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15 Temmuz, Türk siyasi tarihinin
en önemli dönüm noktalarından
biridir. Bir yönüyle büyük bir
hüznü, bir yönüyle büyük bir
gururu içinde barındıran; yakın
tarihimizin en büyük hadisesidir.
A. Tarık Şebik
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A. Tarık Şebik
15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ

15 Temmuz, Türk siyasi tarihinin en
önemli dönüm noktalarından biridir. Bir
yönüyle büyük bir hüznü, bir yönüyle büyük bir gururu içinde barındıran; yakın
tarihimizin en büyük hadisesidir.
Zira etkileri itibariyle, demokrasi tecrübemizde, devlet ve millet algısında paradigma değişikliğine yol açacak denli
önemlidir. Bu nedenle 15 Temmuz sonrası yaşanan süreç aynı zamanda iki yüz
yıldır, darbeler ve vesayet kurumları aracılığıyla bağımlı hale getirilmiş devletin
yeniden inşa sürecidir.
II. Osman’ın bir yeniçeri ayaklanması
neticesinde katlinden bu yana ülkenin
siyaseti darbelerle belirlenmiş, Cumhuriyet tarihi boyunca da her on yılda bir
gerçekleşen darbeler milletimizin ayağa
kalkmasına fırsat vermemiştir. 15 Temmuz, işte bu tarihin tersyüz edilmesidir.

Bu itibarla, yalnız ülkemiz demokrasisi
için değil dış müdahalelere maruz kalan
bütün ezilen halklar için de bir milattır.
Bir milletin ülkesini işgalcilerin tasallutundan kurtarmak için verdiği destansı
mücadelenin adıdır 15 Temmuz.
15 Temmuz gecesinde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tavrı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplanan milletvekillerinin partiler üstü mutabakatı,
bu kurumlara meşruiyetini veren Türk
milletinin sabaha kadar süren direnişi
darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasını sağlamıştır.
Bu darbenin önceki darbelerden farkı büyük bir kaos ve işgal girişimini de
hedeflemiş olmasıdır. Milletimizin reaksiyonunun bu denli yüksek olmasının
nedeni de darbecilerin zihninin gerisindeki bu planı engin irfanıyla fark etmiş

15 Temmuz Derneği
I. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu/12 Temmuz 2017

olmasıdır. Aklını uluslararası istihbarat
örgütlerinin emrine vermiş FETÖ’cü hainlerin bu pervasız girişimi milletimizin bu
feraseti sayesinde bertaraf edilebilmiştir.
15 Temmuz darbe girişimi, öncesi ve sonrasıyla, bir daha böylesine elim olayların
yaşanmaması için iyi analiz edilmesi gereken bir olaydır. Bu konuda üniversitelerimize, STK’larımıza ve siyasetçilerimize
büyük görevler düşmektedir. 15 Temmuz
sonrası, kısa bir şaşkınlıktan sonra, darbeye müzahir çevrelerin, halkın direnişini
itibarsızlaştırmak için gösterdikleri çaba,
15 Temmuz’un doğru anlaşılması için yapılacak faaliyetlerin ne denli önemli olduğunu göstermektedir.
15 Temmuz Derneği olarak, şehit yakınları ve gazilerimizle dayanışmanın yanı
sıra, 15 Temmuz’un ihtiva ettiği mananın
kavranması ve gelecek kuşaklara aktarılması gibi bir sorumlulukla da hareket
ediyoruz. Zira 15 Temmuz’la ortaya çıkan
diriliş ruhunun iyi anlaşılması milletimizin
bekası açısından önemlidir.
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Bu amaçla dernek olarak yoğun bir çaba sergiliyor, yurt içinde ve dışında 15
Temmuz’un ihtiva ettiği anlamın daha
net anlaşılabilmesi için programlar gerçekleştiriyoruz. İlkini Cumhurbaşkanlığı
himayelerinde 2017 yılında 15 Temmuz’un yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz uluslararası sempozyumun
bu anlamda son derece yararlı olduğu
düşüncesindeyiz. Bu faaliyetlerin daha
etkili olması için sempozyumda sunulan
tebliğleri kitap olarak araştırmacıların
ve halkımızın dikkatine sunmanın önemine inanıyoruz.
15 Temmuz Derneği tarafından hazırlanan sempozyum kitabının 15 Temmuz’un mana ve önemini anlamak adına
bu konuda ortaya konulan literatüre bir
katkı olmasını ümit ediyoruz. Bu vesileyle, sempozyuma katılan yerli ve yabancı
düşünce insanlarına, sempozyumun ve
elinizdeki sempozyum kitabının hazırlanmasında emeği geçen SETA, Sabah
Gazetesi ve tüm 15 Temmuz gönüllülerine teşekkür ediyorum.

Türkiye’nin bekası ve
müreffeh geleceği noktasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ifadesiyle “milli ve yerli
bir duruş” gereklidir. Bu, aslında 15
Temmuz gecesinde ortaya çıkan
milli iradedir. Boğaziçi Köprüsü’nde,
Meclis’te, Külliyede hepimizi
birleştiren tek bir şey vardı, o da
Türkiye sevdasıydı. Farklı görüşlere
ya da tercihlere sahip olabiliriz
ancak ortak meşru ideolojik
gayemiz Türkiye’nin iyiliğini
gözetmek ve yüceltmek olmalıdır.
Prof. Dr. Burhanettin Duran
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Takdim: Prof. Dr. Burhanettin Duran - SETA Genel Koordinatörü
Açılış Konuşması: Binali Yıldırım - T.C. Başbakanı

Sunucu: Sayın Başbakanımız, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, 15 Temmuz Derneği, Sabah
Gazetesi ve SETA tarafından gerçekleştirilen Uluslararası 15 Temmuz
Sempozyumu münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden
başta saygıdeğer Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımızı saygıyla
selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz
diyorum.
Sayın Başbakanımız, değerli konuklar;
açılış konuşmalarını gerçekleştirmek
üzere SETA Genel Koordinatörü Prof.
Dr. Sayın Burhanettin Duran beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Buyurun
efendim.
Prof. Dr. Burhanettin Duran: Saygıdeğer Başbakanım, değerli basın
mensupları, sevgili katılımcılar; SETA,
Sabah Gazetesi Yazarlar Kulübü ve
15 Temmuz Derneği olarak organize etmiş olduğumuz Uluslararası 15

