlar, yüzlerce suçtan oluşan suç kartelasının en tepesinde yer 

almaktadır.

3  Sadettin Bilgiç, Türkiye’de Darbeler ve Sebepleri, http://kocareis.aytaconline.net/index.php/yazilar/47-tuerkyede-dar-
be-ler-ve-sebepler
4  1.06.2005 tarihinde yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanununda “darbe suçunu” düzenleyen (T.C. Anayasasını 
ilga ve İcra vekilleri heyetini düşürmeye yönelik) 146.madde, 5237 sayılı yeni Türk Ceza Kanununda, iki maddeye ayrılmış, 
309.maddede, “Anayasayı ihlal suçu”, 312.maddede ise, “Hükûmete karşı suç” düzenlenmiştir.

http://kocareis.aytaconline.net/index.php/yazilar/47-tuerkyede-darbe-
http://kocareis.aytaconline.net/index.php/yazilar/47-tuerkyede-darbe-
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2. Dünyada Darbeler

Darbeler tarihi, “siyasal iktidarların” tarihiyle at başı gitmektedir. Roma Imparatoru Jülius 

Sezar darbe kurbanıdır, bazı Roma imparatorları darbeyle iktidara gelmiştir. Napolyon, 

1799’da Fransa’da iktidarı bir darbeyle ele geçirmiştir. Antik Yunan ve Hindistan kentle-

rinde darbeler fazlasıyla yaygındı. 20. asrın sonlarına doğru “darbeler” gelişmekte olan 

ülkeler başta olmak üzere, Latin Amerika’da, Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da bir hayli 

yaygınlaşmış; 1980’lerden sonra azalmaya başlamıştır.5 Darbeleri gerçekleştirenler; hükû-

metlerin sosyal ve ekonomik sorunları çözmede yaşadıkları sorunları ve dolayısıyla ortaya 

çıkan yeni sorunları, darbenin gerekçesi olarak sundukları halde, yıllar sonra, bunların hiç 

birinin darbenin gerçek sebebi olmadığı, darbenin bahanesi olduğu ortaya çıkmıştır.

Dünyada gerçekleştirilen darbelerin büyük çoğunluğunda “asker/ordu” başrolü üstlenmiş-

tir. Esasen, (gerek geçmişte ve gerekse günümüzde) silahlı gücün (ordu ve/veya emniye-

tin) (AKTİF VEYA PASİF OLARAK) içinde yer almadığı bir darbe teşebbüsünün başarı 

şansı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, siyasal iktidarlarla sorunu olan ve bu iktidarı 

değiştirmek isteyen dış güçler, devletin silahlı gücünden (ordu ve/veya emniyetten) yarar-

lanmak istemiştir. Ordunun müdahalesini haklı göstermek için de, halkın inanabileceği 

“bahaneler” üretmişlerdir. (1980 darbesinde, darbe şartlarını olgunlaştırmak için, toplu-

mun farklı kesimlerini birbiriyle çatıştırıp, bu çatışmayı tırmandırıp, binlerce vatandaşımı-

zın ölümüne sebebiyet vermişlerdir.) (28 Şubat darbesini gerçekleştirenler de, anayasayı, 

meclisi işlemez hale getirmek ve hükümeti düşürmek için, rejimin tehdit altında olduğu 

yalanını yaymaya çalışmışlardır.)

Darbe teşebbüsünde bulunanların, darbeden önce yürüttüğü “algı operasyonları” çoğu 

kere başarılı olmuş, toplumun belli bir kesimini ve kamu görevlilerinin önemli bir kesi-

mini inandırmış ve yanlarına almayı başarmıştır. (Algı operasyonlarına inanmadığı halde, 

başka saiklerle darbelere destek verenlerin olduğu da bilinmektedir.) Darbelere gerekçe 

5  1960 Cemal Gürsel (Türkiye), 1967 Yorgo Papadopulos (Yunanistan), 1968 Saddam Hüseyin (Irak), 1969 Muammer 
Kaddaf (Libya), 1970 Kâbus bin Seyd El Ebu Seyd (Umman), 1973Augusto Pinochet (Şili), 1978 Ziya ül Hak (Pakistan), 
1979 Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Ekvator Ginesi), 1980 Kenan Evren (Türkiye), 1984 Lansana Conté (Gine), 1987 
Blaise Compaoré (Burkina Faso), 1987 Zeynel Abidin Bin Ali (Tunus), 1988 Than Shwe (Myanmar), 1989 Ömer el-Beşir 
(Sudan), 1994 Yahya Jammeh (Gambiya), 1995 Hamad bin Halife es-Sani (Katar), 1997 28 Şubat Darbesi (Türkiye), 
1999 Pervez Müşerref (Pakistan), 2003 François Bozizé (Orta Afrika Cumhuriyeti), 2006 Frank Bainimarama (Fiji), 2008 
Mu-hammed Veled Abdül Aziz (Moritanya), 2009 Andry Rajoelina (Madagaskar), 2009 Roberto Micheletti (Honduras), 
2013 Adli Mansur (Mısır), bunlardan birkaçıdır.
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yapılan bu iddiaların (bahanelerin) hiç birinin doğru olmadığı, (darbe teşebbüslerinin en 

etkili aracı olan) “psikolojik harekat” ürünü olduğu ortaya çıkmıştır. Örneğin, Türkiye’de, 

1980 darbesine gerekçe yapılan sağ-sol çatışmasının, 13 Eylül 1980 tarihinde bıçak gibi 

kesilmesi, ülkenin her tarafına yayılan bu çatışmanın bir üst akıl ürünü olduğunu göster-

mektedir. 28 Şubat darbesinin alameti farikası olan “irtica tehdidinin” (irtica tehlikesinin), 

Refah-Yol hükümeti düşürüldükten sonra bıçak gibi kesilmesi, bu tehdit algısının yapay ol-

duğunu göstermektedir. (Dönemin başbakanı Süleyman Demirel, 1980 darbesine gerekçe 

yapılan bu durumu: “13 Eylül gününe kadar kan aktı Türkiye’de, ama 13 Eylül sabahı durdu. 

Sonra söyledim, ‘ 11 Eylül günü akan kan, 13 Eylül’de nasıl durdu?’ dedim. ‘Yetkimiz yoktu’ 

dediler. ‘13 Eylül günü yetkiniz nereden çıktı?’ dedim. 13 Eylül günü var olan yetki, 11 Eylül 

günü de vardı. Sıkıyönetimin bütün yetkileri vardı. Ve üzüntü ile söyleyeyim ki, 1980’nin 

12 Eylül’ü devletin çöküşüdür. Yani, devlet çökmüş de birisi onu kaldırıyor değil. Devleti 

kendi elimizle çökertmişizdir. Ondan sonrasında da bence, Türkiye rejimi çok büyük yara 

almıştır ve her şeyi yara almıştır.” diye özetlemiştir. (Basit bir medya taraması, bu iddiamı-

zın en kesin kanıtıdır.)

Dünyadaki darbelerin gerçekleştirilmesinde, “ABD istihbarat servisi CIA ve dünya si-

yasetinde etkin olarak yer almak isteyen diğer güçler, başrol oynamıştır. Darbeler, 

güçlü devletlerin zayıf ve küçük devletler üzerindeki emellerini gerçekleştirmede etkili 

bir silah olarak kullanılmaktadır. Özellikle CIA’nın Latin Amerika ülkeleri için “diktatör 

ve darbeci yetiştiren” bir okul olduğu”6 bu eğitimin, sadece Latin Amerika ülkelerini de-

ğil, Türkiye’yi de kapsadığı bilinmektedir. Bilim adamlarımız, ABD’nin başka ülkelerin 

askerlerini (subaylarını) bu amaçla eğittiğini öne sürmektedir; “ABD’ye eğitim için asker 

veya sivil göndermek, ABD hesabına darbeci yetiştirmeyi kabul etmek demektir. Tabii ola-

rak, ABD’de eğitim alan herkes ‘darbeci’ olur demiyoruz. ABD’nin eğitim vermekteki ama-

cına dikkat çekiyoruz. Amerikan Senatosu Dış Ilişkiler Komitesi’nde 1962 yılında “Dış Yar-

dım Kanunu” tartışılırken, o zamanki ABD Savunma Bakanı Mc Namara bakınız ne diyor: 

“Gelecek yıl Amerikan askeri okullarında yabancı uluslardan 18.000 kişi eğitim görüyor 

olacaktır. Bu kişilerden her biri demokrasimizin nasıl çalıştığına tanık olacak, bizim hükü-

met geleneklerimizi ve felsefemizi öğrenecekler. Ülkelerine döndüklerinde her biri bunun 

uygulayıcı olacaktır.”7

İtalya’da (1948’de) Komünist Parti seçimleri kazandığında CIA’nın devreye girmesi, İran 

6 İkram Bağcı, Darbelerin Tarihi ve Gelişimi, 12.07.2013 Milat gazetesi
7 Çetin Yetkin, Karşı Devrim, s. 360

http://www.radikal.com.tr/index/11-eylul


DARBELER | 28  ŞUBAT DARBESİ | 28 ŞUBAT DAVASI

229

Başbakanı Muhammed Musaddık petrolü millileştirmek istediğinde (1953’de) askerî dar-

be ile Musaddık’ın devrilerek Şah rejiminin kurulması, Guatemala’da seçimle iş başına 

gelen Jacobo Arbenz’in, Amerikan “United Fruit” Şirketini millileştirme girişimi üzerine, 

(1954’de) askerî darbeyle düşürülmesi, Haiti’de (1959’da) CIA destekli bir darbe ile “Papa 

Doc” Duvalier ülkenin diktatörü olması, Ekvador’da (1961’de), seçimle iş başına gelen Baş-

kan Jose Velasco’yu CIA destekli askerî güçlerin istifaya zorlayarak hükûmeti devirmesi, 

Dominik Cumhuriyeti’nde seçimle gelen Devlet Başkanı Juan Mosch’un (1963’te) devri-

lerek, CIA’nın askerî bir yönetim kurdurması, Brezilya ve Endonezya’da seçimle gelen 

hükûmetlerin (1964-65) askerî darbeyle devrilmesi, Yunanistan’da (1967‘de) seçimlerin-

den iki gün önce Batı destekli askerî darbe gerçekleşmesi, Şili’de (1973’te) seçimle iş başı-

na gelen Sosyalist Başkan Salvador Allende’nin öldürülerek yerini Batı destekli askerî dar-

be sonucunda General Augusto Pinoc-het’in alması, dünyada gerçekleşen ABD ve CİA 

patentli darbe ve müdahalelerden sadece birkaçıdır. Ikinci Dünya Savaşından sonra 

kurulan NATO’ya bağlı ülkelerde, komünizm tehdidine karşı kurulduğu söylenen “illegal 

yapılar” darbelerde son derece etkili bir rol oynamıştır. Türkiye’de gerçekleştirilen darbe-

lerin bu yapının organizatörlüğünde yapılmış olması, darbelerin uluslararası boyutunu 

gözler önüne sermektedir.8

8 NATO ülkelerinde meydana gelen darbeler ve darbe teşebbüsleriyle ilgili daha geniş bilgi edinmek isteyenler, “NATO’nun 
Gizli Orduları” (Daniel Ganser, Grifn Yay,İstanbul 1.Baskı, 2012) kitabına başvurabilir.
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II.Türkiye’de Darbeler

1. Osmanlıdan Günümüze Darbe Geleneği

Darbelere en fazla maruz kalan ve en çok zarar gören ülkelerin başında, (maalesef) Türkiye 

gelmektedir. Türkiye siyasi tarihinin önemli bir kısmını “darbeler” oluşturmaktadır. Dar-

beleri, Osmanlı devletinden intikal eden kötü bir miras olarak da niteleyebiliriz. Osmanlı 

devleti döneminde, askerler defalarca “istemezük” diye kazan kaldırmış (isyan etmiş), Os-

manlı padişahlarının üçte biri (36 Osmanlı padişahının 12’si) askeri müdahaleler so-

nucu değiştirilmiştir.9 Yeniçeri ocağı, Sultan II. Mahmud dönemine kadar onlarca kanlı 

ya da kansız askerî darbeye imza atmıştır. Yeniçeri ordusunun bu disiplinsiz tavrı kendi 

sonunu hazırlamış, 1826 yılında koca bir ordu kanlı bir “karşı darbe” ile tarih sahnesinden 

silinmiştir.10 1908’in 23 Temmuz’unda yaptıkları ihtilalle Saray’ın gücünü kıran ve Padi-

şah’ı “Anayasal monarşi” (Meşrutiyet) rejimine geçişe zorlayan Ittihat ve Terakki, “hürri-

yet, eşitlik ve kardeşlik” sloganı eşliğinde gerçekleşen Meşrutiyet’in ikinci defa ilanından 

yaklaşık 8 ay sonra, 13 Nisan 1909’da meydana gelen ve “31 Mart Vakası” olarak anılan 

“karşı darbe”(!) hareketini fırsat bilerek Sultan II. Abdülhamid’i hal’ eder ve onun yerine 

tahta çıkardığı zayıf Sultan Mehmed Reşad’ı her daim kontrol altında tutarak iktidarını 

sağlamlaştırır.

2.1908-1950 Tek Parti Dönemi

Osmanlı devletinden Cumhuriyet’e “geçiş dönemi” incelendiğinde, toplumda ciddi bir ay-

rışmanın veya çatışmanın söz konusu olmadığı, Osmanlı devlet geleneğinin (darbeler 

dahil) Cumhuriyet döneminde de kesintisiz olarak devam ettiği görülecektir. Yakın tari-

himizin yetkin araştırmacılarından Erik J. Zürcher, 1908-1950 aralığını tek bir dönem 

olarak alır ve buna “İttihat ve Terakki Dönemi” adını verir. 16 Mart 1920’de Ingilizle-

rin Istanbul’u işgali üzerine Meclisi Mebusan çalışamaz hale gelmiş, Padişah da 11 Nisan 

1920’de meclisi feshetmiştir. Meclis üyeleri, meclisin feshinden sadece 12 gün sonra (20 

Nisan 1920’de) Ankara’da toplanmış, işgal güçlerine karşı mücadelenin merkezi olmuşlar-

dır. Birinci meclisin meclis başkanlığına, meclisi mebusanın son meclis başkanı ile M.Ke-

mal Paşa aday olmuş, meclis başkanlığını bir oy farkla, M.Kemal Paşa kazanmıştır. Birinci 

9 Erhan Afyoncu, Askerî İsyanlar ve Darbeler, s.2, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2010
10 Nıcolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, 5. Cilt, s.265, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2009
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Mecliste Ittihat ve Terakki grubu (birinci grup) daha etkili olsa da, bu otoriteye karşı güçlü 

bir muhalefet (ikinci grup) söz konusuydu. Ancak Ittihat Terakki meclisteki bu muhalefeti 

tasfiye etmekte zorlanmamıştır.

3.Çok Parti Dönemi

a.1960 Darbesi

Ittihat Terakki ve CHP tarafından yeniden dizayn edilen siyasal sistem, 1960 darbesinin 

gerçekleşmesinde/gerçekleştirilmesinde etkin bir rol oynamıştır. 1960 darbesi, Ikinci Dün-

ya Savaşından sonra şekillenen dünyada, Türkiye’nin yörüngesini tayin etmeye yönelik 

“format atma” girişimidir. 1960 darbesini gerçekleştirenler, 1961 Anayasası ile katı bir 

“askerî vesayet” düzeni11 kurmuşlar, deyim yerindeyse darbeyi otomatiğe bağlamışlar; 

siyasal sistemi askeri müdahalelere açık (ve hazır) hale getirmişlerdir. Bu nedenle, 1961 

Anayasası, 1960 darbesinden sonra askerî vesayetin sürekli müdahalelerinin ana sebebini 

oluşturmaktadır.

Türkiye, tek partili dönemden çok partili hayata (demokrasiye), ikinci dünya savaşı sona 

erdikten sonra, giderek artan demokrasi rüzgarı ve dış baskıların etkisiyle geçmiştir. Tür-

kiye’nin, tek parti yönetiminden çok partili hayata geçmesi, Türkiye’de, yeni bir dönemin 

başlangıcı olmuştur. Şaibeli (açık oy gizli tasnif sisteminin uygulandığı) 1946 seçimlerin-

den sonra yapılan 1950 seçimlerinde, Demokrat Parti tek başına iktidara gelmiştir. Sadet-

tin Bilgiç12 Demokrat Parti 1950 yılında seçimi kazandığında, nasıl bir enkaz devraldığını 

anlatmaktadır.

“Demokrat Parti iktidara geldiğinde, memleket, ekonomik bakımdan da yokluk içerisinde 

idi. Erkek işçinin yevmiyesinin 25 kuruş, kadın işçininki 20 kuruş olduğu dönemde yol ver-

gisi 6 lira idi ve 18 yaşından 60 yaşına kadar her erkek vergi mükellefi idi. 18 yaş ile 60 yaş 

arasında ailede 3-4 kişi varsa ailenin gençlerinden biri 3,5 ay, ikisi 48’er gün, yiyeceği ken-

dinden (azığı belinden) yolda taş kırar veya kürek ve kazma sallardı. Buna rağmen, kara 

11 1961 Anayasası dikkatli bir şekilde incelendiğinde, devletin üç ana erkine (Yasama organına Anayasa Mahkemesi, 
hükûmete MGK, Yargıya HSYK), ve diğer kamu kurumlarına (Radyo ve TV’lere RTÜK, Üniversitelere YÖK, vs.) vasi tayin 
edildiğini, bütün kurumların böylece kontrol altına alındığını göreceklerdir. Anayasada, askere özel yargı organları ihdas 
edilmesi, askerin yargı denetimi dışına çıkarıldığını göstermektedir.
12  http://kocareis.aytaconline.net/index.php/yazilar/47-tuerkyede-darbeler-ve-sebepler
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yolu yoktu. Izmit’ten Istanbul’a, Kırıkkale’den Ankara’ya bile demiryolundan başka vasıta 

ile gidip gelinmezdi. Ama yol vergisi alınmaya devam edilmiştir. Ağnam vergisi (hayvan 

vergisi): Koyun, kuzu, keçi, oğlak kendisi 80 kuruşa alınıp satılmamakta, çok düşük fiyatla 

alınıp satılmakta idi. Fakat vergi 80 kuruştu. Hayvan başına olması itibarı ile âdil gibi gö-

rünen bu vergi yüzünden, tahsildar, vergisini ödeyememiş koyun ve keçi sürüsü yakalarsa, 

mal sahibi, sürüsüne sahip çıkmazdı. Çünkü, tellâlla haraç mezat satılan sürü, vergiye yet-

mediği gibi, sürü sahibinin geri kalan borcu için evine haciz gelir, en zaruri ihtiyacı olan 

kabı, kacağı, yatağı, yorganı icra yolu ile satılırdı. Büyükbaş hayvanların vergisi de (manda, 

inek, at, eşek) hayvan başına 2 lira idi. D.P. 1951’de bu vergileri kaldırdı. Tarım ürünlerine 

taban fiyat politikası uygulayarak hem üretimin artmasını, hem de nüfusun %75-80’inin, 

küçük çiftçi ve köylünün iki yakasının bir araya gelmesini ve yüzünün gülmesini sağladı. 

Milletin %75-80’ini ilgilendiren bu uygulamaya hâlâ popülist politika diyenler vardır. Fakat 

milletin ayağı ilk defa ayakkabı, sırtı ceket gördü.” Demokrat Parti, ülke sorunlarını çöz-

meye çalışırken, sürekli darbe tehditlerine maruz kalmıştır. Dönemin gazeteleri ve meclis 

zabıtları bunun en somut kanıtıdır.

CHP ve destekçileri, “1960 darbesinin, Demokrat Partinin hatalı icraatları nedeniyle ger-

çekleştirildiğini” öne sürmekte ise de, darbenin gerçek nedeni, (DP’nin icraatları değil) 

ABD’nin, Türkiye’yi kontrol altına alma arzusudur. 1960 darbesini ABD’nin organize etti-

ği13 bugün tartışma konusu bile değildir.

Adnan Menderes, iktidarının son yıllarında Marshall Planı  kapsamında Amerika’dan 

artık kredi alamayınca,  Seydişehir  Alüminyum ve  Iskenderun Demir-Çelik  ve diğer 

sanayi projelerini kredilendirmek için Sovyetler Birliği ile yakınlaşmaya başlamış-

tır. Bu amaçla Sovyetler Birliği’ne üst düzey ziyaretler yapılıp, ülkedeki sanayinin gelişme-

si için Sovyetlerle yatırım antlaşmaları imzalanma hazırlığı yapılmaktaydı. Bazı siyaset 

bilimciler, 1960 darbesinin ana sebebinin, DP hükümetinin Rusya’yla yakınlaşması olduğu-

nu öne sürmektedir. Gazeteci Serdar Turgut, 1960 darbesinin “gizli amacını” şu sözlerle 

ifade etmektedir: “1960 darbesi, Türkiye’nin sosyal ve siyasi yaşamında dinin etkisi-

13  Türkiye, darbelerden çok çekmiş ve çok zarar görmüş bir ülkedir. Onun içindir ki, ‘TBMM Darbeleri Araştırma Komisyo-
nu’ kurulması birçok kişiyi sevindirmiş ve ümitlendirmiştir. Söz konusu komisyon, çalışmış çabalamış sonunda bir rapor hazır-
lamıştır. Komisyon ön raporunda şu dikkat çekici ifadeler yer almaktadır: “1950’lerde tüm NATO ülkelerinde komünizm tehli-
kesine karşı CIA tarafından özel harp daireleri kurulmuş. ABD çıkarlarına uygun olarak özel eğitim programları düzenlemiştir.” 
Raporda, İngilizce sınavından geçen Türk subaylarının ABD’de özel harp kurslarına katıldığı vurgulanarak şöyle denilmiştir: 
“Bu subayların daha sona 1960 yılında gerçekleştirilen askeri darbede başrol oynadığı görülmüştür.” Tespitler doğru. Gerçek-
ten de özel harp eğitimi için ABD’ye gönderilen 16 subayın 14’ü, 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştirmiştir. (Mustafa 
Hilmi Yıldırım, Darbe yapanlar ve yaptıranlar, 21 Aralık 2012, Yeni Mesaj Gazetesi)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Menderes
http://tr.wikipedia.org/wiki/Marshall_Planı
http://tr.wikipedia.org/wiki/Seydişehir
http://tr.wikipedia.org/wiki/İskenderun_Demir_ve_Çelik_A.Ş.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sovyet_Sosyalist_Cumhuriyetler_Birliği
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nin artamaya başlayacağı korkusu nedeniyle yapıldı. Menderes ve arkadaşlarına iş-

kenceye varacak derecede kötü davranılması ve asarak cezalandırma gibi uç ceza verilme-

si, düzenin hakim güçlerinin Türkiye’de sistemi dindarlara açmaya çalışan kadroya 

verdiği bir cezadır. Resmi tarihi anlatanlar ve yazanlar o dönemin bu yüzünden hiç 

bahsetmezler. Ancak onların verdiği darbe gerekçeleri ne yazık ki o günlerde olanı 

biteni anlatabilmekten çok uzak kalıyor. Cumhuriyetin gizli tarihi aslında dini duy-

guları ve dindarların gücünü bastırmanın tarihidir. O tarihe bu gözle bakmadığınızda 

1960 darbesinin gizli amacını da ortaya çıkaramazsınız.”

1960 darbesinin “şartlarını olgunlaştırmak” için medyaya önemli görevler verilirken, öğ-

renciler de yürüyüşe ve protestoya yönlendirilmiştir.  28 Nisan’da Istanbul’da, 29 Nisan’da 

Ankara’da öğrenciler harekete geçmiş, Istanbul’da çıkan olaylarda yaklaşık 40 öğrenci ya-

ralanmış, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğrencisi Turan Emeksiz, polisin kur-

şunuyla öldürülmüştür. Darbeye giden yolda en önemli eylemlerden biri de, Demokrat Par-

ti aleyhtarı öğrencilerin 5 Mayıs 1960 tarihinde, Ankara, Kızılay’da yapmış oldukları 555K 

(yani, 5.ayın, 5.günü, saat 5`te, Kızılay’da) olarak anılan protesto eylemidir. Demokrat Parti, 

olayların yayılmaması için, bazı illerde sıkıyönetim ilan etmiştir. Ancak DP’nin aldığı ön-

lemler darbeye engel olamamıştır. Medya, darbeye ve darbecilere, olağanüstü destek ver-

miş, darbe teşebbüsünde bulunanların kendilerine verdikleri, “üniversite öğrencilerinin 

kıyma makinelerinde kıyıldığına” ilişkin akıl ve mantık dışı haberleri, hiçbir araştırmaya 

ve incelemeye tabi tutmadan yayınlamaktan çekinmemişlerdir.

27 Mayıs 1960 sabahı, saat 03.15’te piyade birlikleri ve süvari grubu, 3.30’da tanklar hare-

ket etmiş, Saat 4.36’da Albay Alparslan Türkeş tarafından radyoda okunan ilk bildiri 

ile 1960 darbesi bütün Türkiye’ye ve dünyaya ilan edilmiştir. Demokrat Partinin 

önde gelenleri tutuklanmış, yargılanmaya başlamıştır. Millî Birlik Komitesi, DP’liler 

hakkında, daha sonradan doğru olmadığı anlaşılan bazı haberleri (Demokrat Partililerin 

yurtdışına kaçarken yakalandığı, beraberlerinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve pa-

rayı kaçırmaya çalıştıkları, 28 Nisan - 27 Mayıs 1960 arasında yüzlerce gencin öldürüldük-

ten sonra kamyonlarla mezarlıklara getirilip gizlice gömüldüğü, bir kısmının hayvan yemi 

yapılan makinelerde kıyılarak toz haline getirildiğini) yaymaya başlamıştır. Başbakan 

Adnan Menderes hakkında, başbakanı itibarsızlaştırmaya ve küçük düşürmeye yönelik 

davalar (Köpek davası, bebek davası, don davası, vs.) açılmıştır. 14 Ekim 1960’ta başlayan 

Yassıada davaları, (19 dava), 11 ay 1 gün sürmüş, 203 günde, 872 oturum yapılmış, 1068 

tanık dinlenmiş, yargılama hükmün açıklandığı 15 Eylül 1961 tarihinde son bulmuştur. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/İstanbul_Üniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Turan_Emeksiz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ankara
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kızılay
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alparslan_Türkeş
http://tr.wikipedia.org/wiki/14_Ekim
http://tr.wikipedia.org/wiki/1960
http://tr.wikipedia.org/wiki/15_Eylül
http://tr.wikipedia.org/wiki/1961
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Yüksek Adalet Divanı, Celâl Bayar, Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zor-

lu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan oybirliğiyle, eski T.B.M.M. Başkanı Refik Koraltan, 

eski Genelkurmay başkanı Rüştü Erdelhun, Agah Erozan, Ibrahim Kirazoğlu, Ahmet Hamdi 

Sancar, Nusret Kirişçioğlu, Bahadır Dülger, Emin Kalafat, Baha Akşit, Osman Kavrakoğ-

lu, Zeki Erataman oy çokluğuyla olmak üzere, 15 sanığın idamına karar vermiştir. Idamına 

karar verilen üç sanıktan ikisi, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961’de sa-

baha karşı, Adnan Menderes ise, 17 Eylül 1961’de saat 13.30’da İmralı Adası’nda asılmak 

suretiyle idam edilmiştir.

1960 darbesi, milletin iradesini ipotek altına almak amacıyla yapılan bir darbedir. Dar-

beden sonra (sipariş üzerine) hazırlatılan 1960 Anayasasının içeriği, darbenin amacını, 

çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu anayasa; bir sonraki darbenin anayasasının 

da esasını teşkil etmiştir.14 Türkiye, çok partili dönemin ilk 14 yılı (1946-1960) hariç (ne-

redeyse) tamamı, darbe anayasalarıyla yönetilmiştir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasanın 

kopyası niteliğindedir. Yasaklar biraz daha artmış, askeri vesayet biraz daha tahkim edil-

miştir.  1982 anayasasında çok sayıda değişiklik yapılmasına rağmen, 1961 anayasasıyla 

kurgulanan sistemin özü (iskeleti) hala yürürlüktedir.

1961 Anayasası, yargıya ilaveten, (halkın temsil mekanizmaları olan) TBMM’yi ve yürüt-

meyi (hükümeti) kontrol altında tutmayı esas almıştır. Bu çerçevede, seçimle iktidara gelen 

siyasal iktidarın yetkilerini, “atanmış” bürokrasi arasında paylaştırmıştır. 1960 darbesini 

gerçekleştirenlerin amaçları arasında yer alan “askeri vesayetin” devam etmesi için, “ve-

sayet kurumları oluşturulmuştur. Iktidara gelecek olan hükümetlerin politikalarını tayin 

etmek ve yön vermek için MGK ihdas edilmiştir. TBMM’nin çıkaracağı yasalar denetlemek 

ve gerektiğinde iptal etmek için, Anayasa Mahkemesi ihdas edilmiştir. Aynı mahkemeye, 

MGK’nun tayin etiği politikalara aykırı davranan “siyasi partileri kapatma” yetkisi veril-

miştir. Yine aynı mahkemeye, başbakanı, bakanları yargılama yetkisi (yüce divan) veril-

miştir. Mevcut sistemi ayakta tutmak için, DGM’ler ihdas edilmiştir. Yargı mensuplarını 

kontrol etmek için, (yargıya vasi) HSYK ihdas edilmiştir. Radyo ve TV’lerin denetimi için, 

(radyo ve TV’lere vasi) RTÜK ihdas edilmiştir. Üniversiteleri ve yükseköğrenimi kontrol 

altında tutmak amacıyla, (vasi) YÖK kurulmuştur. Askerleri adli yargıdan korumak için 

özel askeri mahkemeler kurulmuştur. 1961 anayasasıyla getirilen vesayet kurumları, 1960 

14 1982 Anayasası ile 1982 Anayasası karşılaştırıldığında, büyük bir çoğunluğunun, noktasından virgülüne kadar aynı oldu-
ğu, çok az değişiklik yapıldığı, 1982 anayasasında, 1961 Anayasasındaki zaten kısıtlı olan hak ve özgürlüklerin biraz daha 
kısıtlandığı görülecektir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hasan_Polatkan
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http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmet_Hamdi_Sancar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmet_Hamdi_Sancar&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nusret_Kirişçioğlu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bahadır_Dülger
http://tr.wikipedia.org/wiki/Emin_Kalafat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Baha_Akşit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Kavrakoğlu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osman_Kavrakoğlu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Zeki_Erataman
http://tr.wikipedia.org/wiki/İmralı_Adası


DARBELER | 28  ŞUBAT DARBESİ | 28 ŞUBAT DAVASI

235

darbesinin, “oyunun kurallarını” yeniden belirlemek için yapıldığını göstermektedir. 

Halkın egemenliğini sınırlayan bu anayasa, orduyu, özerk bir yapıya kavuşturduğu için de-

netlenememiş, art arda darbeler olmuştur.

b.1980 Darbesi

1960 darbesinden sonra en kapsamlı müdahale 1971 yılında gerçekleşmiş, bu müdahale 

sürecinde köklü değişiklikler yapılmış, siyasal sistem yeniden dizayn edilmiştir.15 12 Eylül 

1980 darbesi de ABD’nin eseridir. 1979 yılında Iran’da gerçekleştirilen devrimin Türkiye’ye 

sıçramasını önlemek, 1980’den önce hükûmetlerinin kurulmasında anahtar rolünü oynayan 

MSP’yi sistemin dışına atmak, askerî vesayeti biraz daha tahkim etmek amacıyla, (1960 dar-

besinin aksine) TSK’nın emir-komuta zinciri içinde gerçekleştirilmiş bir darbedir. 12 Eylül 

1980 darbesi de, (öncesiyle/sonrasıyla) 1960 darbesine benzemektedir. 12 Eylül darbesi-

nin arifesinde Amerika’ya bir gezi yapan Hava Kuvvetleri Komutanı Org.Tahsin Şahinka-

ya’ya ABD Milli Güvenlik uzmanı Paul Hanze “Umarım Türkiye’de durumun kontrolden 

çıkmasına müsaade etmezsiniz.” diyordu. Orgeneral Tahsin Şahinkaya,  ihtilale bir 

gün kala, 11 Eylül günü yurda döndü. Darbeye uygun zeminin oluşturulması bağlamında de-

ğerlendirilen “bu olaylarla, huzur ve güven ortamının bozulduğu, can güvenliği endişesinin 

arttığı, devlet otoritesinin kamu düzenini sağlayamaz hale geldiği, siyasilerin problemleri 

çözemediği, askeri müdahalenin zorunlu hale geldiği” algısı oluşturulması amaçlandı. Dar-

benin önde gelen generallerinden Bedrettin Demirel’in “darbeyi bir yıl önce yapacaktık 

ama şartların olgunlaşmasını bekledik” mahiyetindeki açıklamaları bu değerlendirmeyi 

doğrular niteliktedir. 1980 darbesini gerçekleştirenler, şartları olgunlaştırmak için, darbe 

öncesinde terör eylemlerini tırmandırmıştır.

1 Mayıs 1977’ de DISK’in Taksim’de düzenlediği “1 Mayıs işçi bayramı” kutlamaları sırasın-

da çıkan kargaşada 28 kişi ezilme veya boğulma, 5 kişi silahla 1 kişi de panzer altında kala-

rak (34 kişi) hayatını kaybetmiş 130 kişi de yaralanmıştı. 6 Nisan 1978’de Malatya Belediye 

Başkanı Hamit Fendoğlu posta ile gönderilen paketin patlatılmasıyla gelini ve torunu ile 

öldürülmüş, eylemi solcuların yaptığı kanaatine varan halk ayaklanmıştı. 16 Mart 1978’de 

Beyazıt meydanında gösteri yapan sol görüşlü öğrencilerin üzerine el bombası atıl-

ması sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetmişti. Olaylardan çok sonra bomba attığını iti-

15 1961 Anayasası dikkatli bir şekilde incelendiğinde, devletin üç ana erkine (Yasama organına Anayasa Mahkemesi, hükûmete 
MGK, Yargıya HSYK), ve diğer kamu kurumlarına (Radyo ve TV’lere RTÜK, Üniversitelere YÖK, vs.) vasi tayin edildiğini, bü-
tün kurumların böylece kontrol altına alındığı görülecektir. Anayasada, askere özel yargı organları ihdas edilmesi, askerin yargı 
denetimi dışına çıkarıldığını göstermektedir.
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raf eden Zülküf Isot, polis arabasıyla olay yerine gittiklerini ve bombayı polislerin vererek 

kendisine attırdığını itiraf etmişti. 1978 yılı, Sivas, Çorum ve Kahramanmaraş olaylarını 

Alevi-Sünni çatışmasına dönüştürmek için provokasyonların yapıldığı bir yıl olmuştu. Daha 

sonra sıkıyönetim mahkemelerine intikal eden bu olaylara, zamanında müdahale edilmedi-

ği, otorite boşluğu yaşandığı, yardım istenen askeri birliklerin göreve gelmediği dönemin 

yetkililerinin beyanlarında ve 12 Eylül Iddianamesinde yer almaktadır. Abdi Ipekçi’nin öl-

dürülmesi, katili Mehmet Ali Ağca’nın her şeyi açıklayacağım açıklamasından sonra askeri 

elbise giydirilerek cezaevinden kaçırılması yine iddianamede ibret verici olaylar arasında 

anlatılmaktadır.

Türkiye’nin birçok yerine yayılan sağ-sol, ülkücü-komünist, alevi-sünni çatışmaları olarak 

görünen, bazen sol fraksiyonların kendi aralarındaki çatışmalar bir türlü önlenemezken, 

Milli Selamet Partisinin düzenlediği Konya Mitinginde Istiklal Marşına ve Bayrağa saygı-

sızlık yapıldığı iddiaları, Cumhurbaşkanı seçimi için TBMM’de devam eden oylamalarda bir 

türlü netice alınamaması darbeye uygun zemin olarak değerlendirilip 12 Eylül 1980 günü 

Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanları yönetime el koyduklarını ilan 

etmişlerdir. Darbeyle birlikte, Anayasa askıya alınmış, Meclis kapatılmış, TC. Hükümeti dev-

rilmiş, siyasi partiler kapatılmış, gözaltı ve tutuklamalar başlamıştır.  Bu darbeyi gerçekleş-

tirenler, 1982 Anayasasına eklenen geçici 15.madde ile anayasa (yasaların anası) ile koruma 

altına alınmıştır. 12 Eylül darbesinin yarattığı tahribat, çok büyük bir doğal felaketin so-

nuçlarını çağrıştırmaktadır.

c.28 Şubat darbesi

Soğuk savaş döneminde, “komünizmi” birinci tehdit olarak niteleyen Amerika, komüniz-

min çökmesinden sonra, tehdit skalasının birinci sırasına Islam’ı yerleştirmiştir. 1989 yılı, 

(tüm dünyada ve Türkiye’de) “yeni bir dönemin” başlangıcı olmuştur. O zamana kadar, 

Komünizmin çöküşüne kadar (komünizmin yayılmasına engel olacağı düşüncesiyle) Islam 

ile çatışmamaya özen gösteren ABD, 1990’lı yılların başından itibaren, “Islam = Terör” politi-

kasını benimsemiştir. Bu yeni politikanın sonucu olarak, 1989’den önce komünizmin yayıl-

masına set oluşturan “yeşil kuşak” projesini terk etmiş, Islam’ı birinci tehdit olarak nitel-

emiştir. ABD’nin bu esaslı politika değişikliği, sadece Amerikayla sınırlı kalmamış, müttefiki 

olan bütün ülkelerde uygulamaya konulmaya başlamıştır. Türkiye’deki 28 Şubat darbesi, 

ABD’nin bu politika değişikliğinin ürünüdür. 28 Şubat darbesi, zannedildiğinin aksine, sa-

dece Türkiye’deki Müslümanları değil, (Amerika’da, Avrupa’da, Çin’de, Rusya’da, Afrika’da, 



DARBELER | 28  ŞUBAT DARBESİ | 28 ŞUBAT DAVASI

237

Ortadoğu’da, Asya’da) “dünyadaki bütün Müslümanları” kapsayan, “küresel” bir darbe-

dir! ABD bu yeni politikasını başka ülkeler de benimsemiş, dünyanın her yerinde (Çin’in 

Uygurlara yönelik baskıları gibi) Müslüman azınlıklara büyük baskılar başlamıştır. Avrupa 

ülkelerinde Islamofobia paranoyası toplumun bütün katmanlarına yayılmaya başlamıştır. 