Temmuz Sempozyumu’na hoş geldiniz. Millet olarak vatanımıza sahip
çıktığımız şanlı 15 Temmuz direnişinin üzerinden bir yıl geçti. Bugünden
bakıldığında 15 Temmuz her yönüyle
Türk siyasi hayatının bir dönüm noktasıdır. O gece, Türk milleti iradesine
ve seçilmiş siyasetçilerine sahip çıkarak belki de makus talihini bir daha
geri dönülemeyecek şekilde yenmiş
ve bütün ezberleri yıkmıştır. Türkiye
siyasetinde paradigmatik bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bundan sonra
15 Temmuz’a referans vermeden siyaset yapmak, konuşmak imkansız
hale gelmiştir. Hepimizin bildiği gibi
15 Temmuz 2016’dan bu yana, geçen
bir yıllık süre zarfında bu darbecilerin
yargılanma süreçleri devam etmektedir. Ancak Türkiye sadece bununla
kalmayarak, yani üç terör örgütüyle
de mücadele ederek ama bir yandan
da bölgenin önemli bir aktörü olarak
sorunların çözümüne katkı sunmaktadır. Geçtiğimiz bir yılda demokrasi
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nöbetlerini yaşadık, Yenikapı mutabakatını gördük; daha sonra olağanüstü
hâl uygulamalarıyla bu FETÖ’cü şebekenin çökertilmesi, tüm kritik devlet kurumlarından tasfiye edilmesiyle
uğraştık ve uğraşıyoruz. Bu minvalde
yine Türkiye, kurumlarının zayıflamadığını aksine güçlendiğini Fırat Kalkanı
operasyonu ile gösterdi. Devamında
16 Nisan referandumu ile Türkiye büyük bir dönüşüme imza attı.
Ülkemizin bir daha 15 Temmuz darbe
girişimi türünden girişimlere sahne
olmaması için her türlü tedbir alınmak
durumunda. Çıkarılabilecek çok fazla
ders var. Güvenlik başta olmak üzere
bütün devlet kurumlarımızın Türkiye
toplumunu kuşatacak şekilde güçlendirilmesi gerekiyor. Yerleşik bir demokrasi için güçlü devlet kurumları ve
kapsayıcı bir milli kimlik vazgeçilmezdir. Bu sebeple Türkiye’nin bekası ve
müreffeh geleceği noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
ifadesiyle “milli ve yerli bir duruş” gereklidir. Bu, aslında 15 Temmuz gecesinde ortaya çıkan milli iradedir. Boğaziçi Köprüsü’nde, Meclis’te, Külliyede
hepimizi birleştiren tek bir şey vardı, o
da Türkiye sevdasıydı. Farklı görüşlere
ya da tercihlere sahip olabiliriz ancak
ortak meşru ideolojik gayemiz Türkiye’nin iyiliğini gözetmek ve yüceltmek
olmalıdır.
Değerli katılımcılar; 15 Temmuz, medyada ve her alanda genel olarak bir
darbe girişimi şeklinde nitelendirildi.
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Belki de bir darbe girişimi değildi sadece, daha öte bir şeydi. Bir işgal girişimiydi. Bu ülkenin yönetiminin ele
geçirilmesinden fazlası amaçlanmıştı.
40 yılı aşkın planın ürünü olan hain bir
komplonun Türkiye’nin yarınlarını esir
almak istediğini biliyoruz. Dolayısıyla
15 Temmuz girişimi önceki darbelerden de farklıydı. Belki yöntem olarak
1960 ve 1980 darbelerinden kötü şeyler öğrenmişlerdi. Fakat planlaması ve
kurulan ittifaklara baktığımızda ucunu
17 - 25 Aralık’a hatta daha da öteye
götürebileceğimiz bir seri kumpasın
son hamlesi şeklindeydi. Bir anlamda
FETÖ dediğimiz bu darbenin arkasındaki örgütün Türkiye’nin insanlarına
vermiş olduğu zarar DEAŞ’ın, PKK’nın
zararlarından hiç de aşağı kalmamıştı;
belki de daha fazlasıydı.
Sevgili katılımcılar 15 Temmuz’a siyasi
hayatımızın kritik bir dönüm noktası;
milletin zaferi, kıyamı diyoruz. Üzerinden bir yıl geçmiş olsa bile bugün
halâ hepimizin hafızaları bu hatıralarla
dolu, taptaze. Ancak bunu hatırlamak
birinci yıldönümünde bu tür aktivitelerle anmak yeterli olmuyor. Görevimiz
burada bitmiyor. 15 Temmuz ruhunun
canlı tutulması lazım. Türkiye’nin bütün kurumlarının milli bir ruhla yeniden
inşa edilmesi lazım. Yani 15 Temmuz
ruhuyla yeniden inşa edilmesi lazım.
Ülkemizi hiçbir mahfilin operasyon
çekmeye cesaret edemeyeceği bir
konuma taşımak zorundayız. Kurumlarımızı FETÖ’cülerden arındırmamız
yetmez; demokratik bir yeniden inşa

Takdim ve Açılış Konuşması

sürecinden de geçirmemiz gerekir. Ülkemizin kaderini değiştiren şanlı 15
Temmuz direnişini gelecek nesillere en
doğru şekilde anlatabilecek her türlü
akademik, kültürel çalışmaları da yapmak durumundayız. Bu noktada hem
üniversitelerimize hem de sivil toplum
kurumlarına büyük görevler düşmektedir. Biz de SETA olarak, 15 Temmuz
ve sonraki süreçte; milletin iradesinden, demokrasiden ve devletin bekasından yana tavır aldık. Demokrasi
nöbetlerinin ilk gecesinde, 16 Temmuz
gecesinde bu konuyla ilgili akademik
çalışmaları yapma kararı aldık. Böylece geçtiğimiz bir yılda bu darbe girişimi ve faili olan FETÖ üzerine kitaplar,
raporlar, analizler, perspektifler ve
yorumlar yayınladık. Bunları İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça gibi
dillere çevirdik. Bu bağlamda 9 kitap,
5 rapor, 13 analiz, 13 perspektif çalışması yaptık. Türkçe, İngilizce ve Arapça
dergilerimizde 15 Temmuz’u merkeze
alan çalışmalar yaptık. 2 uluslararası
sempozyum, 8 ulusal panel ve 6 tane
de yurt dışı panel düzenledik. Sadece
bu hafta içerisinde Amerika’da, Jandarma Genel Komutanımızın katılımıyla bir sempozyum yaptık, kongrede
bir oturum gerçekleştirdik, Kanada’da
3 panel gerçekleştirdik. Yarın Paris’te
2 tane oturum gerçekleşecek. Bunu
bir sivil toplum görevi olarak gördük.
Çünkü, 15 Temmuz’un ruhuna yönelik
bir saldırının halâ devam etmekte olduğunun ve Türkiye karşıtı uluslararası mahfiller tarafından kullanıldığının
da pekâlâ farkındayız.

Değerli katılımcılar; ben sözlerimi
uzatmayacağım. 15 Temmuz’da siyaset kurumunun demokratik direnişini
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte gösteren Başbakanımız Binali Yıldırım Bey bugün açılış
konuşmaları için bizimle birlikteler.
Başbakanımızı 15 Temmuz üzerine bir
sempozyumda takdim etmenin benim
için büyük bir ayrıcalığı var. Sayın Başbakanım bilmem hatırlar mısınız? 15
Temmuz 2016 günü tanklar Boğaziçi
Köprüsü’nü kapatmadan hemen önce
son görüşmenizi SETA adına benimle
ve arkadaşım, dostum Fahrettin Altun
Bey’le Dolmabahçe ofisinizde gerçekleştirmiştik. Şükürler olsun ki, milletçe bu meş’um darbeyi aşabildik ve bu
sayede sizi burada dinleme bahtiyarlığına erişebiliyoruz. Ben bu duygular
içerisinde sizi kürsüye davet ediyorum
efendim.
Başbakan Binali Yıldırım: Çok değerli
katılımcılar, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler… Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı
kısaca SETA, Sabah Yazarlar Kulübü
ve 15 Temmuz Derneği tarafından
tertip edilen Uluslar arası 15 Temmuz
Sempozyumu’nun başarılı geçmesini
diliyor ve hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok anlamlı bir hafta
içerisindeyiz. Dünyanın en sinsi terör
örgütü tarafından planlanmış darbe görünümlü işgal girişimi milli bir
destana dönüştürüldü. Üzerinden de
bir yıl geçti. Bu hafta dolayısıyla yurt
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çapında çok yaygın anma etkinlikleri
düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte dün 15 Temmuz şehitlerimizin ve ülkenin bağımsızlığı için
canını veren bütün şehitlerimizin kabirleri başında ziyarete gittik. Dualar
okundu, hatimler indirildi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize
hayırlı uzun ömürler diliyorum. O alçak darbe girişiminde 250 şehidimiz,
2193 gazimiz var. Bu hafta, 81 ilde
anma törenleri 16 Temmuz sabahına
kadar kesintisiz devam edecek. Şehit
yakınlarımızın, gazilerimizin her zaman olduğu gibi acılarının tazelendiği
bu günlerde yanlarında olacağız, onları yalnız bırakmayacağız. 15 Temmuz
Demokrasi, Milli Birlik Günü’nde de yine sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte
TBMM’de, Gazi Meclis’in özel oturumunda beraber olacağız.
Değerli katılımcılar; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da darbe yaşamamış tek bir kişi yok maalesef. Bu ülkede
yaşayan 80 milyon, en az bir darbeye
şahitlik ederek bu günlere geldi. Hatta orta yaş üzerinde olanlar 3 veya 4
darbeyi birden yaşadı. Umut ediyorum
ki, 15 Temmuz 2016’dan sonra dünyaya gelen yavrularımız bir daha böyle
acı olaylar yaşamasın. Nasıl terör örgütlerinin iyisi kötüsü yoksa darbenin
de iyisi kötüsü olmaz. Ama Türkiye 15
Temmuz’da bu toprakların şimdiye
kadar gördüğü en vahşi en hain darbe girişimiyle karşılaştı. Kendilerine
vatan savunması için emanet edilen
tankları, uçakları millete karşı alçakça
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kullandılar. Asker kılığına girmiş bu
katiller terör örgütlerine atmadıkları
onlarca bombayı Özel Harekât’ta görevli kahramanlarımızın, milletimizin,
Meclis’in üzerine attılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara, köprülere, havalimanlarına davet çağrısı
milletimizin nezdinde o gece büyük bir
karşılık bulmuştur. Milletimiz, liderinin
çağrısıyla meydanlara akın akın inmiş
ve onun gösterdiği kararlılıkla darbecilerin saldırısına karşı koymuştur.
Kimse merak etmesin. Buradan açıkça söylüyorum, bu hainler hak ettikleri cezayı hukuk içerisinde alacaklar.
Bunların pişkin, arsızca masum rolü
oynamalarından hiç ama hiç kimse
etkilenmesin. Milletimizin özellikle de
şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin
gönlü ferah olsun. Meclis’i bombalayan, Özel Harekatı bombalayıp 53 şehidimizi verdiğimiz o manzarayı yaşatan, “biz bir şeyden haberdar değildik,
teröristlerle savaşıyoruz zannettik”
yalanları, saçmalıkları kendilerini kurtaramayacak. Her şey milletin, bütün
dünyanın gözü önünde oldu. Milletin
üzerine ateş açarak, milletin üzerine
bomba atarak mı milleti kurtaracaksınız ey gafiller!
Tarihin gördüğü en erdemli milletin
karşısında 1 dolarlık paçavraya döndü
bunlar. 1 dolara üniformalarını sattılar,
ruhlarını sattılar, inançlarını sattılar,
göğüslerindeki bayrağı sattılar, milleti
sattılar. Şunu dünya âlem iyi bilsin ki,
ihanetlerinin bedelini ödemeyen tek
bir FETÖ’cü kalmayıncaya kadar bu
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mücadele devam edecek. Hiçbir devlet
kendisine sadakat göstermeyenlerle çalışamaz. Bu genel bir kuraldır. İki
Almanya birleştiği zaman bir gecede
Almanya 500 bin devlet çalışanını kapının önüne koydu. Kimse Almanya’ya
“niye böyle yaptın?” demedi. Olay,
Anayasa, İnsan Hakları Mahkemesi’ne de taşındı ve oradan çıkan karar;
her devlet kendine sadakat gösteren memurlarla çalışır. Kendi içinizde
hainler olduğunu bile bile nasıl ülkeyi
yöneteceksiniz?
Değerli konuklar o gece Anadolu’nun
her köşesinde meydanlara inenler yalnız millet olma şuurunu ortaya koymadı. O milyonlar ülkesiyle, devletiyle
kurduğu aidiyetin boyutunu da cümle
âleme gösterdi. Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı,
Çerkez’i, Gürcü’sü, Roman’ı, Boşnak’ı,
Arap’ı sen ben demeden, genç ihtiyar
demeden, kadın erkek demeden Çanakkale’deki milli şuur tekrar ayağa
kalktı.
Art arda bombalar yağarken alçak
uçuşlarla gerçekleştirdikleri sonik
patlamalarla şehirdeki binaların camları aşağıya inerken milletin korkacağını, sineceğini, saklanacağını hesap
ettiler ama çok yanıldılar. Milyonlar,
darbenin sadece en yoğun hissedildiği Ankara’da, İstanbul’da değil 81 ilde
millet için, bayrak için, vatan için, devlet için, demokrasi için sokaklardaydı,
tankların üzerindeydi, yollardaydı. Birbirlerini o güne kadar tanımamış, görmemiş nereli olduğunu kim olduğunu