Müslümanlara yönelik mevzi hak ihlalleri, Amerika’daki 11 Eylül saldırısıyla birlikte daha 

da sistematik hale gelmiştir. Ünlü Fransız hukukçusu Jean-Claude Paye, 2004 yılında ya-

yımladığı “Hukuk Devletinin Sonu” isimli kitabında, “Ikiz Kulelere yönelik terör eyleminin 

3 yıl içinde bütün Avrupa hukukunu nasıl etkilediğini” somut örnekleriyle ortaya koyuyor. 

Türkiye’deki 28 Şubat darbesi, ABD’nin bu (yeni) politikasının Türkiye’ye uyarlanması 

operasyonudur. 1989 yılının Aralık ayında başlayan ABD’nin yeni politikasının uygulama-

ları, Ak Parti iktidara gelene kadar artarak devam etmiştir. 2002 seçimlerinden itibaren 

(Ak Parti iktidarıyla birlikte) Türkiye’de 28 Şubat darbesinin etkilerinin azalmaya ve (hat-

ta) izlerinin silinmeye başlaması, bizleri yanıltmamalıdır. 28 Şubat darbesinin küresel etki-

leri, dünyanın diğer bölgelerinde bütün şiddetiyle devam etmektedir. 28 Şubat darbesinde, 

diğer darbelerden “farklı bir yöntem” kullanıldığını belirtmek gerekir. Bu farklılık nedeniy-

le 28 Şubat darbesi, “postmodern darbe”16 olarak adlandırılmıştır.

28 Şubat darbe süreci, 1989 yılının Aralık ayında MIT müsteşarı Teoman Koman’ın, Baş-

bakanlık’a gönderdiği bir yazıyla17 başlamış, 1990’lı yılların başından itibaren laik kimli-

ğiyle tanınan sembol isimlere suikastler düzenlenmeye başlamış, faili meçhul cinayetler 

ciddi oranda artmaya başlamıştır. Bununla birlikte, kamu kurumlarında geniş kapsamlı 

bir tasfiye ve kadrolaşma başlatılmıştır. 1993-1994’lerde tırmandırılan terör eylemleri, “la-

16 İsmet Berkan, “post modern darbe” sözcüğünün hikâyesini, 26.04.2003 tarihli Radikal gazetesinde şu şekilde anlatıyor: 
“Bundan altı yıl önce, 1 Mart 1997 günü, yani meşhur 28 Şubat toplantısının tam ertesi günü zamanın Genelkurmay Genel 
Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak’la telefonda konuşuyor, kararların içeriğini öğrenmeye çalışıyorum. Özkasnak, Milli 
Güvenlik Kurulu’nda kabul edilen kararların bir ‘darbe’ ya da ‘muhtıra’ gibi yorumlanıp yorumlanamayacağına ilişkin soruma, 
“Darbe olur mu hiç” diye cevap veriyor, “21. yüzyılın ordusu, elbette 21. yüzyıla uygun hareket edecek. Darbeler geride 
kaldı.” Birkaç gün sonra, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in 28 Şubat kararlarını ‘Post-modern dar-
be’ olarak nitelediği bilgisi kulise yansıdı. Bazı köşe yazarları bu terimi kullandılar. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa bu terimi 
emekli olduktan sonra Çevik Bir’in kendisi de bir TV programında kullandı. Sözün müellifi Çevik Bir ya da başkası, önemli 
değil. Önemli olan, 28 Şubat’ın gayrı resmi tarihe ‘Post-modern darbe’ adıyla geçmiş olması.”
17 MİT müsteşarının 1989 yılının Aralık ayında Başbakanlık’a gönderdiği ve “öldürüleceği” ihbarı yapılan isimlerden, Atatürk-
çü Düşünce Derneği Başkanı Muammer Aksoy’un, 21 Ocak 1990 günü Ankara’da, Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Çetin 
Emeç’in, 7 Mart 1990günü İstanbul’da, Aydınlık gazetesi yazarlarından Turan Dursun’un, 4 Eylül 1990 günü İstanbul’da, 
Ankara İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Bahriyle Üçok’un, 6 Ekim 1990 günü Ankara’da öldürülmesi, bu cinayetlerin 28 
Şubat darbe planını bir parçası olduğunu göstermektedir. Müteakip yıllarda, aynı siyasi düşünceye sahip başka kişilerin de 
(Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993) öldürülmeye devam etmesi, bu cinayetlerin, toplumun iki kesimini 
karşı karşıya getirmeye (ve darbe sürecinde, laik çevrelerin desteğini almaya) yönelik olduğunu göstermektedir.
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ik-anti-laik”, “alevi-sünni”18 çatışması denemeleri, darbenin bu tarihlerde planlandığını 

göstermektedir. Bu dönemde gerçekleştirilen operasyonlar (terör eylemleri) beklentileri 

karşılamamış olmalı ki planlanan darbe, 1995 seçimlerinden sonraya ertelenmiştir. 1995 

seçimlerinde, Refah Partisi’nin birinci olmasıyla, darbe süreci yeniden hız kazanmış; ikinci 

ve üçüncü sıradaki iki partiye, zoraki19 koalisyon hükûmeti kurdurulmuştur. Kurulduktan 

üç buçuk ay sonra dağılan ANA-YOL koalisyon hükûmeti döneminde, (bu hükûmetin dağıl-

masından sonra) Refah Partisi’nin içinde yer alacağı (müstakbel) “hükûmeti düşürmenin” 

alt yapısı hazırlanmıştır.

ANA-YOL hükümeti güvenoyu alamayınca, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi, Refah-Yol hü-

kümetini kurdu. Refah-Yol hükûmeti kurulduktan sonra, “irtica” söylemleri artmaya, yo-

ğunlaşmaya başladı. Bunlardan en ilginci, “irtica” tehlikesini haklı göstermek amacıyla 28 

Aralık 1996 tarihinde, Müslüm Gündüz ile Fadime Şahin’in aynı evde basılmasıyla başla-

yan ve 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantı tarihine kadar medya organlarının sürekli gün-

demde tuttuğu “bir oyunun” sahneye konulmasıydı.20 28 Şubat darbesinin üzerinden yıllar 

geçtikten sonra, o günlerde, tarikat şeyhi olarak takdim edilen Ali Kalkancı’nın, gerçekte 

tarikatla herhangi bir ilgisinin olmadığı, alkolik biri olduğu, tarikat şeyhi gibi gösterilerek, 

kendisine sahte müritler ayarlandığı, ortaya çıkmıştır. Yine, Ali Kalkancı’nın tecavüzüne 

uğradığını iddia eden ve mağdur rolünü oynayan Fadime Şahin’in de pavyonda çalışan 

telekız, konsomatris olduğu, bunların, Sisi lakaplı Seyhan Soylu ve yapım şirketi tara-

fından organize edildiği ortaya çıkmıştır. Bu olaydan 13 yıl sonra, Ali Kalkancı’nın uyuş-

turucu (Captagon) imalatı nedeniyle tutuklanması21 Fadime Şahin’in ortadan kaybolması, 

kimliğini değiştirmesi, (darbeden sonra başını açması) bu kişilerin kendilerine tevdi edilen 

18 2 Temmuz 1993 yılında Sivas’ta Madımak otelinde 37 kişinin ölmesi, bu olayın “Alevi katliamı” olarak nitelendirilmesi, bu 
olaydan sadece 3 gün sonra Erzincan Başbağlar köyünde 33 köylünün kurşuna dizilerek öldürülmesi, “sünni katliamı” olarak 
nitelendirilmesi, bu iki olayın da, Alevi vatandaşlarımız ile sünni vatandaşlarımızı birbiriyle çatıştırmaya yönelik bir provokas-
yon olduğunu göstermektedir.
19 Aynı tabandan beslenen ve birbirini yok etmeye çalışan, Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin kuracakları koalisyon 
hükûmetinin uyumlu olarak devam etmesinin imkansız olduğu, bu iki partinin yönetim kadroları başta olmak üzere, siyaset 
bilimciler, analistler, vs. hemen herkes tarafından kabul edilmekteydi. Kısa süre içinde koalisyonun dağılması da bu görüşü 
teyid etmektedir.
20 Yeni Şafak gazetesinin, 7 Ağustos’taki sayısında ifadelerine manşetten yer verdiği gizli tanık, Kalkancı ile Şahin’in skan-
dallarının 28 Şubat’a zemin hazırlamak için Ergenekon tarafından tezgahlandığını söylemişti. Tanık şu iddialarda bulunmuştu: 
“Şeyh olarak lanse edilen Ali Kalkancı alkolikti. Skandalların talimatı Veli Küçük’ten geldi. Organizasyonu, Turgut Büyükdağ’ın 
sahibi olduğu Strateji dergisinin yayın yönetmeni Ümit Oğuztan ile Sisi yaptı. Sisi, Aksaray’da bir müzikholde çalışan Fadime 
Şahindi, tesettür kıyafetleri giydirerek (Fatih)  Çarşamba’da cemaatlerin içine sokup staj yaptırdı. Kalkancı da Umre’ye gön-
derildi. Aczimendi şeyhi Müslüm Gündüz’ün etrafına, sahte müritler ayarlandı”
21 İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ali Kalkancı ve Abdülkadir Ekicioğlu’na ait olduğu, genel mü-
dürlüğünü de Kadir Kadiroğulları’nın yaptığı tespit edilen iş yerinde, 16 çuval içinde 353 kilo 680 gram ‘’Captagon’’ adlı 
uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların bir kısmının Kuveyt’e, bir kısmının da Mersin Limanı’nda herhangi bir yük içerisinde 
zulalanarak, deniz yoluyla Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderileceği tespit edildi.
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görevleri yerine getirdiğini göstermektedir. Bu planlar ve operasyonlar sonucunda, Re-

fah-Yol hükümeti düşürülmüştür. Refah-Yol hükûmetinin düşürülmesinden sonra Mesut 

Yılmaz’ın Başbakanlığında yeni bir hükûmet kurulmuş, bu dönemde “irticai terör örgütle-

ri” (!) listeleri hazırlanmış ve sivil toplum örgütleri, Islami grup ve cemaatler “terör örgüt-

leri” olarak nitelendirilmek suretiyle, operasyonlara maruz kalmıştır. 28 Şubat darbesin-

den milyonlarca kişi mağdur olmuştur. 28 Şubat darbesi, 2002 yılında Ak Partinin iktidara 

gelmesiyle en önemli desteğini (hükümet desteğini) yitirmiş, buna bağlı olarak, her geçen 

gün gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bu darbede hakları gasp edilenlerin mağduriyetleri, 

yavaş yavaş giderilmeye, hakları iade edilmeye başlamıştır.

4.Kontr-Gerilla

Türkiye’deki darbeler ve darbe teşebbüslerinin tamamı, (diğer ülkelerde olduğu gibi) “dış 

destekli” olup, bu desteğin Türkiye’deki uzantısı “Kontr-gerilla” örgütüdür. Türkiye’de 

darbe veya darbe teşebbüsü yargılamalarının doğru bir şekilde yürütülebilmesi 

için, Türkiye’de “Kontr-gerilla”22  adıyla bilinen bu örgütün ve bu yapının bilinmesi 

gerekmektedir. Türkiye’deki “Kontr-gerilla”23 örgütü, NATO tarafından, bu pakta bağlı 

ülkelerde24 (muhtemel) komünist bir devrime karşı mücadele etmek için (merkezi devlet 

teşkilatı dışında) kurulmuştur. Bu örgütler, komünizm işgaline karşı “silahlı mücadele” 

amacıyla kurulduğundan, ordu merkezli bir yapılanmaya gidilmiştir. Türkiye’de, “Özel 

Harp Dairesi”nin adı, bu sebeple sıkça gündeme gelmiştir. Devlet teşkilatı içindeki bütün 

kurumlar yasayla kurulduğu halde, bu örgüt, illegal (gizli) bir organizasyon olduğu için bu 

kuruluşta görev yapanlar, görevleri, bütçesi, faaliyetleri gizli tutulmuştur. Oldukça esnek 

bir yapıya sahip olan bu örgüt, ülkenin her yanında –gerek gördüğü kadar- büro ve konut 

edinmekte, her ülkede farklı isimler kullanmaktadırlar. Kuruluşu, araç-gereçleri, parasal 

kaynakları, eğitimi, NATO tarafından temin edilen bir örgüt, NATO’ya (dolayısıyla ABD ye) 

göbeğinden bağlıdır. Devletin idari yapısına ve denetimine bağlı olmadan çalışan bu örgüt-

ler, (devlet içinden aldıkları destek sayesinde) amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla (adam 

kaçırma, öldürme, bombalama vs.) eylemler gerçekleştirirken, (uyuşturucu, fidye, kumar, 

22 Türkiye’de de, “kontr-gerilla” “Jitem” “Özel Harp Dairesi” gibi farklı isimlerin kullanılması, deşifre olan isimlerin yenile-
riyle değiştirilmesinden ibarettir.
23 Türkiye’de de, “kontr-gerilla” “Jitem” “Özel Harp Dairesi” gibi farklı isimlerin kullanılması, deşifre olan isimlerin yenile-
riyle değiştirilmesinden ibarettir.
24 Örgütün İtalya’daki adı Gladio idi. Türkiye’de kontrgerilla, Yunanistan’da B-8 ya da SheepSkin, Bel-
çika’da SDRA-8, Hollanda’da NATO Command, Batı Almanya’da Gehlen Örgütü, Stay Behind ya da 
Sword, Avusturya’da Schwert, Fransa’da Rüzgar Gülü, İspanya’da Anti-Terör Kurtarma Grubu (GAL), 
İngiltere’de ise Secret British Network olarak bilinir.
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vs.) yasa dışı ilişkilere de girmişlerdir. Bu örgütlerin kuruluş amaçlarına aykırı eylemleri, 

faaliyette bulunduğu her ülkede büyük rahatsızlık yaratsa da (1990’dan önce) komünizm 

tehlikesi nedeniyle tasfiyesi düşünülmemiştir. 1989’da komünizmin çökmesi ve Rusya’nın 

dağılmasıyla birlikte düğmeye basılmış, NATO’ya bağlı ülkelerde faaliyet gösteren bu ör-

gütler tasfiye edilmeye başlamıştır. Türkiye’deki yapının tasfiyesi, PKK terör örgütüyle 

mücadele bahanesiyle (sürekli) ertelenmiştir.

Siyasi tarihimizde, bu örgütün varlığı, defalarca gündeme geldiği halde, (bilinen sebeplerle) 

üzerine gidilememiş, adli bir işlem yapılamamıştır. Erol Mütercimler, “Ergenekon adlı bir üst 

örgütten ilk söz eden kişinin Tümgeneral Memduh Ünlütürk, olduğunu” öne sürmektedir. 

12 Mart döneminde işkenceli sorguların yapıldığı ve kontrgerilla kadrolarının ilk kez ortaya 

çıktığı Ziverbey Köşkü’nün komutanı olarak tanınıyordu. Ve yıllar sonra ilk kez kendisinin 

de içinde yer aldığı bir vatanseverler örgütünün ayrıntılarını anlatıyordu. Mütercimler, başta 

dinlediklerine inanamadı: “Memduh Ünlütürk Paşa kendisinin de bu Ergenekon’un içinde 

olduğunu söyledi ve dedi ki, ‘Ergenekon Genelkurmay’ın da, hükümetlerin de, bürokrasinin 

de herkesin üstünde bir örgüttür. Yasayla falan kurulmuş bir örgüt değildir. Bu, 27 Mayıs 

darbesinden sonra CIA, Pentagon tarafından kurdurtulmuş. Bunun içinde bulunan insanlar 

da buraya hizmet eden insanlardır. Ama bunlar vatana ihanet olsun diye hizmet etmezler. 

Biz vatanı kurtarıyoruz, vatana hizmet ediyoruz, vatana yararımız dokunuyor düşüncesiyle 

bu örgütün içinde yer almışlardır. Özellikle Amerika’da kontrgerilla eğitimi görmüş olan, bu 

kurslardan geçmiş olan generallerin bir bölümü yeri geldiğinde bu kontrgerilla içinde yer 

alır. Sonuçta ben daha başka insanlardan Ergenekon’u araştırdığımda şunu gördüm: Bunun 

içinde subaylar var, emniyetçiler var, profesörler var, gazeteciler var, iş adamları var, sıra-

dan insanlar var. Bugün çeteler dediğimiz bu küçük birimler var ya, işte bu birimler Ergene-

kon’un içindeki birer bölüm, birer parça. Adını saydığımız kişiler de Ergenekon adı verilen 

bu üst örgüt tarafından kullanılan tetikçiler.”  Bülent Ecevit de bu örgütle ilgili olarak; “Biz 

bunu 1977’de açıklamıştık. Tabii bunun adını Gladio adıyla değil, kontrgerilla adıyla da değil, 

bunu resmi adıyla açıklamıştık. Yani benzer uygulamaların değişik ölçü ve biçimlerde başka 

bazı Batı ülkelerinde de olduğu anlaşılıyor, ama bizde o yıllarda Emniyetin birçok eksiklikle-

ri bulunduğu için bu olayların üstüne çok etkili biçimde yürünemiyordu. Bazı görev verdiğim 

kimseler de olayların üstüne bir noktadan sonra yürümediler veya yürüyemediler.”
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Komünizmin çökmesinden sonra, Avrupa’daki bütün benzeri yapılar tasfiye edildiği 

halde25 Türkiye’de Kontrgerilla tasfiye edilmemiştir. Tasfiye edilse idi, böylesine önemli 

bir haber, mutlaka kamuoyuna intikal ederdi. Askerlerin kontrolünde olan bu yapı, askeri 

vesayet formunda devlet kurumlarında etkili olmuştur. 28 Şubat darbesi de, bu yapının 

eseridir. Büyük bir gizlilik içinde yürütülen sızmalar ve çalıntı sorular sayesinde, ordu 

içinde geniş çaplı bir örgütlenmeyi gerçekleştiren FETÖ, bu yapının kontrolünü tamamen 

ele geçirmenin hazırlıklarına başlamıştır. 2007 yılında cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle 

birlikte, Ak Partiye yönelik baskılar da artmaya başlamıştır. Bu dönem içinde, ordu içinde-

ki rakiplerini tasfiye etmeye karar veren FETÖ, 2007 yılında, (Üsküdar) Ümraniye’de dar-

be teşebbüsü operasyonlarını başlatmıştır. Kontrgerilla adıyla bilinen bu “derin yapının” 

Türkiye’de tasfiye edilmediği bilindiğinden, Ergenekon ve Balyoz davaları devlet içindeki 

derin yapının tasfiyesi olarak takdim edildiğinden, kamuoyundan ciddi bir destek de bul-

muştur. FETÖ, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla önemli bir tasfiye gerçekleştirmiş, boşalt-

tıkları makamların koltuklarına örgüt elemanlarını yerleştirmiştir.