bilmediği insanlar ölümüne kardeş
oldu.
O gece, milletin bütün dünyaya Türk
milletinin gücünü bir kez daha gösterdiği gündür. Düşmanlarını bir kez
daha korkudan titrettiği gündür. Atılan
kurşunlardan birbirlerini korumak için
insanlarımız etten duvar ördü. Ellerindeki bayrağı düşürmemek için birbirlerine kol kanat gerdiler. Bu destansı
direnişte kuşkusuz milli şuur en üst
düzeyde seyretmiştir.
Bu şuurun hangi noktada olduğunun
anlaşılması bakımından SETA’nın hazırladığı “15 Temmuz darbe girişimi
toplumsal algı araştırması”nı mutlaka ve mutlaka herkesin okumasını
tavsiye ediyorum. Emeği geçen SETA
yöneticileri başta olmak üzere herkesi
kutluyorum. Bu araştırmada, sokağa
çıkan vatandaşlarla yapılan görüşmelere yer verilmiş. Bakın vatandaş
ne diyor: “Ezan sesi duydum, salâ
okunduğu için sokağa çıktım. Çünkü
zamansız salânın cihat anlamını taşıdığını biliyordum. İnternet kafede oyun
oynuyordum ve ezanı duyduğum gibi
oyunu kapattım, sokağa indim. ‘Vatan
elden gidiyor’, diye düşündüm. Meydan
çok kalabalıktı. Herkes yan yana tankların karşısında oturuyordu. Ben Erzurumluyum yanımda Diyarbakırlı biri
var, Hakkarili biri var, Edirneli biri vardı.
Dördümüz de o gece aynı hislerle yan
yana oturuyor, tanklara karşı mücadele veriyorduk.”
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Aynı araştırmada Taksim’de yapılan
görüşmelerden birisinden daha bahsetmek istiyorum. 38 yaşında CHP
seçmeni olan bir kadın öğretmen şöyle
söylüyor: “OHAL gerekiyordu demek
ki. Bu ülkenin bir Cumhurbaşkanı, bir
Başbakanı, bir Hükümeti var. OHAL
kararının arkasındayız. Temizliklerin
incitilmeden yapılmasını istiyoruz. Yapılacak düzenlemelerin, sorunun halline hizmet edeceğine inanıyoruz.” Böylesine devletine, milletine güvenen bir
CHP’li. CHP yönetiminin bu sese kulak
vermesini bekliyoruz. Ana muhalefetin adalet adı altında FETÖ’cüleri masum gösterme çabalarına bugünlerde
milletçe şahit oluyoruz. 15 Temmuz’u
“Kontrollü Darbe” diye niteleyenler
baktı ki tutmadı, tornistan yaptı; şimdi
“20 Temmuz Darbesi” diye bir şey icat
etti. Bu, akıl tutulmasıdır.

başka bir ülke de yok. KHK’lar ile FETÖ
mensubu olduğu belirlenenlerin kamu
ile ilişiği kesildi, görevlerinden uzaklaştırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her
kademesine sızmış terör elemanları
büyük oranda tasfiye edildi. Örgütün
medya ayağı, finans ayağı, bürokrasi
ayağı hepsi açığa çıkarıldı. Örgüte çalışan STK’lar, okullar, yayın organları
kapatıldı. Bu kararlı mücadele ilerleyen süreçte de hiç şüphesiz devam
edecektir.

Değerli konuklar, 15 Temmuz gecesi
verdiğimiz kutsal mücadele hain terör
örgütüyle nihai mücadelenin ilk adımıdır. İlki kadar hayati derecede öneme
sahip ikinci adım örgütün tamamen
tasfiyesidir. Milletimize ve devletimizin bütün kurumlarına sızan bu alçak
yapının tamamen ortaya çıkarılması ve devletin bütün kademelerinden
tasfiyesi için milletimize söz verdik. 15
Temmuz’dan bu yana geride bıraktığımız bir yıl içerisinde FETÖ Terör örgütüyle kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz. Tabii sadece FETÖ ile değil aynı
zamanda üç terör örgütüyle mücadele
eden bir ülkeyiz. Böyle bir mücadeleyi
başarılı bir şekilde sürdüren dünyada

Değerli konuklar, Türk siyasi tarihinde
bu örgütün ortaya çıktığı 1966’dan
beri bu örgütle mücadele edilen iki dönem vardır. Birisi rahmetli Erbakan’ın
dönemidir; diğeri de AK Parti lideri
Recep Tayyip Erdoğan’ın dönemidir.
Bunun dışındaki siyasi liderler örgütle
hep iyi geçinmişlerdir. Tarihi olaylara
dönün bir bakın bunu göreceksiniz.
Kuşkusuz FETÖ ile mücadelede daha
atılacak adımlarımız var. Mücadele kararlılıkla devam edecek. Benim burada
milletimden istediğim şu: Bu mücadelede inancınızı kaybetmeyin, bize destek vermeye devam edin.
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Burada bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Genellikle; “Efendim
FETÖ’nün siyasi ayağı ne oldu?” diye sorular soruluyor. FETÖ’nün siyasi
ayağı ortaya çıkmadı, AK Parti FETÖ ile
mücadele etmedi, onun için bu günleri
yaşadık, diye sık sık ana muhalefetten
sözler duyuyoruz.

OHAL

dolayısıyla

memuriyetten
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çıkarılanlarla ilgili yaptığımız yeni bir
düzenlemeyle itiraz yolunu açtık; yani
normal şartlarda OHAL’le memuriyetine son verilenler yargıya gidemiyorlar
ancak yaptığımız yeni bir düzenlemeyle 685 sayılı KHK ile “Olağanüstü Hal
İşlemleri İnceleme Komisyonu” kurduk. Şimdi bu komisyon 17 Temmuz
itibariyle çalışmalarına başlıyor, hazırlıkları bitti, dosya kabul etmeye başlayacak ve bu dosyaları inceleyip karara
bağlayacak. Bu komisyonun özelliği
ne? 7 hâkimden oluşuyor, yasayla kuruldu, 200’e yakın uzman çalışacak ve
bütün dosyaları teker teker inceleyecek. Ne olacak? Bir müracaatçı, beni
haksız yere çıkardılar, diye müracaat
etti. İnceleyecek... Eğer uygun görürse, hakikaten itirazı yerinde görürse çıkarıldığı idareden 15 gün içinde
tekrar işe iadesini isteyecek. Değilse
yargı yolu açılacak. Bugünkünden farkı
bu. Bugün yargı yolu kapalı. Dolayısıyla
İdare Mahkemesi’ne gidecek veya üst
düzey görevliyse Danıştay’a gidecek.
Daha sonraki AHİM’e kadar bütün yargı
yollarını kullanabilecek. Onun için her
şeyi hukuk içerisinde hukuk devleti
anlayışıyla yapmak zorundayız.
Türkiye, bir hukuk devleti. Keyfi, kafamıza göre iş yapamayız. İşin zorluğu
da burada. Hukukun bütün boşluklarını kullanıyorlar. Görüyorum, mahkemelerde şehit yakınları, gazilerimiz
sabırsızlanıyor, feveran ediyor haklı
olarak. Bizimle dalga geçiliyor, burada
tiyatro oynanıyor diye tepki koyuyorlar. Bakın bunların yapmaya çalıştığı

şu, daha sonraki süreçlerde adil yargılama yapılmadı, savunma hakkımız
verilmedi gibi itirazların arkasına sığınarak uluslararası mahkemelerde
bu işi bozmak için şimdiden bir tezgah
yapıyorlar. Benim, mağdurlara, mağdur yakınlarına özellikle tavsiyem şu:
Bırakın, sabredin hangi tiyatroyu yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları oynarlarsa oynasınlar kesinlikle bu yaptıklarının karşılığını görecekler, hukuk
devleti anlayışı içerisinde hak ettikleri
cezayı en ağır şekilde alacaklar. Onların elinden bu itirazları almamız lazım.
Onun için de sabırla, sükûnetle, kararlılıkla bu davaların seyrini izlememiz
gerekiyor.
Üç patlama oldu diye OHAL ilan eden
bazı Avrupa ülkelerini bir kenara bırakıp 250 şehit verilen ülkemizde OHAL
ilan edildi diye yaygara yapan, dünyayı
ayağa kaldıran, çalışmalarımızı bu yönüyle tenkit edenler çok büyük yanlış
içerisindeler. Yenikapı ruhunu taşıyamayanlar oldu belki ama bu milletin
kapısı milli birlik ve beraberlik isteyen
herkese daima açık olacaktır. Şehitlerimizin ruhunu incitmeye hiç ama hiç
kimsenin hakkı yok.
Değerli misafirler, bu darbe hazırlığı
öyle 3- 5 günlük, 3-5 yıllık bir hazırlık
değil. Tam 50 yıl boyunca bu alçak terör
örgütünün bir darbe hazırlığını, devleti
ele geçirme çalışması olduğunu şimdi
daha iyi anlıyoruz. FETÖ elebaşının 11
Mart 1966’da İzmir’de sözde vaizliğe
atandığı günden bu güne, yaşananları
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bilmeyenlerin bilmesi gerekir. Yine SETA’nın bir çalışmasında bunun çok detaylı bir dökümünü de görebilirsiniz.
Bu örgütün arkasındakiler Türkiye ve
demokrasi düşmanıdır. Tarih boyunca bu topraklar üzerindeki hayallerini
gerçekleştiremeyenlerdir.
Bunların
maskesi 15 Temmuz’dan evvel 17-25
Aralık’ta düşmüştür. Devletin içine
sızmış şantajcı, montajcı, komplocu haşhaşî bir örgütle karşı karşıya
kaldığımızı, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere söyleyerek büyük bir
mücadele başlatmıştık. Tanklı, toplu,
uçaklı bir darbe girişimini de neredeyse uzaylıların yaptığını bugün söylemeye çalışanlar var. Kim ne derse
desin, 15 Temmuz unutulmayacak,
unutturulmayacak. Hafızalarımız halâ
çok taze. O gece elinde sopayla tank
kovalayan, kamyonete atlayıp erkekleri meydanlara taşıyan, eşini, oğlunu
helalleşip meydanlara gönderen, evde
oturmayıp peşlerinden giden, tankın
üzerindeki askere “evladım hapislerde
çürürsün, in o tanktan aşağıya” diye
anne nasihatinde bulunan kadınlarımıza milletim adına teşekkür ediyorum.
O gün meydanlardaki 100 kişiden 50’si
kadındı. Türk kadını nasıl vatanına sahip çıkar, nasıl bayrağına sahip çıkar
o gece bütün dünyaya gösterdi. Allah
hepsinden razı olsun. Peki ya gençler! Kimilerine göre apolitik, kimilerine
göre ülke sorunlarına duyarsız dedikleri o gençlerin her biri birer kahraman oldu. Gençler 18 yaşında seçilme
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hakkını kendilerine yakıştıramayanlar,
kendilerinden esirgeyenler için, milleti, bayrağı, vatanı için o gece canlarını esirgemeden mücadele ettiler. 15
Temmuz gecesi 18 yaş altında 8 tane
ana kuzusu şehit oldu. Dün bazılarının
kabirlerini de ziyaret ettik.
Ben 250 şehidimizin, 2193 gazimizin
adını tek tek saymak isterdim ama
müsaadenizle sadece bu gençlerimizin isimlerini zikrederek onları anmak
istiyorum. Abdullah Tayyip Olçok, Engin Tilbeç, Halil İbrahim Yıldırım, Mahir
Ayabak, Mustafa Karasakal, Mutlucan
Kılıç, Rüstem Resul Perçin, Uhud Kadir
Işık. Hepsinin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun.
Değerli misafirler, FETÖ mensupları
sadece Türkiye için değil yuvalandıkları bütün ülkeler için büyük bir tehlikedir. Örgüt en büyük oyununu Türkiye
üzerinde oynamıştır. Biz buradan diğer
ülkeleri uyarıyoruz. Bize bakın, görün,
söylediklerimize kulak verin. Ülkenizde
FETÖ’nün bütün faaliyetlerine, kurum
ve kuruluşlarına artık bir son verin.
Hele hele eli kanlı darbecileri ülkenizde
barındırmayın.
Elbette o gece yaşananlar büyük bir
travmaydı. Çocuklarımız halâ uçak
sesi duyduğunda irkiliyor, helikopter
sesi duyan vatandaş ne oluyor acaba
diye sağına soluna bakınıyor. Yaraları
birlikte saracağız. Böylesine ağır travmanın bir yıl içerisinde tamamen atlatılmasını söylemek zor. Ama birliğimiz,
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beraberliğimiz yaralarımızın merhemidir, en güzel ilacıdır. Birbirimize her
zamankinden daha fazla kenetleneceğiz, birbirimizi daha çok seveceğiz,
daha çok güveneceğiz. Hepimiz şunu
biliyoruz. Farklılıklarımız var. Kimimizin teni esmer, kimi beyaz, saçı beyaz,
kimisinin siyah, kimimizin gözü ela,
kimisi kara. Tabii ki farklılıklarımız var
ama farklı olmayan bir şey var. Hepimizin gözlerinden akan damlaların
rengi aynı. Onun için bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Başka ülkemiz,
başka devletimiz yok. Bu topraklarda
barış içinde kardeşlikle sonsuza kadar
yaşayacağız. Bunu birlikte başaracağız, daha çok çalışarak, daha çok üreterek dünyanın en saygın, en müreffeh, en gelişmiş ülkesini birlikte inşa
edeceğiz.