5.Kesintisiz Darbe Süreci

28 Şubat darbesine adını veren (önemli kararların alındığı) 28 Şubat 1997 tarihli MGK to-

plantısının üzerinden, 22 yıl geçmiştir. Bu darbenin yıl dönümünde, Türkiye’nin hemen 

her yerinde, çok önemli etkinlikler ve programlar yapılmakta, 28 Şubat darbesi ve diğer 

darbeler tartışılmaktadır. Bu tartışmalar sırasında dile getirilen, darbelerle ilgili “yaygın 

bir yanlışa” dikkat çekmek istiyorum. Siyaset bilimcilerimiz, akademisyenlerimiz, aydın-

larımız, “Türkiye’de, onar yıl arayla darbe yapıldığını” dile getirmektedir. Bu değer-

lendirme, ordunun siyasal sisteme fiili müdahalelerinden hareketle mantıklı görünse de 

tarihsel süreçle ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 1960, 1971, 1980 ve 28 Şubat’taki müda-

haleleri “darbe” olarak niteleyecek olursak, bu dönemlerin dışında olağan bir dönemin 

varlığını kabul etmemiz gerekecektir. Oysa ne 1960, ne 1971, ne 1980 ve ne de 28 Şubat 

darbesinin öncesinde ve sonrasında, sağlıklı işleyen bir hukuk mekanizmasının varlığın-

dan söz etmek mümkün değildir. Demokrat Parti, 1950 seçimlerini kazanmış, hükûmet de 

kurmuş ama “iktidar” olamamıştır. Sürekli CHP’nin “darbe tehditlerine” maruz kalmış; bu 

tehditler, 29 Mayıs 1960’ta fiiliyata (darbeye) dönüşmüştür. 

25 İtalya’da Gladio’nun tasfiyesi ve soruşturma sürecinde, İtalyan Gladioðsunun 622 üyesi, 139 gizli silah deposu ve Sar-
dunya Adasıðnda bir eğitim kampı ortaya çıkarılmış, 2.000 den fazlası kamu görevlisi olmak üzere 7.417 kişi soruşturma 
kapsamına alınmış, 30 general, dört bakan, bir başbakan, 30 gazeteci, 2 medya patronu ve 58 profesör, örgüt üyesi olduğu 
için tutuklanmıştır.
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Türkiye’de, 1960’tan 2007 yılına kadar, (istisnalar hariç) “bütün hükûmetler”, darbe teh-

didi ve siyasi partiler de kapatılma korkusu altında görev yapmıştır. 1961 Anayasasıyla 

devletin bütün kurumları askeri vesayetin kontrolüne alınmış, deyim yerindeyse, darbeler 

otomatiğe bağlanmıştır. Dolayısıyla, 1946’dan 2007 yılına kadar devam eden süreci, “kes-

intisiz darbe” dönemi, 1960, 1971, 1980, 28 Şubat müdahalelerini, büyük darbenin (ana 

depremin) artçı sarsıntıları olarak değerlendirmek gerekir. Bu darbelerin, “kontrgerilla” 

olarak bilinen (ABD’nin kontrolünde bulunan) illegal yapı tarafından organize edildiğinin 

altını bir kez daha çizmek gerekir.

Halen yürürlükte olan 1982 Anayasası, “darbeleri otomatiğe bağlayan” 1961 Anayasa-

sı’nın devamı niteliğindedir. Yasaların anayasaya uygun olma zorunluluğu dikkate alın-

dığında anayasalar, bütün hukuk normlarını (hukuk düzenini) şekillendirmektedir. Do-

layısıyla anayasadaki olumsuzluklar, hukuk düzeninin tamamını etkilemektedir. Bugüne 

kadar yaşadığımız sorunların/krizlerin tamamının temelinde, darbecilerin bizlere hediye 

ettiği Anayasa yatmaktadır. Darbelerin kaynağının kesilmesi için önce (bubi tuzaklarıyla 

dolu) bu Anayasa’nın değiştirilmesi, vesayet kurumlarının tamamen kaldırılması ge-

rekmektedir. 1982 Anayasası’nda öngörülen nisapla anayasayı değiştirmek neredeyse im-

kansızdır. Bu imkansızlık nedeniyle anayasaya dokunulamamış, esaslı değişiklikler26 yapı-

lamamıştır. Anayasayı değiştirmek için anayasada yazılı usullerin zorlanması, bu sorunun 

çözümünü zorlaştırmaktadır. Meclis, çıkaracağı bir yasayla hazırlayacağı yeni anayasayı 

referanduma götürebilir. Referandumda elde edilecek %50 + 1 oy, TBMM’deki 600 milletve-

kilinin kabul oyundan daha değerlidir.

6.Yarma Girişimleri

Türkiye’de, 1960 darbesi, bilinen askeri darbelerder biri ve hükümetin düşürülmesi op-

erasyonundan ibaret değildir. 1960 darbesi, çok daha derin anlamlara sahiptir. Siyasal 

sistemin, halka karşı tahkim edilmesi operasyonudur. 1961 yılından 2007 yılına kadar 

yaşanan olaylar, (seçimleri hangi parti kazanırsa kazansın) askeri vesayetin ne kadar 

etkili olduğunu göstermektedir. Askeri vesayetin siyasal system üzerindeki bu etkinliğini 

“kesintisiz darbe” olarak nitelemek yanlış olmaz. Yarım asrı aşan bu süreç içinde, vesayit 

26 Anayasa’nın esasına (iskeletine) yönelik en kapsamlı değişiklik, 12 Eylül 2010 tarihinde referandumda yapılan değişikliktir. 
Bundan önce yapılan değişikliklerin büyük bir çoğunluğu, AB’ye uyum yasaları çerçevesinde yapılan ve hukuk düzeninde 
esaslı bir değişiklik yaratmayan değişikliklerdir.
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zincirini kırmaya yönelik girişimler,  askeri vesayet düzeninin “koruma mekanizmaları”27 

tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye’nin çok partili hayata geçmesi, CHP iktidarla-

rının sonu olmuştur. 1946’dan itibaren yapılan seçimlerde (hileli 1946 seçimi hariç) hiçbir 

seçimde “tek başına” iktidara gelememiş, kısa süreli koalisyon hükümeti ortağı ve azınlık 

hükümeti olarak görev yapmıştır. Cumhuriyet Hal Partisinin politikaları, askeri vesayet 

aracılığıyla uygulamaya konulmuştur. Anayasal kurumlarla tahkim edilmiş askeri vesayet 

düzenine karşı, üç kez yarma girişimi olmuştur.28 Ilk yarma girişimi, 1950’de tek başına ik-

tidara gelen Demokrat Parti hükümeti tarafından gerçekleşmiştir. Eski bir CHP milletvekili 

olan Adnan Menderes’in uzlaşmacı tavrı, bu kuşatmayı yarmaya muvaffak olamamıştır. 

Ikinci yarma girişimi, Anavatan Partisi’nin kurucusu Turgut Özal tarafından denenmiştir. 

Özal, kapalı devre bir sistemi, AB kriterleri çerçevesinde dışa açılmaya zorlamış, değişime 

ket vuran bürokratik mekanizmaları yumuşatmaya çalışmıştır. Cumhurbaşkanıyken, as-

kerî vesayet düzeninin sürekliliğini sağlayan (stratejik önemi haiz) “üst kurullara” önemli 

atamalar yapsa da düzeni değiştirme/dönüştürme teşebbüsü, zehirlenmesi nedeniyle ya-

rım kalmıştır. Turgut Özal’ın yerine Cumhurbaşkanı seçilen (seçtirilen) Süleyman Demiral, 

28 Şubat darbesinin en önemli destekçilerinden biri olmuştur. Üçüncü yarma girişimi, Ak 

Parti tarafından yapılmıştır. 2002 yılından itibaren, AB’ye uyum süreci kapsamında, ana-

yasada esaslı değişiklikler, askeri vesayet düzenini zayıflatmıştır. Ak Parti aleyhine açılan 

kapatma davasının 1 oy farkla reddedilmesi ve Ak Partinin 2007 seçimlerinden büyük bir 

zaferle çıkması, askeri vesayetin sonu olmuştur. Ak Parti adayının Cumhurbaşkanı seçil-

mesiyle (2007 yılında) askeri vesayet düzeni “fiilen” sona ermiş, üçüncü yarma girişimi 

başarılı olmuştur.

28 Şubat darbe süreci, 2002 yılında yapılan seçimlerde, (bu darbenin mağdurlarından) Ak 

Parti’nin tek başına iktidara gelmesiyle “kesintiye” uğramıştır. Askeri vesayet, Ak Parti’yi 

iktidardan uzaklaştırmaya yönelik çok sayıda “operasyon” gerçekleştirmiştir. Yargıtay 

Başsavcısı, Ak Parti aleyhine kapatma davası açmıştır. Mecliste yeterli çoğunluğa sahip 

olmasına rağmen, kendi adayını Cumhurbaşkanı seçtirmesi engellenmiştir. Darbeye gerek 

kalmadan hükümeti düşürmek için olağanüstü bir çaba sarf edilmiştir. Askeri vesayetin 

Ak Partiye yönelik baskıları devam ederken, 2007 yılının Temmuz ayından itibaren, birço-

27 Siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılma tehdidi, siyasi partilerin standart dışına çıkmasını önlemiştir. Bu 
dönemde, tehlike teşkil edecek milletvekilleri, adaylık süreci içinde elenmekteydi. Yasama organının çıkaracağı yasalar da 
AYM’nin denetimine tabiydi, bu sistemi esnetecek yasa değişikliklerine izin verilmemekteydi. Siyasi parti yönetimine uyma-
yan, aykırı hareket eden milletvekillerinin bireysel davranışları ise DGM’ler tarafından “terbiye” ediliyordu.
28 Demokrat Parti, çok partili hayata geçtikten sonra CHP’ye karşı önemli bir üstünlük sağlasa da, CHP’nin bürokrasideki 
(özellikle askeri ve yargı bürokrasisindeki)  “iktidarı” sürdüğü için, Demokrat Partinin seçim başarısı, yarma hareketi olarak 
değerlendirilmemiştir.
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ğu asker kişiler aleyhine darbe teşebbüsü davaları açılmaya başlamıştır. Rütbeli subayla-

rın Ak Parti hükümetine yönelik tehditleri, darbe teşebbüsü iddialarını pekiştirmiş, toplu-

mun desteğini almıştır. Ergenekon ve Balyoz davaları genişlemeye başladıkça bu davalara 

duyulan güven de azalmaya, şüpheler artmaya başlamıştır. Genelkurmay başkanı Ilker 

Başbuğun tutuklanmasıyla, bu davaların güvenilirliği kalmamıştır. Kısa süre sonra, darbe 

teşebbüslerini soruşturan ve yargılama yapan özel yetkili mahkemelerin hâkim ve savcı-

larının, Fetullah Gülen örgütünün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri, (delillerin 

değiştirilmesine, sahte deliller eklenmesine göz yumdukları) ortaya çıkınca, bu mahkeme-

lerin kaldırılmasını takip eden süreçte, sanıkların tümü beraat etmiştir. Bu soruşturmayı 

yürütenler hakkında “kumpas davaları” açılmıştır. Yargı içindeki “cunta”29 bu milletin dar-

becilerle yüzleşmesine ve hesaplaşmasına engel olmuştur.

28 Şubat darbesinin izlerinin 2010 yılından itibaren kazınmaya başlaması, bu darbenin, 

dünyanın en uzun darbelerinden biri olduğunu göstermektedir. Askerî vesayet siste-

minin etkisiz hale geldiği/getirildiği düşünülürken bugün Türkiye’yi, (tek parti dönemin-

de temelleri atılan) “fabrika ayarlarına” döndürmeye yönelik girişimlerin, başka kılıklara 

bürünerek devam ettirilmeye çalışılması, darbecilerin “pes etmediğini” göstermektedir. 

Milletin iradesini “devre dışı bırakan” eski sisteme dönülmek istenmiyorsa, hukuki/siyasi/

idari/ekonomik/sosyal her bakımdan “köklü reformlara” ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut 

Anayasa’daki vesayet kurumları, eskiye dönüş için “ciddi bir tehdit” oluşturmaktadır. Ve-

sayet kurumlarından arındırılan “yeni bir anayasa”, darbe tacirlerinin son umutlarını da 

yok edecektir. Anayasa değişikliğini takiben; tek tip eğitim başta olmak üzere bütün sis-

tem, yeni baştan inşa edilmelidir. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayan (vatandaşları 

arasında ayırımcılık yapmayan) bir anayasa, bu topraklarda kalıcı bir barışın da teminatı 

olacaktır.

29 Siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılma tehdidi, siyasi partilerin standart dışına çıkmasını önlemiştir. 
Bu dönemde, tehlike teşkil edecek milletvekilleri, adaylık süreci içinde elenmekteydi. Yasama organının çıkaracağı yasalar 
da AYM’nin denetimine tabiydi, bu sistemi esnetecek yasa değişikliklerine izin verilmemekteydi. Siyasi parti yönetimine uy-
mayan, aykırı hareket eden milletvekillerinin bireysel davranışları ise DGM’ler tarafından “terbiye” ediliyordu. 1917/25 Aralık 
2013 tarihinde yolsuzluk maskesi altında yürütülen operasyon, emniyet ve yargı başta olmak üzere, kamu kurumları içinde 
(Fetullah Gülen’e bağlı olarak hareket eden) paralel bir örgütlenmeyi, cuntanın varlığını ortaya çıkarmıştır. FETÖ (Fetullah 
Terör Örgütü) ve PDY (Paralel Devlet Yapılanması) olarak adlandırılan bu yapıya (cuntaya) karşı çok sayıda kamu davası 
açılmış, çok sayıda soruşturma da halen devam etmektedir.
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III.Türkiye’de Darbelerin Bilançosu

1.1960 Darbesi

1960 darbesi salt siyasal iktidara, başbakana veya bazı bakanlara yönelik olmayıp, doğrudan 

doğruya millete (bu partiye oy veren, destek veren, milyonlarca kişiye) karşı yapılmıştır. Bu 

dönemi ele alan yüzlerce bilimsel eser, binlerce makale, darbelerin nasıl bir tahribata sebe-

biyet verdiğini gözler önüne sermektedir. Yukarıda arz edildiği üzere 1960 darbesi, ikinci 

dünya savaşından sonra yeniden inşa edilen yeni dünya düzeninde, Türkiye’nin istikametini 

belirleme, NATO ve ABD’nin yörüngesine yerleştirmeye yönelik “format atma” girişimidir. 

Demokrat Parti’nin, hükûmetin kurulmasından üç ay sonra (17 Eylül 1950’de) Kore’ye30 as-

ker göndermesi, bu kararın hükûmetin ve muhalefetin ortak kararı olduğunu göstermekte-

dir. Demokrat Partinin, ABD’nin hatırı için Kore’ye asker göndermesi, ABD darbesine engel 

olamamıştır. 1960 darbesini gerçekleştirenler, yargılanamadan, yargılama tehdidi dahi 

olmadan, bu dünyadan göç etmişlerdir. Bu darbe hakkında gereken hükmü tarih verecektir. 

Esasen tarih bu konuda hükmünü vermiş; bu darbenin mağdurlarının itibarlarını iade et-

miştir. Bu millet, (Istanbul) Vatan caddesine, darbeciler tarafından idam edilen Adnan Men-

deres’e anıt mezar yaptırmıştır. Bu darbenin mağdurlarını bağrına basarken, darbeyi ger-

çekleştirenleri, darbecilerin emrinde çalışanları, dönemin başbakanı ve bakanlar hakkında 

idam kararı veren tetikçi hâkimleri ebediyete kadar mahkum etmiştir.

2.1980 Darbesi

1980 darbesi esas itibarıyla, 1979 yılında gerçekleştirilen Iran devriminin Türkiye’ye sıç-

ramasını önlemek, askeri vesayet rejimini tahkim etmek, tali olarak da, (bütün hükümet 

formülasyonlarında anahtar işlevi gören) MSP’yi sistemin dışına atmak amacıyla yapılmış-

tır. 1980 darbesinden önce, sözde komünizm tehlikesini bertaraf etmek için oluşturulan 

Kontrgerillayı etkin hale getirmek ve meşruiyet alanı açmak amacıyla, sol örgütlerin ge-

lişmesine zemin hazırlanıp “çatışmanın sürekliliği” sağlanmıştır. Çatışmalar, (Kontrgeril-

layı bünyesinde barındıran) güvenlik bürokrasisini tahkim etmiştir. Türkiye’deki sağ-sol 

çatışması, Iran devriminden (1 Şubat 1979) sonra şiddet eylemleri artmaya, Türkiye’nin 

30 Demokrat Parti, Kore’ye asker göndermeyi NATO’yla üye olmak için fırsat olarak görmüş, meclis kararına dahi gerek gör-
meden Kore’ye asker göndermiştir. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/789/10123.pdf
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her yerine yayılmaya başlamıştır. Bütün şehirler, mahalleler, bu silahlı gruplar tarafın-

dan paylaşılmaya başlanmış, kamuoyu, Iran devrimini takip eden 18 ay içerisinde dar-

beye hazır hale getirilmiştir. Bu süreç içinde, binlerce kişi yaşamını yitirmiş, on binler-

ce kişi sırf siyasi görüşleri nedeniyle askerî mahkemelerde ve DGM’lerde yargılanarak 

mahkum edilmiştir. 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren (hayatta kalan) kuvvet ko-

mutanları aleyhinde düzenlenen iddianame, bu darbenin organize bir plan dahilinde 

gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Bu darbede, diğer darbelerde olduğu gibi, hak 

ihlalleri sistematik hale gelmiş, binlerce kişi yaşamını yitirmiş, milyonlarca kişi mağdur 

olmuştur. 1960 yılında, belli bölgelerdeki az sayıdaki sokak hareketleri 1960 darbesinin 

gerekçesi yapıldığı halde, 1980 darbesinde terör ve şiddet eylemleri, Türkiye’nin her tara-

fına yayılmıştır. 1970’li yılların ortalarından darbe tarihine kadar, binlerce kişi yaşamını 

yitirmiştir. Dolayısıyla, 1980 darbesi, 1960 darbesiyle kıyaslanamayacak ölçüde çok sayı-

da kişinin mağduriyetine neden olmuştur.