Değerli konuklar, sözlerimin sonuna
geldim. Sözlerimin sonunda bu ülke bu
bayrak bu topraklar için gözünü kırpmadan can veren bütün şehitlerimizle
beraber 15 Temmuz şehitlerimizi bir
kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize
hayırlı uzun ömürler diliyorum. Rabbim
bir daha böyle karanlık bir geceyi ülkemize ve milletimize yaşatmasın. Allah
bu millete yeni bir İstiklal Marşı daha
yazdırmasın, diyor hepinizi sevgiyle,
saygıyla selamlıyorum. Düzenlenen
bu etkinliğin hayırlara vesile olmasını
diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a
emanet olun.
Sunucu: Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi
sunuyoruz.
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Biz hep bir tarih olarak okuduk
ama 15 Temmuz’da şehadetin ne
olduğunu gerçek kahramanlığın ne
olduğunu, fedakarlıkta bulunmanın
ne olduğunu, candan, canandan,
maldan mülkten feragat ederek
değerler için yaşamanın, ölmenin
ne manaya geldiğini anladık.
O anlamda bunun büyük bir
tezekkür vesilesi olduğunu da
ifade etmeliyim. 15 Temmuz’u
anarken, aziz şehitlerimizin
hatıralarını yaşatırken de bu
mana ve maneviyatı birlikte
düşünmemiz lazım. Yani 15
Temmuz’u magazinleştirmeden,
maneviyatına uygun bir
şekilde anmamız gerekiyor.
Doç. Dr. İbrahim Kalın

I. Oturum
15 Temmuz Darbe Girişiminin Anlamı

Moderatör:
Cem Öğretir - atv
Konuşmacılar: Doç. Dr. İbrahim Kalın - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
Prof. Dr. Burhanettin Duran - SETA Genel Koordinatörü
Prof. Dr. Atilla Yayla - Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsamettin Arslan - Uludağ Üniversitesi

Moderatör Cem Öğretir: 15 Temmuz
darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçti. Bu özel günde 15 Temmuz’u bütün
yönleriyle ele almak için düzenlenen
sempozyumun ilk oturumunda darbe
girişiminin anlamı konusunu ele alacağız. Ben öncelikle konuşmacılarımızı sahneye davet etmek istiyorum.
Sayın İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü... Buyurun efendim. SETA
Genel Koordinatörümüz Prof. Dr. Sayın
Burhanettin Duran Bey de aramıza katılacaklar. Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sayın Atilla Yayla’yı
sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz
efendim. Uludağ Üniversitesi üyesi
Prof. Dr. Sayın Hüsamettin Arslan da
aramızda. Buyurun efendim. Şimdi
efendim moderatörün hakkı vardır biraz diye düşünüyorum. Müsaadenizle bir iki dakikanızı almak istiyorum
çünkü biz haberciler işimizi yaparken

çoğunlukla kelimeleri yoğurarak, onları
şekillendirip bir anlama büründürmeye
çalışırız. Ama bunu yaparken elbette
bir mana bütünlüğünü de ararız. Bunu yapmamız gerekir; çünkü doğruyu
anlamak, anladığımızı anlatmak bizim
görevimiz. Bir söz dizisinde bir mana
yoksa, takdir edersiniz ki bizi izlemenin de bizim yaptığımız işin de hiçbir
anlamı yok. Hakikati olduğu gibi ortaya koymak, meseleleri doğru anlamak
ve anlatmak gibi bir sorumluluğumuz
var. Hakikate ulaşmanın ilk şartı da
soru sormaktır. Bizler de gazeteciler
olarak, sizler adına sorular soruyoruz. 15 Temmuzun ne olduğunu bütün
yönleriyle açığa çıkarmaya çalışıyoruz.
Neden niçin nasıl diye anlatmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Çünkü
mana, hem bireye hem topluma yol
gösteren bir rehber aynı zamanda.
Hem bizler hem sizler için. Meseleleri
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çok doğru okuyan milletler, toplumlar dünya tarihini değiştirebiliyor. Yani
biz 15 Temmuz’u doğru anlar ve sonrasında siyasete ve toplumsal bütün
katmanlara doğru aktarabilirsek Türkiye’yi bambaşka bir noktaya çıkarabiliriz. 15 Temmuz karanlığı için de
aynı sorgulamayı yapmak zorundayız.
Toplum olarak böyle bir yükümlülüğümüz hatta borcumuz var. O gece vatanı için ölümü göze alan şehitlerimize,
gazilerimize bir borcumuz var. Bunu
yapmamız için de elbette sormamız,
sorgulamamız lazım ama en başta
aydınlarımızın, akademisyenlerimizin
bizi bu konuda aydınlatması gerekiyor.
Şimdi ben sözü aydınlarımıza, akademisyenlerimize bırakacağım, onlar anlatacaklar. Sayın Kalın söz şimdi sizde
efendim.
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İbrahim Kalın: Çok teşekkür ediyorum
öncelikle, bu panelin hayırlara vesile
olmasını diliyorum. Sözlerimin başında 15 Temmuz şehitlerimizi tazimle
anarak hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Onların şehadeti, onların kahramanlıkları, onların fedakarlığı sayesinde bugün burada hepimiz birlikte
olma imkanına sahibiz. Eğer Türkiye
bağımsız, özgür bir ülke olarak var olmaya devam ediyorsa bu da onların
şehadeti sayesinde oldu. Bu anlamda
şehitlerimizin kanlarının yerde kalmadığını ifade edebilirim. 15 Temmuz
darbe girişiminin mana ve maneviyatı
üzerine birkaç şey söylemek istiyorum.
Arkadaşımız da mananın idraki üzerine önemli bir girizgah yaptı; aslında
benim işimi de kolaylaştırdı. Çünkü,
mana bizim düşünce geleneğimizde
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bir yönüyle inşa edilen bir yönüyle de
keşfedilen bir şeydir. İnşaî boyutuyla,
insan katılır mananın inşasına. Bir anlamı ortaya çıkartırsınız, kavramsallaştırırsınız ve bu insanlara mâl olur.
Bir yönüyle de keşiftir. Mana bizim,
dünyanın mastırı, efendisi olarak inşa
ettiğimiz bir şey de değildir. Bazen perde kalkar, manayı görürsünüz. Manaya
ulaşmaktır aslında felsefe yolculuğunun da ana amacı. 15 Temmuz darbe
girişimine bu zaviyeden baktığımızda
manası ve maneviyatı iç içe geçmiş bir
süreçten bahsediyoruz aslında.
Ne oldu 15 Temmuz darbe girişiminde? Öncelikle biraz önce Başbakanımızın da ifade ettiği gibi 15 Temmuz
bir işgal, bir darbe girişimiydi. İşgal
kelimesini kelimenin en geniş manasıyla anlamak lazım. Sadece fiziki, fiili
anlamda tanklarla, toplarla, silahlarla, askerle işgal değil, bu ülkenin belki zihnini, kalbini, gönül coğrafyasını
işgal girişimiydi aynı zamanda. Çünkü
Türkiye’nin kendine istikamet olarak
kabul ettiği yeni açılımları kabullenemeyen uluslararası sistemin bir takım
aktörleri FETÖ denilen yapıyı bir taşeron olarak kullanarak Türkiye’nin bu
gidişatını aslında durdurmak istediler.
15 Temmuz’un maneviyatı açısından
da ben sürekli hatırlamamız gereken
boyutların olduğunu düşünüyorum. Bu
bir süreç son tahlilde. Şehadet inancını ve kültürünü 15 Temmuz’la yeniden
hatırladık. Tarihimizdeki büyük kırılma
noktalarını Malazgirt’ten Çanakkale’ye