1980 darbesinin bilançosu: 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Açılan 210 bin davada 230 

bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi. 

Haklarında idam cezası verilenlerden 50’si asıldı (26 siyasi suçlu, 23 adli suçlu, 1’i Asala 

militanı). Idamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis’e gönderildi. 71 bin kişi TCK’nin 

141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı. 98 bin 404 kişi örgüt üyesi olmak suçundan 

yargılandı. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 

14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına git-

ti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 937 film 

sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu. 3 bin 

854 öğretmen, üniversitede görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verildi. 400 

gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istendi. Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis 

cezası verildi. 31 gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı. 3 gazeteci silahla 

öldürüldü. Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 

ton gazete ve dergi imha edildi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 144 kişi 

kuşkulu bir şekilde öldü. 14 kişi açlık grevinde öldü. 16 kişi -kaçarken- vuruldu. 95 kişi 

-çatışmada- öldü. 73 kişiye -doğal ölüm raporu- verildi. 43 kişinin -intihar ettiği- bildirildi.
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3.28 Şubat Darbesi

28 Şubat darbesi, gerek darbenin süresi, gerekse yarattığı tahribat ve gerekse kapsama 

alanı açısından diğer darbelerle kıyaslanamayacak boyuttadır. 28 Şubat darbesi, komü-

nizmin çökmesiyle (1989 yılının sonlarında) başlamış, 1997 yılında zirveye çıkmıştır. Re-

fah-Yol hükûmetinin düşürülmesiyle büyük bir hız kazanmış, bu darbeyi gerçekleştirenler 

amaçlarını bu süreçte gerçekleştirmiştir. Üniversitelerde ve kamuda başörtü yasağı başla-

tılmış, meslek liselerine katsayı uygulaması getirilmiş, imam hatip liselerinin orta kısımla-

rı kapatılmış, 8 yıllık eğitim süresi bitirilmeden kuran eğitimi yasaklanmış, din ve vicdan 

özgürlüğü büyük baskılara maruz kalmıştır. 28 Şubat darbesinin hukuk ve insanlık dışı 

uygulamaları, 2000’li yılların başında zirveye çıkmıştır. Dini grup ve cemaatler, vakıflar ve 

dernekler, gazete ve dergiler, “terör örgütü” olarak yaftalanıp, operasyonlara maruz kal-

mıştır. Bu darbeyi gerçekleştirenler, 2002 seçimleriyle birlikte en önemli desteğini (hükü-

met desteğini) yitirmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere, 2002 yılından itibaren, bu darbeden 

kaynaklanan mağduriyetler yavaş yavaş giderilmeye başlamıştır.

28 Şubat darbesinin bilançosu: 1990 yılının başlarından itibaren başlayan ve 17 yıl sü-

ren 28 Şubat darbesi, milyonlarca mağdur yaratmıştır. Bu darbenin taşeronları, darbenin 

amaçları doğrultusunda, önlerine çıkan engelleri ezip geçmişlerdir. 1990’lı yıllardan iti-

baren, 17.000 faili meçhul cinayet işlenmiştir. Darbenin alt yapısını hazırladıktan sonra 

Refah-Yol hükûmetini devirmişlerdir. Hükûmetin devrilmesini takiben, “irticai terör örgüt-

leri” listeleri31 hazırlanmış; sivil toplum kuruluşlarını, dini grup ve cemaatleri, “irticai terör 

örgütü” olarak yaftalayıp operasyonlar düzenletmişlerdir. Darbelerde daima darbecilerin 

hizmetinde olan yargı, masum insanların mahkumiyetine karar vermiştir. 28 Şubat darbe-

sinin aktörleri, bütün STK’ları fişlemiş, hedef kitleye mensup STK’ların medya, okul, yurt, 

pansiyon, vs. kapatmaya çalışmıştır. 28 Şubat davasının iddianamesinde, sanıklardan ele 

geçirilen bir belgede, 80 ili kapsayan, aşağıdaki sayısal verilere yer verilmiştir:

31 Miliyet gazetesi, 20 Ocak 1998 tarihli nüshasında yayımlanan haberde, açıklanan örgütler şunlardır: İBDA-C, İslami Ce-
maat ve Cemiyetler Birliği, Ceyşullah, İslami Hareket, Hizbullah Tevhid Selam Grubu, Hizbullah ve Vasat Grubu, Hizbullah 
Menzil Grubu, Hizbullah-Vahdet Grubu, Müslüman Gençlik-Yıldız Grubu, Müslüman Gençlik Malatyalılar. Bu listede isimleri 
yazılı dini grup ve cemaatlere operasyonlar yapmışlardır.
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Vakıflar 392 Dernek ve cemiyetler 170

Örgütler-tarikatlar- cemaatler 261  Gazete 63

Dergi 119 Radyo 71

TV 29 Yurt 1.911  

Pansiyon 312 Okul 464

Kurs/Dersane 4.503

Toplam: 8.295

28 Şubat darbe sürecinde, Türkiye’nin en büyük siyasi partisi (Refah Partisi) kapa-

tılmış, bazı parti mensuplarına siyaset yasağı getirilmiştir. Başörtüsü yasaklanmış, 

(Üniversitelerde okuyan başörtülü öğrenciler okula alınmamış, başörtülü dev-

let memurları memuriyetten atılmıştır. Çok sayıda kamu görevlisi erkek, “irtica” 

gerekçesiyle kamu görevinden atılmıştır. Vakıf üniversiteleri dahi yasak kapsamına 

alınmıştır. İkibine yakın subay ve astsubay, YAŞ kararıyla, irtica (!) gerekçesiyle ordu-

dan atılmış, beş binden fazlası özlük haklarını kaybetmemek için istifa etmek korunda kal-

mıştır. İmam Hatip Liselerinin orta kısmı kapatılmış, (sekiz yıllık zorunlu eğitim süresi 

içinde) kuran eğitimi, yaz kuran kursları yasaklanmıştır. Meslek liselerine katsayı ve 

alan uygulaması getirilmek suretiyle, (dereceye giren öğrencilerin dahi) üniversitelere 

girmeleri engellenmiştir. Çok sayıda dernek ve vakıf aleyhinde kapatma davası açılmış, 

birçoğu kapatılmış, mallarına el konulmuştur. Dini yayın yapan radyo ve televizyonlar 

hakkında kapatma kararları verilmiş, yayın yapmaları engellenmiştir. Ticari kuruluşlar, 

“yeşil sermaye” yaftasıyla yasaklara maruz kalmıştır. İrticai terör örgütleri listesi ha-

zırlanmak suretiyle, dini grup ve cemaatler terör örgütü olarak yaftalanmış, gözaltına 

alınmış, tutuklanmış ve mahkum edilmiştir.

Refah Partisi, 24 Kasım 1995 Milletvekili Genel Seçimlerinde birinci oldu, 6.012.450 oy, % 

21,37oy oranıyla, 158 milletvekili kazandı. Refah-Yol hükümeti görevde iken, Yargıtay Baş-

savcısı Vural Savaş, 21 Mayıs 1997 tarihinde, koalisyonun büyük ortağı Refah Partisi aleyhi-

ne, AYM’nde kapatma davası açtı. AYM, (yaklaşık 8 ay sonra) 16 Ocak 1998 tarihinde Refah 

Partisinin Kapatılmasına karar verdi. 1995 genel seçimlerinde en fazla oyu alan ve hükü-

mette olan Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması, bu partiye oy ve-

ren 6 milyondan fazla kişiyi mağdur etmiştir. 1997-1998 yılında Liselerden mezun olan öğ-

renci sayısı: 476.698 dir. (Kaynak: YÖK, “Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu”, Mart 

2003; 2001-2002 ve 2002-2003 yıllarına ait veriler MEB’den alınmıştır.) Yükseköğretimin 

tüm kademelerinde (lisans, yüksek lisans, doktora, Yüksekokul, Meslek Yüksek Okulun-
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da) okuyan (yaklaşık) 1.200.000 öğrenciden %5’inin başörtülü olduğu kabul edildiğinde, 

başörtülü öğrenci sayısı, 60.000 olur. Bu oran, on yılda, 60.000 x 10 yıl: 600.000 başör-

tülü öğrencinin yükseköğrenim görmesinin engellendiği anlamına gelmektedir. Katsayı 

uygulamasının başladığı 1998-1999 öğretim yılından, katsayı uygulamasının kaldırıldığı 

tarihe kadar, milyonlarca meslek lisesi mezunu, bu uygulamadan mağdur olmuştur. 1997-

1998 öğretim yılında 5.924 genel, meslekî ve teknik lisede öğrenci sayısı, 2.263.396 dır. 

Bu öğrencilerin 1.208.653’ü meslek liselerinde okumaktadır. Bu sayıyı, yasağın devam et-

tiği on yılla çarptığımızda, 12 milyon 80 bin  meslek lisesi mezunu öğrencinin katsayı 

nedeniyle mağdur edildiği  ortaya çıkmaktadır. Iki milyon civarında kamu görevlisinin 

yarısına yakını irtica” gerekçesiyle soruşturmalara maruz kalmış, önemli bir kısmı kamu 

görevinden atılmıştır. Yargı denetimine tabi olmayan YAŞ kararıyla 1.600’den fazla subay 

astsubay ihraç edilmiştir. Beş binden fazlası da, özlük haklarını kaybetmemek için, istifa 

etmek zorunda kalmıştır. Kapatma davaları açılan ve kapatılan dernek ve vakıfları, mes-

lekten atılan kamu görevlilerini, baskı ve sindirme amaçlı yargılananları ve ailelerini ekle-

diğimizde, toplumun yarısından fazlasının mağdur olduğu ortaya çıkacaktır.

IV.Tespitler

1)-Ulus devletlerin inşasından sonra gerçekleştirilen darbeler, darbelerin dış kaynaklı 

olduğunu, yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet etmek için yapıldığını, bu darbelerin ger-

çekleştirilmesinde “yerli iş birlikçilerden yararlanıldığını” göstermektedir. Darbe yapmak 

isteyen yabancı güçler, darbeyi haklı gösterecek “gerekçeler/bahaneler” üreterek kamu-

oyunu bu gerekçelere inandırmaya (darbeye hazırlamaya) çalışmışlardır. Bilimsel araştır-

malar ve yıllar sonra açıklanan gizli arşivler, darbelerin arkasında yabancı ülkelerin bu-

lunduğunu göstermiştir. Darbe sürecinde, darbenin önde gelen isimlerinin darbeye destek 

veren ülkelere yapmış oldukları ziyaretler, bu ilişkiyi gözler önüne sermektedir. Darbe or-

ganizasyonunda yer alanların bir kısmının, algı operasyonlarından etkilenip darbe gerek-

çelerine inanması, yabancı güçlere hizmet ettikleri gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır.

2)-Darbelerin büyük bir çoğunluğu “ordu” tarafından gerçekleştirilmiştir. Esasen, (gerek 

geçmişte ve gerekse günümüzde) ordunun (aktif veya pasif olarak) içinde yer alma-

dığı bir “darbe teşebbüsünün” başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır. Darbe yap-

mak isteyenler, (daima) orduyu araç olarak kullanmak istemiş ve bunda çoğu kere başarılı 

da olmuştur. Gerçekleştirilen darbelerde, güvenlik bürokrasisinin etkin rolü, bu görüşün 

haklılığını göstermektedir. Türkiye’de gerçekleştirilen darbelerde (1960, 1980 ve 28 Şu-
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bat), ordunun öncü rolü, darbelerde en etkili unsurun “ordu” olduğunu göstermektedir. 

17/25 Aralık 2013’te yargı bürokrasisinin öncülüğünde, (kimi sivil unsurların desteğiyle 

birlikte) emniyet ve Jandarma desteğinde, tamamen farklı (sıra dışı) bir darbe yöntemi 

denenmiş ise de, yasama ve yürütmenin iş birliğiyle32 etkisiz hale getirilmiştir.

3)-Darbeler üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, darbelerin taraflarının açıklamaları, bü-

tün darbelerin, kapsamlı bir plan dahilinde yapıldığını göstermektedir. 1960, 1980 ve 28 

Şubat darbeleri, belli bir plan dahilinde gerçekleştirilmiştir. 1980 darbesinde Bayrak darbe 

planı, 28 Şubat darbesinde BÇG’nin hazırlamış olduğu planlar, 15 Temmuz darbe teşebbü-

sünün 1960 darbe planlarını esas alması, darbelerin önceden hazırlanan plan dahilinde 

gerçekleştirildiğini göstermektedir. TSK’nin insan kaynakları (başta harp okulları olmak 

üzere) darbelerin ana kaynağı olarak işlev görmüştür. Toplumdan kopuk ve kapalı dev-

re bu yapı değiştirilmediği, çeşitlendirilmediği, sivil okullardan öğrenci alımı yapılmadığı 

takdirde darbe tehdidi devam edecektir.

4)-Bütün darbeler kamuoyunu, darbeye hazır hale getirmeye yönelik psikolojik hare-

kat planları çerçevesinde yürütülmüştür. Darbeleri planlayanlar, toplumun belli bir 

kesiminden (medya başta olmak üzere; siyasi partiler, üniversite öğrencileri, öğretim 

görevlileri, vs.) yararlanma yoluna gitmişlerdir. Bu planları etkisiz hale getirmenin yolu, 

darbecilerin planlarını deşifre etmek, bu konuda kamuoyunu aydınlatmaktır. Toplum bu 

konuda ikna edilebilirse, darbecilerin planları işlevsiz hale gelecektir.

5)-Darbeler, siyasal iktidarlara karşı yapılıyormuş gibi görünse de, gerçekte, iktidarda 

bulunan siyasi partileri iktidara getirenlere, yani, halkın iradesine karşı yapılmaktadır. 

1960 darbesi, toplumun yarısının onayını alan (%47 oy) Demokrat Parti iktidarına; 1980 

darbesi, bütün siyasi partilere; 28 Şubat darbesi, son seçimde 6 milyondan fazla oy alan 

iktidar ortağı Refah Partisi’ne ve bu partiye gönül verenlere,15 Temmuz darbe teşebbüsü 

de, Ak Partiyi iktidara getiren milyonlarca seçmene karşı yapılmıştır. Darbeler başarılı ol-

duğunda muhalefet partilerini de devre dışı bıraktığından, darbeler, muhalefet partilerine 

oy verenleri de kapsamaktadır. Her devlette, ekonomik, sosyal, siyasal, vs. sorunlar olabi-

lir. Bu sorunların hukuk kuralları içerisinde ve meşru yöntemlerle çözülmesi gerekir. Bu 

32 25 Aralık Soruşturmasını yürütenler, hükümetin kolluk yönetmeliğinde değişiklik yapması nedeniyle (soruşturma dosya-
sında isimleri geçen kişilere) gözaltı ve yakalama kararlarını polislere uygulatamamıştır. Darbenin ana üssü olarak seçilen 
(CMK 250.madde ile görevli) Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması ve (mahkemeler kaldırıldıktan sonra) bu mahkemelerdeki 
soruşturma ve dava dosyalarının genel mahkemelere gönderilmesi, bu operasyon merkezi olan özel yetkili mahkemeleri ve 
yargı kararlarını etkisiz hale getirmiştir.
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mekanizmaları çalıştırmak yerine, ordunun müdahale etmesi, düşmanla mücadele etmesi 

için kendisine emanet edilen silahı halkına doğrultmasını hiçbir ahlak ve vicdan onayla-

maz. Ordunun darbeye kalkışması, güvenlik görevlisinin, görevli olduğu marketi soyması 

ve market sahibini öldürmesi ile eş değerdedir.

6)-Darbeler, hak arama yollarını tıkamış; (açıkça veya dolaylı olarak) anayasal düzeni 

(siyasal sistemi) işlemez hale getirmiş; binlerce, on binlerce, milyonlarca kişinin mağ-

duriyetine sebebiyet vermiştir. Esasen darbeye hazırlık, kamu kurumlarında tasfiyeyle 

başlamıştır. 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, ordu içindeki muhafazakar subay ve ast-

subayların bu darbeye direnç göstereceğini ve darbenin başarısız olacağını çok iyi bildik-

lerinden, icra hareketlerine başlamadan önce ordu içindeki muhafazakâr askerleri tasfiye 

etmeye başlamışlardır. Asker kişilerin tayin, terfi ve ihraç işlemleri (o tarihte yargı dene-

timine tabi olmayan) YAŞ’ın (Yüksek Askerî Şura) yetkisinde olduğundan, yüzlerce başa-

rılı askeri, disiplinsizlik (!) iddialarıyla YAŞ kararlarıyla ordudan atmışlardır. Aynı şekilde, 

askerî vesayetin etki alanında bulunan HSYK (Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu), darbe 

planları (yasaklar) uygulamaya konulduktan sonra, darbecilerin beklentilerine uygun ka-

rar vermeyen (hukukun temel ilkelerini esas alan) hâkim ve savcılara disiplin soruştur-

ması başlatmışlar, bir kısmının görev yerlerini değiştirmişler (sürgüne göndermişler), bir 

kısmını da meslekten ihraç etmişlerdir.

7)-Darbeler, ülke ekonomilerine büyük zarar vermiştir. Ülkelerin “güven” ortamını zede-

leyen darbeler, sermaye dolaşımını olumsuz etkilemek suretiyle, halkın fakirleşmesine 

yol açmıştır. Türkiye darbelerin sonucu olarak, IMF’nin desteğiyle ayakta durabilen (ma-

aşlarını ödeyebilen) bir ülke haline gelmiştir. Her darbede ülkenin serveti, (kaynakları), 

darbeye destek verenlere peşkeş çekilmiş, ülkenin zenginlikleri yağmalanmıştır. 28 Şubat 

darbe sürecinde bazı bankalar, belli iş adamlarına verilmiştir.33 Bu bankaları devralanlar, 

bankalarının içini boşaltmış, (off shore hesapları hariç) bankalardaki mevduatlar devlet 

güvencesinde olduğundan, devlete (yani halka) 60 milyar dolar civarında ağır bir fatura 

(ekonomik yük) bırakmıştır.

33 28 Şubat darbe sürecinde Sümerbank Hayyam Garipoğlu’na; Etibank, Dinç Bilgin’e; İnterbank, Cavit Çağlar’a; Egebank, 
Yahya Murat Demirel’e; Bank Ekspres, Korkmaz Yiğit’e devredilmiştir. Bu bankaların patronları, 28 Şubat’ın ünlü generalle-
rinden Emekli Orgeneral Muhittin Fisunoğlu’nu Sümerbank’ta (yönetim kurulu), Güven Erkaya’yı Bank Ekspres’in patronu 
Korkmaz Yiğit’e danışman, Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Vural Bayazıt’ı, Dinç Bilgin’in Etibank’ında yönetim 
kurulu üyesi olarak görevlendirmişlerdir.
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8)-Darbeler, (siyasal iktidarı, belli siyasi partileri) “toplumun bir kesimini” hedef aldığın-

dan, travmalara neden olmuştur. Darbeler, vücudumuzda sabit iz bırakan derin yaralara 

benzemekte, (olayın üzerinden) çok uzun süre geçmesi dahi bu yaraları iyileştirmemekte-

dir. 1960 darbesinin üzerinden yarım asırdan fazla zaman geçtiği halde hâlâ 1960 darbesi-

nin konuşuluyor olması, siyasilerin bu darbedeki kimi olaylara atıfta bulunması, darbele-

rin ne kadar kalıcı izler (yaralar) bıraktığını göstermektedir.

9)-Darbelerin ortak özelliklerinden biri de darbeleri gerçekleştirenlerin merhametten 

yoksun ve acımasız oluşudur. Esasen, insani duygulara sahip olanların böyle bir olu-

şumda yer alması imkansızdır. 28 Şubat darbesini gerçekleştirenler, Imam Hatip lisesinde 

okuyan kız çocuklarının çığlıklarını duymamışlar, görmezden gelmişlerdir. Imam Hatip li-

selerinden mezun olanların üniversiteye girmelerini engellemek için tamamen hukuk dışı 

bir hesaplama (katsayı) yöntemi icad ederek, dereceye giren öğrencilerin dahi üniversite-

ye girme hayallerini söndürürken vicdanları sızlamamıştır. Tıp fakültesinin son sınıfında 

okuyan ve birkaç ay sonra mezun olacak bir öğrencinin (başörtüsü nedeniyle) okuldan 

atılmasını normal karşılayabilmişlerdir.

10)-Darbeciler, darbenin yaratacağı (sosyal, siyasal, ekonomik) tahribatı hiç önemseme-

mişler veya fark edememişlerdir. Darbelerin, çok büyük bir organizasyon ve beceri gerek-

tirdiği açıktır. Ancak bu durum, sadece darbe suçu için değil bütün suçlar için geçerlidir. 

Darbeciler güçlerini haklı olmalarından değil, (kendilerine emanet edilen) silahlardan 

almaktadır. Haksız olduklarını çok iyi bildikleri için muhaliflerini “fikirle değil” psikolo-

jik harekat yöntemleriyle (yalanla, dolanla, iftirayla), “tehditlerle” sindirmeye, etkisiz hale 

getirmeye çalışmaktadırlar. Toplumun büyük çoğunluğu darbelere karşı olsa da, oy ver-

dikleri siyasilerin çoğu darbecilere destek vermesi bu kişilerin dirençlerini kırmaktadır. 

Darbeleri etkisiz hale getirmenin yolu, toplumda en geniş kapsamlı örgütlenmeye sahip 

olan siyasi iradenin darbeye itiraz etmesidir. 15 Temmuz akşamı, darbenin ilk saatlerinde 

“siyasi iradenin” darbeye itiraz etmesi, darbe teşebbüsünün başarısız olmasında etkili ol-

muştur. Binlerce kişinin iştirakiyle harekete geçen suç örgütü (darbeciler), karşılarında, 

kendilerinden daha örgütlü bir yapı bulmuştur. Halk, bundan önceki darbelerde yaşanan-

ların tekrar yaşanmaması için meydanlara koşmuş, darbeye ve darbecilere direnmiştir.

11)-Darbeler, “yasaklar rejimi” olduğundan, düşüncelerin özgür bir şekilde ifade edil-

mesine, dolaşımına, özgür bir şekilde tartışılmasına, bu tartışmalardan, pozitif sonuçlar 

çıkarılmasına da mani olmuştur. Bu da darbecilerin, tozları halının altına süpürmesine, 
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(pisliklerin üstünü örtmesine), çözümü gereken ivedi sorunların çözümlerini ötelemesi-

ne yol açmıştır. Özgürlüklerin ana üsleri olması gereken üniversitelerin önemli bir kıs-

mı da darbelere destek vermiştir. Örneğin, Istanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal 

Alemdaroğlu, 28 Şubat darbe sürecinde, (14.03.1998 tarihinde) tüm öğretim görevlilerinin 

katıldığı bir toplantıda, “üniversitede başörtü yasağını uygulamaları” isteğine, “Başörtülü 

öğrencileri derse almadıklarında sorun çıktığını ve derslerin aksadığını” ifade eden öğre-

tim görevlisine, bu yasağın uygulanması için, “gerekirse bilimsel çalışmalara ara vermele-

rini” “bilimsel çalışmalarını ertelemelerini”24 istemesi, Türkiye’deki üniversitelerin darbe-

lere karşı çıkması bir yana, darbelerde öncü bir rol üstlendiğini göstermektedir.

12)-Darbeciler, silahın/gücün üstünlüğüne inandıklarından, her istediklerini “zorla” yap-

tırabileceklerine inanmaktadır. Bu nedenle, halk tarafından sevilmezler! Halk desteği 

olmadığı için iktidarlarını “zorbalıkla” sürdürürler. Türkiye’de, darbe dönemlerini taki-

ben (1960, 1980, 28 Şubat) yapılan seçimler, halkın onları sevmediğini, (darbelerden ve) 

darbecilerden ne kadar nefret ettiğini ortaya koymaktadır. 1960 darbesi, (bir sonraki se-

çimde) seçmenin, Demokrat Partinin devamı olarak gördüğü Adalet Partisini, 1980 darbe-

si, (Kenan Evren’in muhalefetine rağmen Anavatan Partisini, 28 Şubat darbesi de, (askeri 

vesayetin ve FETÖ’nün düşmanı) Ak Partiyi tek başına iktidara getirmiştir.

2.Bölüm

28 Şubat Davası:

12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen referanduma sunulan ve yürürlükten kaldırılması 

istenen anayasa maddelerinden biri, 12 Eylül 1980 darbesini gerçekleştiren darbecilerin 

yargılanmasını önleyen (engel teşkil eden) Anayasanın geçici 15.maddesiydi. Anayasa 

değişikliğinin referandumda kabul edilmesi üzerine, 1980 darbesini gerçekleştirenler hak-

kında soruşturma ve kovuşturma engeli ortadan kalkmış oldu. Ankara Cumhuriyet Sav-

cılığının (30 yıl önce gerçekleştirilen) 1980 darbesiyle ilgili soruşturma başlatması, daha 

yakın bir tarihte gerçekleştirilen 28 Şubat darbesini gerçekleştirenlerin de yargılanmasını 

gündeme getirdi. Türkiye’nin her yerinden Savcılıklara, 28 Şubat darbesini gerçekleştiren-

lerin yargılanması için şikayet dilekçeleri yağmaya başladı. Bu konu, kamuoyunda yüksek 

sesle tartışılmaya başladı. 
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28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturma, kamuoyu baskısıyla başlatılmıştır. 28 Şubat darbesi-

nin (diğer darbelerde olduğu gibi, asker, emniyet, yargı, siyasi, sermaye, STK, medya) çok 

sayıda bileşeni olduğu halde, savcılık soruşturması, 28 Şubat darbesini sevk ve idare eden, 

bu darbenin en önemli unsurlarından biri olan BÇG (Batı Çalışma Grubu) ile sınırlı tutul-

muştur. Kamuoyunda, “28 Şubat davası” olarak bilinen dava, aslında, 28 Şubat darbesinin 

unsurlarından sadece biri olan BÇG aleyhine açılmış olan davadır. 28 Şubat darbesinin 

diğer bileşenlerine yönelik soruşturma hala devam etmekte olup, bu kişilerle ilgili dava 

açılmamıştır. Kamuoyu, bu soruşturmanın bir an önce tamamlanarak davanın açılmasını 

ve darbenin diğer bileşenlerinden de hesap sorulmasını beklemektedir. Burada, 28 Şubat 

darbesinin bileşenlerinden biri olan BÇG aleyhine açılan davanın safahatını (soruşturma 

sürecini, kovuşturma/yargılama sürecini ve hüküm sürecini) özetlemeye çalışacağız.

1.Soruşturma Engeli (Askeri Vesayet

28 Şubat darbesini gerçekleştiren askeri vesayet yapısı etkisiz hale getirilmeden (o ta-

rihlerde) bu yapıda görev yapanların yargılanamayacağı ortadadır. Bu nedenle, 28 Şubat 

darbesinin hazırlık hareketlerinin başladığı tarihten, 28 Şubat darbe soruşturmasının baş-

ladığı tarihe kadar yaşanan süreci özetlemek gerekiyor. 

Birinci dönem, 28 Şubat darbesinin en etkili olduğu, 1990 yılının başından 2002 seçimle-

rine kadar uzanan süreçtir. 28 Şubat darbesinin hazırlık hareketleri, 1990 yılının başında, 

önce devletin stratejik kurumlarında kapsamlı bir tasfiye ve kadrolaşmayla başlamıştır. 

Darbenin planlayıcıları, (darbe için) gereken alt yapıyı hazırladıktan sonra darbenin amaç-

ları yavaş yavaş gerçekleştirmeye başlamışlardır. 28 Şubat darbesi, 2000’li yıllarda altın 

çağını yaşamıştır. Irticai terör örgütleri operasyonu, bu yıllarda yapılmıştır. Darbecilerin 

“bin yıl süreceğini” açıkladıkları bu darbe, 2002 seçimlerine kadar amaçlarına devlet ku-

rumları desteğiyle gerçekleştirmişlerdir. 

Ikinci dönem, 28 Şubat darbesinin hükümet desteğini yitirdiği, 2002 seçimlerinden 2010 

referandum tarihine kadar uzanan süreçtir. 2002 genel seçimlerinde, Ak Parti’nin tek başı-

na iktidara gelmesi, kamu kurumlarında örgütlenen darbe destekçilerini, yürütme erkinin 

desteğinden mahrum bırakmıştır. Askeri vesayet, 2002’den sonra, Ak Partiyi ve Ak Parti 

hükümetlerinin faaliyetlerini, vesayet kurumları vasıtasıyla engellemeye çalışsa da 2007 

yılına kadar başarılı olamamıştır. 2007 yılında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in gö-

rev süresi sona ermiştir. Askeri vesayet, vesayet sisteminin temel direklerinden biri olan 
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cumhurbaşkanlığı makamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı 

makamına Ak Partili bir adayın seçilmesi, askeri vesayet sisteminin sonu olacağından, 

Ak Parti, muhalefet partileriyle müşterek bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşmaya 

zorlanmıştır. Bu dayatmalara boyun eğmeyen Ak Parti, “kendi adayını” seçmekte ısrar et-

miştir. Anayasaya göre, Ak Parti Cumhurbaşkanı adayını, (üçte iki çoğunluk, 367 kabul oyu 

gereken) birinci ve ikinci turda seçtiremese de, (salt çoğunluğun, 276 kabul oyunun yeterli 

olduğu) üçüncü turda seçtirme hakkına sahipti. 2 Nisan 2007 tarihinde Mecliste yapılan 

birinci tur oylamada, oylamaya katılan 361 milletvekilinin 357’si Abdullah Gül’e kabul oyu 

vermiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bütün milletvekillerinin genel kurul salonunda 

bulunması gerekmediği halde, CHP bu oylamayı Anayasa Mahkemesine taşımıştır. Aynı 

günün akşamı, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine bir bildiri (muhtıra) konul-

muştur. Ak Parti, Anayasa Mahkemesinin iptali kararına ve muhtıraya “erken seçimle” 

karşılık vermiştir. 2007 genel seçimlerinde Ak Parti %46,58 oy almış, seçimlerden sonra Ak 

Partinin kurucularından Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 28 Şubat darbe sürecin-

de, devletin bütün kurumlarında örgütlenmiş olan vesayetçi yapı ağır bir darbe almıştır. 

Üçüncü dönem, Anayasal sistemin özüne (vesayet kurumlarına) yönelik esaslı değişiklik-

ler yapan 12 Eylül 2010 tarihli referandum ve (referandumdan sonra) 28 Şubat darbesine 

yönelik soruşturmanın başladığı dönemdir.  Kendi adayını Cumhurbaşkanı seçtiren Ak 

Parti, vesayet sistemine etkisiz hale getirecek daha geniş kapsamlı bir anayasa paketi ha-

zırlamıştır. Meclisten geçen anayasa değişiklik paketi 12 Eylül 2010 tarihinde referandu-

ma sunulmuştur. 2010 yılında Referanduma sunulan Anayasa paketinde, en fazla tartışılan 

maddelerden biri (yürürlükten kaldırılması istenen) 1982 Anayasası’nın Geçici 15.maddesi 

olmuştur. 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin yargılanamayacağını düzenleyen bu mad-

denin kaldırılmasına, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerine doğrudan veya dolaylı olarak destek 

verenler karşı çıkıyordu. “Anayasanın Geçici 15.maddesinin, 12 Eylül 1980 darbesini suç 

olmaktan çıkardığını, soruşturma başlatılsa bile, bu suçun 20 yıllık zaman aşımı süresine 

tabi olduğunu, kamu davası açılamayacağını, uzamış zaman aşımı uygulansa bile (olağan 

zaman aşımı süresi yarı nispetinde artırıldığında) 30 yılın bitimi tarihinde (referandumun 

yapıldığı 12 Eylül 2010 tarihinde) zaman aşımına uğramış olacağını” iddia ediyorlardı. 

Anayasa değişiklik paketinin %58 oranında oyla kabul edilmesinin ardından Ankara Cum-

huriyet Savcılığı, 12 Eylül darbesini gerçekleştiren 5 kuvvet komutanından hayatta olan 

ikisi (Kenan Evren, Tahsin Şahin-kaya) hakkında soruşturma başlattı ve soruşturma 

sonunda iki kuvvet komutanı aleyhine kamu davası açtı. 12 Eylül darbesine iştirak eden-

lerin büyük bir çoğunluğunun hayatta olmaması, hayatta olanların da 70 yaşın üzerinde 
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olması, bu soruşturmanın önündeki en büyük engellerden biriydi. 12 Eylül darbesiyle ilgili 

iddianamenin hayatta olan iki kuvvet komutanıyla sınırlı olması, bu davanın “sembolik 

bir dava” olduğunu gösteriyordu.

Anayasa referandumundan otuz yıl önceki bir darbe (12 Eylül 1980) hakkında soruşturma 

yürütülürken, bundan kısa süre önce gerçekleştirilen ve soruşturmaya mani hiçbir enge-

lin de bulunmadığı bir darbeyle (28 Şubat) ilgili soruşturma açılmaması, ağır eleştirilere 

maruz kaldı. Gerçekten, 28 Şubat darbesine iştirak edenlerin büyük bir çoğunluğu hayatta 

olmasına ve bu darbeyle ilgili soruşturma açılmasına ve yürütülmesine engel hiçbir (fiili 

veya hukuki) engel olmamasına rağmen, 28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturma açılmaması 

ciddi bir çelişkiydi. Darbe mağdurlarının yoğun baskıları sonucunda, Ankara Cumhuriyet 

Savcılığı, 12 Eylül darbe soruşturmasından sonra, 28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturma 

başlatmıştır. Ancak, 28 Şubat darbesine kimlerin katıldığı (iştirak ettiği) bütün detaylarıy-

la birlikte kamuoyu tarafından bilinmesine rağmen, soruşturmayı yürüten savcı, soruştur-

mayı 28 Şubat darbesinin (en önemli) bileşenlerinden BÇG (Batı Çalışma Grubu) (asker 

kişilerle) ile sınırlı tutmuştur. 

2.Soruşturma:

28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturma, (CMK 250.madde ile görevli) Ağır Ceza Mahkemele-

rinin görev yaptığı dönemde başlamıştır. Bu mahkemeler, 2.07.2012 tarihinde kaldırılarak, 

TMK 10.madde ile görevli mahkemelere dönüştürülmüştür. Bu mahkemeler, son derece 

geniş bir yetkiye sahip olup, bu mahkemelerin veya savcılarının talepleri derhal yerine 

getirilmek zorundaydı. Soruşturma makamları (kolluk veya soruşturma savcısı) geniş yet-

kilere sahipti. Mahkemeler ve savcıları, olağanüstü yetkilere sahipti. Ankara Cumhuriyet 

savcılığı, 28 Şubat darbesinin bileşenlerinden BÇG hakkında 2012 yılında soruşturma baş-

lamış, 12 Nisan tarihinde Genelkurmay 2.Başkanı Çevik Bir gözaltına alınmıştır. BÇG’de 

görev yapan diğer subaylar da gözaltına alınmaya başlamıştır. 

a.Soruşturmayı yürütenler açısından: Darbe yargılamaları önündeki en önemli engel, 

bu soruşturmaları yürütecek olan kolluk ve Savcıların, kendi başlarına hareket etmelerinin 

(inisiyatif kullanmalarının) çok zor olmasıdır. Dünyanın her yerinde, darbeleri gerçekleş-

tirenler, bu eylemleri nedeniyle kolay kolay soruşturmaya maruz kalmazlar. Bunun temel 

nedeni, darbecilerin devlet (ve özellikle yargı) içindeki destekçileridir. Türkiye açısından 

değerlendirdiğimizde, Yargı, (15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar) maruz kaldığımız dar-
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belerin en büyük destekçisi olmuştur. Darbeye destek veren bir Yargının, darbeciler hak-

kında soruşturma başlatması ve darbecileri yargılaması düşünülemez. Darbe teşebbüsün-

de bulunanlar, genellikle soruşturma ve kovuşturma makamlarıyla samimi bir ilişki içinde 

olmuşlardır. Bu samimiyet, soruşturma ve kovuşturmalara da yansımakta, soruşturma ma-

kamları, bu kişiler aleyhinde işlem yapmakta isteksiz davranmaktadır. Mesela, 28 Şubat 

darbesiyle ilgili soruşturmanın, FETÖ terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan savcı ve 

emniyet görevlileri tarafından yürütüldüğü ortaya çıkmıştır. Kendisi de, devlet içindeki 

illegal yapılanmasının unsuru olan savcının ve emniyet mensuplarının, örgütün talimatı 

olmadan böyle bir soruşturma yürütemeyeceği ortadadır. Soruşturmayı yürüten ve iddi-

anameyi hazırlayan savcının (Mustafa Bilgili’nin) ve emniyetin, 28 Şubat darbesiyle ilgili 

soruşturmayı BÇG ile sınırlandırmasının nedeni budur. 

b.Yargı üzerindeki vesayet: Bir savcının darbe soruşturması yapabilmesi için, (adli veya 

idari) herhangi bir tehdit altında olmaması gerekir. Türkiye’deki Anayasal sistem içindeki 

HSYK, hakim ve savcılar üzerinde vesayet kurumu olarak işlev görmektedir. Bu kurum, 

2010 yılında yapılan referanduma kadar, askeri vesayetin kontrolünde faaliyet göstermiş-

tir. 28 Şubat darbesine açıkça destek veren ve bu yapının, herhangi bir savcının, 28 Şubat 

darbesiyle ilgili soruşturma başlatmasına izin vermeyeceği ortadadır. HSYK’nın “soruş-

turma yapacağı kimselerle” ideolojik ilişkisi (dayanışması)34 28 Şubat darbesiyle ilgili 

bir soruşturmayı önlemiştir. 2010 yılından sonra, HSYK’nın vesayeti FETÖ’ye intikal etmiş, 

28 Şubat darbesine açıkça destek veren bu yapı da, bu darbenin aktörlerine dokunmayı 

uygun görmemiştir.35 Yargı üzerindeki vesayet, 28 Şubat darbesinin faillerinin yargılanma-

sını önleyen bir unsur olmuştur. Sadece askeri vesayet değil, FETÖ vesayetinin de 28 Şubat 

darbesinin faillerini korumuştur. Eğer FETÖ’nün, 28 Şubat darbesini gerçekleştirenlere 

yönelik bir husumeti olsaydı, Yargı üzerindeki mutlak hakimiyeti sağladığı 2010 yılında 

bu darbeyle ilgili soruşturma başlatırdı. 28 Şubat darbesiyle ilgili soruşturma, yukarıda 

açıklandığı üzere, 1980 darbesine yönelik soruşturma başlatılması nedeniyle başlamıştır. 

c.Darbe suçunun failleri arasında ayırımcılık: 28 Şubat soruşturmasındaki hatalardan 

biri, soruşturmayı yürüten savcının, bu darbenin failleri arasında “ayırımcılık” yapmasıdır. 