kadar uzatabilirsiniz. Biz hep bir tarih olarak okuduk ama 15 Temmuz’da
şehadetin ne olduğunu gerçek kahramanlığın ne olduğunu, fedakarlıkta bulunmanın ne olduğunu, candan,
canandan, maldan mülkten feragat
ederek değerler için yaşamanın, ölmenin ne manaya geldiğini anladık. O
anlamda bunun büyük bir tezekkür vesilesi olduğunu da ifade etmeliyim. 15
Temmuz’u anarken, aziz şehitlerimizin
hatıralarını yaşatırken de bu mana ve
maneviyatı birlikte düşünmemiz lazım. Yani 15 Temmuz’u magazinleştirmeden, maneviyatına uygun bir şekilde anmamız gerekiyor.
15 Temmuz’da biz şüphesiz hüzünlendik, yas tuttuk; çünkü, şehitlerimiz
var, gazilerimiz var. Ama aynı zamanda
bir zafer bir kahramanlık hikayesi, bir
destan var ortada. Dolayısıyla biz yasını da vakur bir şekilde tutan bir milletiz. Tarihte bu hep böyle oldu. Dostunu düşmanını unutmayan ama yediği
darbeden dolayı da asla yıkılmayan,
ayakları üzerinde tekrar dikilen bir millet olduk.
Nitekim 15 Temmuz hadisesinden
sonra çok kısa bir sürede nasıl toparlandığımıza baktığınızda, bunun dünya
tarihinde de, modern darbeler tarihinde de çok özel bir yerinin olduğunu ifade etmemiz gerekir. Örneğin; bu darbe
girişimi başka bir ülkede olsaydı orada
devlet yıkılır, millet birbirine girer, toplum dağılır, ekonomi çöker, çok daha
elim, vahim sonuçlar ortaya çıkardı.
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Bu darbe girişiminden çok çok kısa
bir süre sonra biz köprülerin açılışını
yaptık. Yavuz Sultan Selim ve Osman
Gazi köprülerinin açılışını yaptık. Teröre karşı Fırat Kalkanı harekatını, Türkiye kendi milli imkan ve kabiliyetleriyle
hayata geçirdi. 7 Ağustos’ta büyük
bir Yenikapı miting yapıldı ve Yenikapı
ruhuyla bütün Türkiye bir araya geldi.
PKK’ya karşı çok etkili operasyonlar
başlatıldı. Suriye krizi bir başka boyuta girdi. Rusya ile yürüttüğümüz müzakereler neticesinde Astana sürecini
başlattık. Cenevre süreciyle birlikte,
şu an Suriye krizinin çözümüne yönelik
uluslararası platformlarda imkan sağlayan fırsat sağlayan iki platformun
ana aktörlerinden biri haline geldik.
Ekonomide de geçenlerde açıklanan
rakamlara göre Türkiye’nin %5 büyüme trendini yakaladığını hep birlikte
gördük.
Şimdi beklenti neydi? Bu darbe girişiminden sonra artık Türkiye güvenilir
bir ortak olmaktan çıkmıştır. Ne dediler? Türkiye, NATO’nun güney kanadını koruyan bir ülke olarak bugüne
kadar ordusuyla bu görevi ifa etti ama
bu kadar generali görevden aldıktan
sonra, 15 Temmuz darbesinden sonra
Türkiye güvenilir bir ortak olmayacak,
propagandası çok sıkça yapıldı. Terörle mücadele konusunda Türkiye zaafa
düşecek, denildi. Sınır güvenliği konusunda Türkiye zaafa düşecek, denildi.
Halbuki tam tersi oldu. PKK ile mücadele konusunda, sınır güvenliği konusunda, DEAŞ’la mücadele konusunda,
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Suriye ve diğer güvenlik problemleri
konusunda aslında daha iyi bir noktaya gelindi. Niye? Çünkü ordumuzun,
güvenlik güçlerimizin içine sızmış olan
asker kılıklı teröristler bu kurumlardan
tasfiye edildikçe güvenlik birimlerimiz,
Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatımız, jandarma genel komutanlığımız asıl görevlerini daha yeni yeni
gerçek manada icra etmeye başladı.
Yani bir zaaf oluşmadı tam tersine ciddi bir toparlanma başladı. Hatırlayın,
15 Temmuz gecesi öldürülen o katillerden bir tanesi terörle mücadelede
DEAŞ ve PKK’ ya karşı yürütülen sınır
ötesi operasyonların başındaki kişiydi.
Şimdi geriye doğru baktığımızda sivil
iradenin ortaya koyduğu talimatları ve
iradeyi yok sayarcasına bu terör operasyonlarını nasıl sabote ettiklerini de
daha net görüyoruz. Son birkaç yılda
neden terörle ve DEAŞ’la mücadelede
yeterince etkili netice alamadığımızın
cevabı da kendiliğinden ortaya çıkıyor.
Geriye doğru baktığınızda da ilginçtir;
15 Temmuz darbesini meşrulaştırmak,
ona bir zemin hazırlamak için iki tane
temel argüman hazırladılar biliyorsunuz. Bunu Türkiye’de çeşitli mecralarda başlattılar daha sonra uluslararası
dolaşıma soktular. Bir tanesi, “Türkiye diktatörleşiyor, Türkiye’de artık bir
dikta rejimi var dolayısıyla bir diktatörlük varsa, diktatör de Recep Tayyip
Erdoğan’sa onu devirmek aslında çok
da kötü bir şey değildir. Darbeler kötüdür ama diktatörlük daha kötüdür;
dolayısıyla bu darbenin meşru zemini
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oluşmuştur” söylemini geriye doğru,
darbe öncesi 17-25 Aralık 2013’ten
itibaren yavaş yavaş şekillendirmeye
başladılar. Özellikle 2014 ve 2015’de
bu zirve yaptı. Geriye doğru baktığınızda bu söylemin birinci hedefi darbeye
zemin hazırlamaktı. Eğer darbe başarılı olsaydı, dünyaya darbenin haklılığını bu şekilde satacaklardı. Yani “darbe
çok iyi bir şey değil demokrasilerde olmaması gerekir ama ne yapalım başka çaremiz kalmadı” diyeceklerdi. Hiç
olmazsa ehvenişer yaklaşımıyla daha
kötü olan bir şeyi daha az kötü olan bir
şeyle ortadan kaldırdık. Birincisi buydu. İkincisi de sistematik bir şekilde,
Türkiye’nin yabancı savaşçılara ve DAEŞ’e destek verdiği algısını gündemde
tutmak için yoğun bir çaba sarf ettiler.
Bu algı operasyonlarının nasıl üretilip
dolaşıma sokulduğuna baktığımızda
aynı mihraklar tarafından aynı hedefe
yönelik olarak devreye sokulduğunu
görüyorsunuz. Yani teröre destek veren bir ülke var, bir yönetim var. Bütün
dünyanın DEAŞ terörüyle mücadele
ettiği bir dönemde Türkiye bu iddialara
göre teröre göz yumuyor, destek veriyordu. Dolayısıyla bu rejimin ortadan
kaldırılması da aslında iyi bir şeydir.
Gene aynı argümanla darbeler kötüdür
ama burada daha kötü bir şeyi ortadan kaldırdık argümanıyla bunu adeta
meşrulaştırarak, zeminini hazırlayarak bu argümanları sürekli geliştirdiler.
FETÖ’nün rolü neydi burada? Tabii
şimdi bazı yorumlara baktığınız zaman adeta faili olmayan bir darbeden