Soruşturmayı “BÇG”nin (Batı Çalışma Grubu) asker kişilerle sınırlı tutması, darbenin fail-

34 Ergenekon soruşturmalarını izleyenler, (28 Şubat darbesinin gerçekleşmesinde önemli bir role sahip olan) HSYK’nın bu 
soruşturmaları engelleme çabalarını hatırlayacaklardır. 28 Şubat darbe sürecinde, HSYK, darbecilerin haksızlıklarına maruz 
kalanların lehine karar veren hâkim ve savcıları cezalandırma (sürgün veya disiplin soruşturması açma) yoluna başvurması, 
hâkim ve savcıları, darbecilere boyun eğmeye zorlamıştır.
35 17/25 Aralık (2013) operasyonlarıyla Emniyet ve Yargı içinde, PDY – Paralel Devlet Yapılanması adıyla- Fetullah Gülen’e 
bağlı olarak hareket eden “yeni bir yapılanmanın” mevcut olduğu ortaya çıkmıştır.
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leri arasında ayırımcılık yapıldığını göstermektedir. Soruşturmayı yürüten savcının, şüp-

heliler arasında ayırım yapması, davanın temeline dinamit koymuştur. Ceza muhakemesi 

hukukunda, aynı suça iştirak edenlerin “aynı dava” içinde yargılanmaları, bu mümkün ol-

madığı takdirde, “aynı anda” yargılanmaları esastır. Aksi takdirde, şüpheliler arasındaki 

bağlantıların, sebep sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılabilmesi imkansızdır. Herhangi bir te-

rör örgütünün işlediği cinayetin faillerinin, banka soygununun faillerinin bir kısmı yargıla-

nırken bir kısmının yargılanmaması veya bu suçların faillerinin farklı farklı mahkemelerde 

yargılanması, birden fazla parçalara bölünmesi, ceza yargılamasının temel amaçlarından 

biri olan “maddi gerçeğin” ortaya çıkarılmasına engeldir. 28 Şubat soruşturmasını yürüten 

savcı, 28 Şubat darbesinin bileşenlerinden sadece BÇG aleyhine kamu davası açmış, dar-

benin diğer bileşenlerini soruşturma ve iddianame dışında bırakmıştır.

d.Soruşturma sırasında “suçtan zarar gören” kavramının dar yorumlanması: Ceza 

yargılamasında, suçtan zarar görenlerin davada taraf olabilmesi için, suçtan doğrudan 

doğruya zarar görmesi aranmaktadır. Darbe soruşturmasını yürütenler, bu kavramı dar 

yorumlamakta, mağdurların zararını ispatlamasını istemekte, mahkeme kararı veya belge 

talep etmektedir. Oysa, darbelerin en önemli özelliği, başta yargı olmak üzere, anayasal 

kurumların işlemez hale gelmesidir. Hakim ve savcılar, darbe dönemlerinde, darbecilerin 

baskısı altında bulunmakta, hak ihlallerine göz yummaktadır. Yargıya yaptıkları başvu-

rulardan sonuç alamayan darbe mağdurları, yargıya başvurmaktan vazgeçmektedir. 28 

Şubat darbe sürecinde başörtülü öğrencilerin okula girmelerinin yasaklanmıştır. Okula 

girmeleri yasaklanan bu öğrencilerin kayıtları, devamsızlık nedeniyle silinmiştir. Binlerce 

öğrencinin, yasağın uygulandığı dönemde devamsızlık yapmasını, başörtü yasağının ka-

nıtı olarak kabul etmek (devamsızlıktan kaydının silinmesini), zarar için yeterli görmek 

gerekir. Aynı durum, YAŞ kararıyla ordudan atılan subay ve astsubaylar için de geçerlidir. 

Darbe sürecinde ordudan atılmış olmasının yeterli görülmesi gerekir. Darbeye teşebbüs 

suçunda, zarar görme deyimini daha geniş yorumlamak gerekir. Darbe toplumun hangi 

kesimini muhatap almışsa, bu kesimden zarar gördüğünü iddia eden herkesin, doğrudan 

zarar gördüğü kabul edilmelidir.

e.Soruşturmanın “başka amaçla” kullanılması: 28 Şubat soruşturmasındaki hatalar-

dan biri de, soruşturmanın başka amaçlara yönelmesidir. 28 Şubat soruşturmasını yürü-

tenler, 28 Şubat darbesini destekledikleri ve sahip çıktıkları için, darbenin diğer bileşen-

lerine zarar vermeyecek, (ama aynı zamanda) boşalacak makamlarda örgüt militanlarını 

yerleştirmek amacıyla bir formül üretmişlerdir. Bu formül, soruşturmayı, 28 Şubat darbe-
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sinin en etkili unsuru olan BÇG ile sınırlamak olmuştur. 28 Şubat soruşturmasının BÇG 

ile sınırlandırılması, FETÖ’nün çıkarları ile örtüştüğünden, BÇG ile sınırlı tutulmuştur. 

Soruşturmanın BÇG ile sınırlı tutulması, sahte delil üretileceği anlamına gelmemektedir. 

Zira darbe sürecinde BÇG’nin darbenin komuta merkezinde olduğu bilinmektedir. Darbe 

sürecinde bu yapının faaliyetleri kamuoyuna da yansımış yargılamalara konu olmuştur. 

Soruşturmanın, FETÖ’nün talimatları çerçevesinde yürütülmesi ve FETÖ’nün çıkarlarına 

hizmet etmesi, bu yapı (BÇG) hakkında toplanan delillerin (kendiliğinden) geçersiz olduğu 

anlamına gelmez. Delillerin elde edilme yöntemi, içeriğindeki bilgilerin doğru olup olmadı-

ğının takdiri, değerlendirmesi mahkemeye aittir.

f.Müşteki ve mağdurların ilgisizliği: 28 Şubat soruşturmasındaki hatalardan biri de,  bu 

darbenin mağdurlarının bu soruşturmaya yeterince ilgi göstermemesidir. Darbe suçları, 

yüz binlerce, milyonlarca kişinin mağduriyetine sebebiyet veren, çok failli ve çok mağdur-

lu bir suçtur. Kamu davalarında, mağdur ve mağdurlar (kamu davası açıldığında davaya 

katılması), suçun faillerinin istemediği bir durumdur. Müşteki ve mağdurlar, adil bir yar-

gılamanın “denge” unsurudur. Mağdurların öfkesi, davaya katılmaları, davanın tek tarafı 

olarak seyretmesine, yörüngesinden çıkmasına engel olmakta; mahkemenin (mağdurun 

ve sanığın) tam ortasında ve tarafsız kalmasını sağlamaktadır. 28 Şubat soruşturmasında 

ise mağdurlar, bu soruşturmaya gereken önemi göstermedikleri, mağduriyetlerine ilişkin 

şikayet ve delillerini soruşturma dosyasına göndermedikleri için, sanıklar aleyhine pek 

çok delil iddianameye eklenememiştir. Soruşturmaya, sadece bu darbenin mağdurları de-

ğil, toplumun farklı kesimleri de (bu darbeden doğrudan etkilenmedikleri için) bu soruş-

turmaya sahip çıkmamış, ilgisiz kalmışlardır. Bu durum, toplumun darbeler konusunda, 

darbenin toplumun tamamının hak ve özgürlüklerine karşı yapıldığı konusunda yeterli 

bilince sahip olmadığını göstermektedir.

g.Iddianamenin düzenlenmesi: 2010 yılındaki referandumdan sonra, 28 Şubat darbesinin 

mağdurlarının Türkiye’nin her yerindeki savcılıklara bu darbenin faillerinin cezalandı-

rılması için şikayet dilekçeleri verdiğini dile getirmiştik. Bu şikayet dilekçeleri, Ankara 

Cumhuriyet savcılığında toplanmış, bu darbe hakkında 2012 yılında soruşturma açılmıştır. 

Yine yukarıda açıkladığımız nedenlerle, soruşturma, bu darbenin bileşenlerinden BÇG ile 

sınırlı tutulmuştur. Soruşturma sonucunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BÇG mensu-

bu 103 şüpheli hakkında iddianame düzenlemiştir.
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3.Kovuşturma (Yargılama):

Ceza yargılamasında, kovuşturma (yargılama), soruşturmanın temellerin üzerinde yük-

selir. Soruşturma sağlam temeller üzerine inşa edilirse kovuşturma aşaması da daha sağ-

lıklı olur. Soruşturmayı yürüten savcı, 28 Şubat darbesinin bileşenlerinden biri (BÇG) 

aleyhine düzenlemiş olduğu iddianameyi mahkemeye sunmuş, Ankara 13.Ağır ceza 

Mahkemesi, 6.06.2013 tarihinde iddianamenin kabulüne karar vermiştir. Iddianamenin 

kabul kararıyla, “kovuşturma evresi” başlamıştır. Kovuşturma evresinin başlamasıyla, 

mahkeme, duruşma günü tayin ederek, (büyük çoğunluğu tutuklu) sanıkların sorgularını 

yapmaya başlamıştır. Sanıkların sorgulamaları devam ederken, ÖYM’ler tarafından yürü-

tülen ve sonuçlandırılan davalarda (Ergenekon, Balyoz, Şike, vs.), soruşturmayı yürüten-

lerin, “sahte delil uydurdukları, delillere eklemeler yaptıkları, vs.” iddiaları dile getiril-

meye, özel yetkili mahkemelerin meşruiyeti sorgulanmaya başlamıştır. Yargılama devam 

ederken, ÖYM’ler nezdinde yürütülüp sonuçlandırılan (hükme bağlanan) Ergenekon ve 

Balyoz davalarıyla, benzeri (Şike davası, vs.) davalarda, sanıklar Anayasa Mahkemesine 

“bireysel başvuruda” bulunmaya başlamıştır. Kamuoyunda 28 Şubat davası olarak bili-

nen BÇG aleyhindeki davaya bakan Ankara 13.Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran 2013 

tarihinde, tutuklu 75 sanıktan 37’sinin tahliyesine karar vermiştir.  20.12.2013 tarihli du-

ruşmada, tutuklu olan 5 sanığın da tahliyesi ile birlikte, bu davada tutuklu olarak yargı-

lanan sanık kalmamış oldu.

Bir süre sonra, FETÖ, yargı içindeki örgüt elemanları aracılığıyla, 17 Aralık 2013 tarihin-

de, yolsuzluk ambalajı altında “hükümeti düşürme” girişiminde bulunmuştur. Ak Parti, 

adli kolluk yönetmeliğinde değişiklik yaparak (17 Aralık soruşturmanın devamı niteli-

ğindeki) 25 Aralık soruşturmasına engel olmuş, bu mahkemeleri kaldırma hazırlıklarına 

başlamıştır. 17/25 Aralık ve MIT Tırları operasyonuyla, emniyet ve yargı içinde cuntanın 

varlığı, bu mahkemelerin “adil yargılama yapmadığı”, sanıklara kumpas kurduğu or-

taya çıkmıştır.36 (TMK 10.madde ile görevli) Ağır Ceza Mahkemelerinin kaldırılınca, bu 

mahkemelerdeki dava dosyaları, genel yetkili Ağır Ceza Mahkemelerine gönderilmiştir. 

Devlet içinde paralel bir örgütlenmesin (FETÖ/PDY) ortaya çıkması üzerine BÇG Sanık-

36 Tahşiye davasıyla; Fetullah Gülen’in görüşlerini (öğretilerini) eleştiren yayınlar yapan Tahşiye yayınevi çevresini silahlı 
terör örgütü haline getirmeye çalıştıkları, ÖYM savcısının yürüttüğü Selam Tevhid soruşturmasıyla; İslami grup ve cema-
atlere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon ve tasfye hazırlığı yapıldığı ortaya çıkmıştır. Tahşiye davasının gönderildiği 
mahkeme sanıkların beraatine karar vermiş, sanıkların müştereken kullandıkları daireye bomba koymaları nedeniyle bu 
soruşturmayı yürütenler hakkında kamu davası (Tahşiye kumpası davası) açılmıştır. Yine Selam Tevhid Soruşturmasını 
devralan savcı da, tüm şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş, bu soruşturmayı yürütenler hakkın-
da Selam Tevhid kumpas davası açılmıştır.
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ları ve avukatları, savunmalarında, “FETÖ’nün kendilerine de kumpas kurduğunu, masum 

olduklarını” iddia ederken, müşteki, mağdur ve katılan ve vekilleri de, “BÇG’nin 28 Şubat 

darbesinin harekat merkezi olduğunu, bu darbeye iştirak ettiklerine dair binlerce delil bu-

lunduğunu” belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etmiştir.

a.Yargılamada Birlik İlkesi: 28 Şubat darbesinin (asker, emniyet, yargı, siyasi, Üniversite, iş adamı, sen-

dika, STK, vs.) birçok bileşeni olduğunu yukarıda açıklamıştık. Batı Çalışma Grubu bu darbenin gerçek-

leşmesinde çok önemli bir paya sahip olsa da kamu davasının bu kurum (BÇG) ile sınırlı tutulması, önemli 

bir eksikliktir. Aynı suça iştirak eden faillerin, aynı davada yargılanması esastır. “Yargılamada birlik” ilkesi, 

aynı suça iştirak eden sanıkların birlikte yargılanmalarını gerektirmektedir. Bir banka soygunu tahayyül 

edelim. Sanıklardan birinin, soygun yapılacak binanın planlarını temin etmek, birinin, ayrıntılı bir plan 

yapmakla, birinin, (keşif yapıp) en uygun bankayı belirlemekle, birinin, bankanın planlarını temin etmekle, 

birinin, soyguna başlamazdan önce bankanın alarm sistemini devreden çıkarmakla, ikisinin (yolu kapa-

tarak) polisin takip etmesini önlemekle, üçünün, bankanın arka sokağında otomobilleri çalışır vaziyette 

beklemekle, beşinin maskeli olarak bankaya girmekle, birinin izlerini kaybettirdikten sonra buluşacakları 

bir mekan kiralamakla, ikisinin, (muhtemel bir çatışma durumunda) ihtiyaç duyacakları silahları temin 

etmekle, görevli olduğunu; ve soygunun planlandığı şekilde gerçekleştiğini varsayalım. Ceza kanunumuza 

göre, yukarıda sayılan kişilerin hukuki durumu, “banka soygununa iştirak” etmektir. Bu soyguna iştirak 

edenlerden hiçbiri, yaptığı işin suç olmadığını veya çok önemsiz olduğunu öne süremez. Darbeye teşebbüs 

suçunun daha karmaşık ve daha organize olduğu dikkate alındığında, amaç suça hizmet edenlerin bütün 

fiillerinin, (bağlamından koparılmaksızın) darbeye teşebbüs suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekeceği 

açıktır.

“Yargılamada birlik” ilkesi gereğince, aynı suça iştirak eden faillerin, aynı davada dava içinde yargılan-

maları esastır. (Darbeye teşebbüs edenler aleyhine birden fazla kamu davası açılması mümkün ise de, bu 

davaların aynı zaman dilimi içerisinde açılması gerekir.) Bu ilke, aynı suça iştirak eden sanıkların birlikte 

yargılanmalarını gerektirmektedir. 28 Şubat darbesinin bileşenlerinden sadece BÇG hakkında dava açıl-

ması, hem eksik hem de hatalı olmuştur. Bu eksikliğin giderilmesi için, darbenin “diğer bileşenleriyle” 

ilgili devam eden soruşturmanın ivedi olarak tamamlanarak kamu davası veya kamu davaları açılması ge-

rekmektedir. Kamuoyunun (Halkın, STK’ların, Radyoların ve TV’lerin, yazılı medyanın, vs.) bu darbenin 

diğer bileşenlerine yönelik soruşturmaya sahip çıkması, davanın bir an önce açılması için talepte bulunması 

gerekir. Bu darbeyle ilgili, (sadece bu darbenin  mağdurlarının değil, toplumun bütün kesimlerinin deste-

ğini talep etmelidir.
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b.Tabii Hakim İlkesi: Ceza yargılamasının en temel esaslarından biri, tabii hakim ilkesi-

dir. Bu ilke, yasayla görevlendirilen bir mahkemede yargılama yapılması anlamına geldiği 

gibi, mahkeme heyetinin değiştirilmemesi anlamına da gelmektedir. Zorunluluk olmadan 

yapılan hakim değişikliği, ceza yargılamasındaki “yüz yüzelik” ilkesini de ihlal etmektedir.  

17/25 Aralık operasyonları, FETÖ’nün Yargıya çok sayıda hakim ve savcıyı yerleştirdiği-

ni ortaya çıkarmıştır. HSYK FETÖ’nün kontrolünde olduğu için, 2014 HSYK seçimlerine 

kadar bu örgüt adına faaliyet gösteren hakim ve savcılar hakkında soruşturma dahi ya-

pılamamıştır. FETÖ’nün 2014 HSYK seçimlerini kaybetmesi üzerine bu örgütle bağlantısı 

olan hakim ve savcılar hakkında soruşturmalara başlanabilmiştir. Su örgütün, (CMK 250.

madde kapsamında görevli ve daha sonra TMK 10.madde ile görevli Ağır Ceza Mahkemele-

rinde örgütlü olduğu ortaya çıkmıştır. Mahkeme başkanı ve üyelerdi değişmiş, Özel Yetkili 

mahkemelerin kaldırılmasıyla, mahkeme heyetlerinde bir kez daha değişiklik olmuştur. 

FETÖ’cü hakim ve savcıların tasfiyesine yönelik bu atamalar (değişiklikler) BÇG sanıkla-

rının lehine olmuştur. FETÖ’cü hakim ve savcıların yerine atanan (bu örgütle hiçbir ilişiği 

olmayan) hakimlerin yanlı davrandığını öne sürememeleri gerekir.

c.Çelişmelilik İlkesi: Ceza muhakemesi, adil yargılamanın ilke ve esaslar bütünüdür. Bu 

ilkelere riayet edilmediği takdirde, yargılama (muhakeme) sonucunda adil (doğru) bir karar 

verilebilmesi imkansızdır. Bu ilkelerden biri de “çelişmelilik ilkesi”dir. Bu ilke, tarafların 

(iddia ve savunma) herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan, iddialarını ve savunmala-

rını özgürce ifade edebilmeleri, delillerini mahkemeye sunabilmeleri anlamına gelmekte-

dir. 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Ceza Muhakemesi kanunu, yürürlükten kaldırılan 

CMUK’na kıyasla oldukça ileri hükümler ve düzenlemeler içermektedir. Eski CMUK’ta sa-

vunma, formalitenin yerine getirilmesinden ibaretken, yeni CMK, savunmaya olağanüs-

tü yetkiler vermiştir. Tepki yasalarının doğal sonucu olarak, savunma güçlendirilirken 

karşı taraf (müşteki ve mağdur taraf) zayıflatılmış adeta formaliteye dönüştürülmüştür. 

28 Şubat davasında da bu aksaklık37 ortaya çıkmıştır. Muhakeme (kovuşturma); “sanıklar 

ve müdafileri” ile “mahkeme heyeti” arasında diyaloğa dönüşmüştür. Mahkeme, müşteki 

ve mağdur vekillerinin “ısrarlı” katılma taleplerini dikkate almamış, davaya katılmalarına 

karar vermediği için CMK’da “katılanın” sahip olduğu yetkilerini kullanamamıştır. Sanık-

ların sorguları ve savunmalarının tamamlanmasından sonra ve sınırlı sayıda müşteki ve 

mağdur için verilen katılma kararlarının pratik bir faydası kalmamıştır.

37 Yeni Ceza Muhakemesi kanunundaki bu aksaklığın, sadece bu davayla sınırlı olmadığını, diğer davalar için de geçerli 
olduğunu belirtmek gerekir.
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4.Hüküm:

a.İddia: 28 Şubat Davasının (daha doğrusu) BÇG hakkında soruşturma yürüten savcılık, 

BÇG mensubu olduğu iddiasıyla 103 sanık hakkında, hükümeti düşürme iddiasıyla iddia-

name düzenlemiş ve mahkemeye sunmuştur. Iddianamede, 481 kişi müşteki ve mağdur 

olarak yer almıştır. BÇG mensubu olduğu iddiasıyla 103 kişi şüpheli sıfatıyla yer almıştır. 

Iddianameyi düzenleyen savcı, iddianamede, Refah-Yol hükümetinin kurulmasından önce-

ki ve hükümetin düşürülmesinden sonraki eylemlere yer verdiği halde, (büyük çoğunluğu 

asker kişilerden oluşan) şüphelilerin, “hükümeti düşürme” suçunu işledikleri iddiasıy-

la cezalandırılmalarını talep etmiştir. İddianameye BÇG’nun faaliyetleriyle ilgili çok 

sayıda bilgi ve belgeyi eklemiştir. 

b.Savunma: Sanıklar ve müdafileri, suçlamaları kabul etmemişler, görevlerini yerine ge-

tirdiklerini, görevlerinin dışına taşmadıklarını öne sürmüşlerdir. Refah-Yol hükümetinin 

düşürülmesi konusunda ise, hükümetin düşürülmediğini, Başbakan Necmeddin Erba-

kan’ın kendi rızasıyla hükümetten çekildiğini, kendinin istifa ettiğini dile getirmişlerdir. 

Bazı sanık ve müdafileri ise, o tarihlerde irtica tehdidi olduğunu, bu tehdidi bertaraf etmek 

için faaliyet gösterdikleri yönünde savunma yapmışlardır. Sanıklardan Hakkı Karadayı, 

BÇG kurulması talimatı vermediğini, böyle bir grubun varlığından haberinin olmadığını 

dile getirdi. Bu ifadeleri, bazı sanıkların sözlü saldırılarına maruz kaldı. Bazı sanık ve mü-

dafileri, Anayasa değişikliği nedeniyle, bu davayla ilgili yargılamanın Anayasa Mahkeme-

sinde (Yüce Divanda) yapılması gerektiğin belirterek “görev itirazında” bulunmuşlardır.

c.Deliller: Iddianameyi düzenleyen savcı, sanıkların evlerinde ve işyerlerinde yapılan ara-

malarda ele geçirilen bilgi ve belgeleri, olay tarihinde yayınlanan gazete kupürlerini, devlet 

kurumlarının yazışmalarını, BÇG’nin faaliyetleriyle ilgili bilgi ve belgeleri, şüphelilerin savun-

malarını, müşteki ve mağdurların beyanlarını ve ibraz ettiği belgeleri, iddianameye eklemiştir. 

Kovuşturma aşamasında, birçok bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Bunlara ilaveten, gerek sanık 

ve müdafilerinin , gerek katılan tarafın talepleri üzerine ve gerekse resen çok saylıda tanığı, 

bizzat veya Segbis (duruşma salonundaki monitöre yapılan görüntülü bağlantı yoluyla) din-

lemiştir. Mahkeme huzurunda dinlenen ve dönemin en önemli aktörleri, Hasan Celal Güzel, 

(Tansu Çiller’in basın danışmanı) Ilnur Çevik, (dönemkin içişleri bakanı) Meral Akşener, (dü-

şürülen Refah-Yol hükümetinin Başbakan yardımcısı, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı) Tansu 

Çiller, vs. “28 Şubat’ın bal gibi bir darbe olduğunu” dile getirmişlerdir. Mahkemenize sunulan 

iddianamede anlatılan olaylar, 28 Şubat’ın tartışmasız bir darbe olduğunu ortaya koymaktadır.
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d.Esas hakkında mütalaa: Iddia makamı, 21.12.2017 tarihli duruşmada, Esas hakkında 

mütalaasını açıkladı. Mütalaasında,  60 Sanık Için, (Ismail Hakkı Karadayı, Çevik Bir, Çe-

tin Doğan, Erol Özkasnak, Muhittin Erdal Şenel, Kenan Deniz, Ilhan Kılıç , Yıldırım Türker, 

Çetin Saner, Kamuran Orhon, Vural Avar, Hayri Bülent Alpkaya , Hikmet Köksal, Ahmet 

Çörekçi, Idris Koralp , Fevzi Türkeri , Çetin Dizdar, Hakkı Kılınç, Mustafa Bıyık , Ibrahim 

Selman Yazıcı, Abdurrahman Yavuz Gürcüoğlu, Serdar Çelebi , Mustafa Babacan, Orhan 

Nalcioğlu , Israfil Aydın , Cevat Temel Özkaynak, Ayhan Cansevgisi, Orhan Yöney , Ersin 

Yılmaz, Köksal Karabay, Hüsnü Dağ , Oğuz Kalelioğlu , Ismail Ruhsar Sürmer , Şevket Turan 

, Metin Yaşar Yükselen, Şükrü Sarıışık, Refik Zeytinci, Yücel Özsır , Altaç Atılan , Aydan 

Erol, Mustafa Hakan Bural, Yahya Kemal Yakışkan, Yahya Cem Özarslan, Ziya Batur , Ba-

haddin Çelik, Ruşen Bozkurt, Ünal Akbulut, Sezai Kürşat Ökte, Cengiz Çetinkaya , Ahmet 

Aka , Alican Türk, Osman Atilla Kurtay, Erkan Yaykır , Mehmet Aygüner, Erdal Ceylanoğlu , 

Ergin Celasin , Izzettin Iyigün, Halil Kemal Gürüz, Sedat Arıtürk, Erdoğan Öznal) ‘Hükümeti 

Yıkmaya Yönelik Darbeye Teşebbüsten’ Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Istedi. 39 

Sanığın Ise Beraatini Talep Etti.

e.Karar: Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, 13.04.2017 tarihli duruşmada, aralarında dö-

nemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Dönemin 

Genelkurmay 2.Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, (dönemin) YÖK Başkanı Kemal 

Gürüz’ün de olduğu 21 sanığın (Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin 

Doğan, Çetin Saner, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türke-

ri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, Idris Koralp, Il-

han Kılıç, Ismail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar, Yıldırım 

Türkeri), hükümeti düşürme suçunu işledikleri kanaatiyle, ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezasını, mahkemedeki iyi halleri nedeniyle müebbet hapis cezasına çevirdi. 

68 sanığın beraatine, yargılama sırasında vefat eden 4 sanıkla ilgili davanın 

düşürülmesine, 10 sanık hakkında ise zamanaşımı nedeniyle kamu davasının 

düşürülmesine karar verdi. 

F.İstinaf-Temyiz: Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı, ne 28 Şubat darbesinin 

mağdurlarını ne de sanıkları ve yakınlarını tatmin etmedi. Her iki taraf da mahkeme kararı 

aleyhine istinaf başvurusunda bulundu. Mahkumiyetine karar verilen sanıklar ve müdafi-

leri “mahkeme kararının çok ağır ve haksız olduğunu” öne sürdüler. Müşteki, mağdur Ka-

tılan taraf da, “iddia makamı dahi esas hakkında mütalaasında 68 sanığın ağırlaştırılmış 

müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiğini hatırlatarak, daha çok sanığın mahkumi-
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yetine karar verilmesi gerektiğini” öne sürdü. “Mahkeme, müebbet hapisle cezalandırdığı 

sanıkların suçlarını sabit gördüğü halde, bu sanıkları hükümle birlikte tutuklamamasını, 

(serbest bırakmasını), yerleşik uygulamayla bağdaşmadığını” belirttiler. Müşteki mağdur 

katılan vekilleri, BÇG’nin, 28 Şubat darbesinin failleri olduğu ve iddianamede, Refah-Yol 

hükümetinin kurulmasından çok önceki eylemleri ve bu hükümetin düşürülmesinden son-

raki eylemlerini de kapsadığı halde, mahkemenin, sadece hükümeti düşürme eyleminden 

hüküm kurmasının yasaya aykırı olduğunu öne sürdüler. 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, her iki tarafın istinaf başvurularını inceleyerek bir karar 

verecek. Vereceği karar, yerel mahkeme kararını onrama veya bozma yönünde olabileceği 

gibi, “yeni bir karar” da olabilir. Davanın tarafları, Istinaf Mahkemesinin kararı aleyhine 

de (Yargıtay’da incelenmek üzere), temyiz başvurusunda bulunabiliyor. Istinaf mahkemesi, 

tarafların istinaf başvurularını reddeder ve yerel mahkeme kararını onarsa, Yargıtay, da 

Istinaf Mahkemesinin kararını onarsa, hüküm kesinleşecek, mahkumiyet karının infazı 

aşamasına geçilecek. Yargılama süreçleri hızlandığı için, Istinaf ve Temyiz incelemelerinin 

fazla uzun sürmeyeceğini söyleyebiliriz. Kamuoyunda, 28 Şubat Davası olarak bilinen da-

vada, bu darbenin en kudretli kurumunu sek ve idare edenlerden sadece 21 kişinin mah-

kumiyetine karar verilmesi elbette vicdanları tatmin etmiyor. Ancak bu davada, mahkumi-

yetine karar verilen sanık sayısından ziyade, bu darbenin önemli bileşenlerinden birinin 

mahkumiyetine karar verilmesi önemlidir. Bilindiği üzere 28 Şubat darbesinde çok farklı 

bir yöntem kullanılmıştı. Bu davada verilen mahkumiyet kararlarının kesinleşmesi duru-

munda, 28 Şubat benzeri operasyonların suç teşkil ettiği tescillenmiş olacak. 
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SONUÇ:

Ankara 5.Ağır Ceza Mahkemesinin, kamuoyunda “28 Şubat davası” olarak bilinen dava-

da, 28 Şubat darbesinin bileşenlerinden biri olan BÇG (Batı Çalışma Grubu) mensubu 21 

sanığın, müebbet hapisle mahkumiyetine karar vermesi, 28 Şubat darbe sürecinde hu-

kuka aykırı olarak yürütülen faaliyetlerin “suç teşkil ettiğinin” kabulü anlamına gelmek-

tedir. Mahkemenin bu kararı, 28 Şubat darbesinin diğer bileşenleri hakkında devam eden 

soruşturmanın da bir an önce kamu davasına dönüşmesi zorunluluğunu da beraberinde 

getirmektedir. Bu dava devam ederken, 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe teşebbüsüne ma-

ruz kalmamız ve bu darbe teşebbüsünün etkisiz hale getirilmesi, bu darbenin faillerinden 

hesap sorulması, birçok gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, 

darbelerin, sadece belli sayıda asker eliyle yapılmadığını, asker dışında birçok kişi ve ku-

rumun, (emniyet, yargı, mülki amirler, Üniversiteler, akademisyenler, siyaset, iş idamları, 

meslek kuruluşları, sendikalar, STK, vs.) desteğinin olduğunu, bu kişi ve kurumlarla müş-

terek bir organizasyon olduğunu öğretti. 28 Şubat darbesi de (aynen 15 Temmuz darbe 

teşebbüsünde olduğu gibi) birçok bileşenin desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 28 Şubat darbe-

sinin de medya ayağı, siyaset ayağı, yargı ayağı, iş adamı ayağı, üniversite ayağı, sendika 

ayağı, vs. vardır.  Ankara’da, 28 Şubat darbesinin diğer bileşenlerine yönelik soruşturmayı 

yürüten savcılık, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ’ye “kimlerin destek verdi-

ğini” tekrar gözden geçirmeli, 28 Şubat darbesinin diğer bileşenlerine yönelik iddianame-

sini, 15 Temmuzun bu derin tecrübesinden yararlanarak hazırlamalıdır. 

Darbe, bir topluma yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu kötülüğü önlemenin yolu, böyle 

bir yönteme başvuranların, herkese ibret olacak şekilde cezalandırılmasından geçmek-

tedir. 28 Şubat darbesinin faillerinden daha önce hesap sorulabilseydi, (Ak Parti aleyhi-

ne kapatma davası, Taksim gezi parkı eylemleri, 17/25 Aralık operasyonları, MIT Tırları 

operasyonu, vs.) gibi muhtelif “hükümeti düşürme” operasyonlarına maruz kalmazdık. 28 

Şubat darbesinin failleri, hükümet desteğini yitirdikleri anda (yani, 2002 seçimlerinden 

hemen sonra soruşturma başlatılıp) yargılanabilseydi, Türkiye’de darbe planlayan üst akıl, 

15 Temmuz darbe teşebbüsünü uygulamaya dahi koymazdı. 1960 darbesinin faillerinden 

hesap soramadık. 1980 darbesini gerçekleştirenlerden de hesap soramadık. Darbeyi ger-

çekleştiren beş kuvvet komutanından üçü dava açılmadan önce, ikisi de yargılama sırasın-

da vefat etti. Açılan dava sembolik bir anlam ifade ediyordu. Ancak 28 Şubat darbesinin 

failleri hala içimizde yaşıyor. 28 Şubat darbe sürecindeki eylemlerinden dolayı pişman ol-

duklarını da söylemiyorlar. Bu topraklarda, bundan sonra hiçbir darbeye geçit vermemeyi, 



DARBELER | 28  ŞUBAT DARBESİ | 28 ŞUBAT DAVASI

267

28 Şubat darbesinin “son darbe” olarak kalmasını istiyorsak, bu ülkenin yargısı, 28 Şu-

bat darbesinin faillerinden hesap sorulmalı, bu kişiler de hesap vermelidir. 

Darbe teşebbüslerinin hangi zafiyetlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu zafiyetleri 

giderecek önlemler alınmalı, mevcut imkanlar genişletilmeli, tahkim edilmelidir. Bu kap-

samda, Türkiye genelinde işlenen suçlar için (darbeye teşebbüs suçları dahil) (ABD’de 

FBI benzeri) süper yetkili soruşturma birimleri ve ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. 

Kurulacak bu mahkemeler, Türkiye genelinde soruşturma ve yargılama yetkisini haiz 

olmalı, bu mahkemelerde görev yapacak hâkim ve savcılara, “darbeler” ve “siyasi konu-

larda” eğitim verilmelidir. Orta öğretimde, “darbelerin sebebiyet verdiği tahribatlar” ve 

“darbeyle mücadele” müfredata eklenmelidir. Üniversitelerde (Türkiye’de ve dünyada) 

darbelerle ilgili araştırma birimleri ve enstitüler kurulmalı, hukuk fakültelerinde, “Dün-

yada ve Türkiye’de darbeler”, seçimlik ders olarak okutulmalıdır. Böyle bir eğitim, kamu-

da görev yapacak olanların önemli bir kısmını, bu kirli yapılarla iş birliği içine girmek-

ten önleyecektir. STK’lar, medya, darbenin ne kadar alçakça bir suç olduğu konusunda 

çalışmalar yapmalı, toplumu bilinçlendirmelidir. Zira, darbeleri önleyebilecek “en etkili 

güç” halktır. Darbeciler de, en çok halkın sokağa çıkmasından korkmaktadır. 28 Şubat 

darbesi, bu konuda önemli bir eşik olmuştur. Türk halkı darbe uygulamalarına karşı ilk 

kez 28 Şubatta direnç göstermiş, bu bilinç, artarak devam etmiştir. 15 Temmuz darbe 

teşebbüsü bu bilinç sayesinde etkisiz hale getirilmiştir. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü 

planlayan üst aklın, yakın bir gelecekte bu topraklarda darbe planı yapması zor görünü-

yor. Ama ileriki yıllarda, bizden sonraki nesillerin muhtemel bir darbe teşebbüsüne karşı, 

darbeyle mücadele bilincini geliştirmemiz, tecrübelerimizi onlara aktarmamız, darbeyle 

mücadele azmini yaymamız ve diri tutmamız gerekiyor.
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