bahsettiklerini görüyorsunuz ve insan
gerçekten hayret ediyor. Yani nasıl oluyorsa? ortada bir darbe var, bu kadar
şehidimiz var, bu kadar hadise yaşanmış, kahramanca bir direniş gösterilmiş, ama bazı çevreler bu darbenin bir
faili yokmuş gibi davranabiliyorlar.
Avrupalıların tepkilerine baktığınız
zaman, darbecilere karşı hükümetin
15 Temmuz’dan sonra aldığı tedbirlere yönelik eleştirilerin arkasında da
bu yaklaşım yatıyor. Yani bir darbe
oldu. Darbe çok kötü ama darbecileri
cezalandırmayın. Evet darbe çok kötü bir şey, demokrasiyle bağdaşmaz
ama darbecileri siz çok sert cezalandırıyorsunuz. Yani bu giderek darbeyi
failsizleştirme eylemidir aslında. Bu
darbeyi anonimleştirme, kimliği olmayan, yüzü olmayan, faili olmayan bir
eylem haline getirme, yani sulandırma
gayretidir. Halbuki bunun arkasında
FETÖ’nün olduğu çok açık, net bir şekilde ortada. Peki FETÖ nedir? Aslında
bu darbe girişimi vesilesi ile belki 17
-25 Aralık’tan almak lazım, 2011 MİT
krizinden itibaren yani MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın sorguya çağrılması,
yani tutuklanma girişiminden itibaren
geriye doğru almak lazım. Belki 2010’a
geri götürmek lazım.
FETÖ’nün ne olduğuna dair bir arkeolojik çalışma yaptığınızda bunun arkesine, köklerine inmeye başladığınızda
yapının birçok boyutunun olduğunu
görüyorsunuz. Bu yapının bu denli kök
salması, bizim toplum olarak millet
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olarak üzerinde çok konuşup muhasebe yapmamız gereken bir konu. Nasıl oluyor da Anadolu topraklarından
böyle bir örgüt çıkıyor? En kutsal değerlerimizi kullanarak, istismar ederek
böyle sapkın bir ideoloji ortaya çıkabiliyor ve bu kadar insanı peşinden sürükleyebiliyor? Bu, üzerinde ciddiyetle
düşünmemiz gereken bir konu. Teşbihte fayda vardır aslında burada. DEAŞ ideolojisi nasıl İslam geleneğinden
böyle sapkın bir ideoloji çıkartabiliyorsa, FETÖ de aslında İslam geleneğinin
en masum, kutsal kavramlarını kullanarak hizmet gibi, himmet gibi barış
gibi diyalog gibi kavramları kullanarak
buradan bir kainat imamlığı, bir mehdilik inancı, bir mutlak bağlılık, mutlak
itaat, körü körüne takip etme ideolojisi
çıkartabiliyor. Ama siyasi olarak burada daha önemli bir şey var. FETÖ hareketi tarihi boyunca hep en güçlünün
yanında durarak büyümüş ve kendini
konumlandırmış bir harekettir. Hiçbir
zaman doğrunun, haklının, iyinin yanında durarak buralara gelmediler. En
güçlü kimse, Türkiye’de o dönem en
güçlü mesela Ecevit idiyse Ecevit hükümetinin yanında durarak; en güçlü
falanca koalisyonsa o koalisyonun yanında durarak; en güçlü ordu ise Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin yanında durarak,
sinsi bir taktikle devletin her kademesine yıllar içerisinde yerleştiler. 28
Şubat darbesinde, darbecilerin yanında, darbeyi destekleyen bir konum aldılar. Bu sayede palazlandılar, verdikleri desteğin karşılığını da fazlasıyla
aldılar.
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Uluslararası arenada da çok farklı değil. Yeni dünyanın güçlü aktörü hangi
ülkeler, hangi çevreler, hangi istihbarat örgütleri, hangi çıkar çevreleri ise
onlarla iş tutarak hiç bir ilke gözetmeden sürekli büyüdüler. Yine mefhumu
muhalifinden örnek vereceğim; şu an
dünyanın süper gücü bildiğimiz ülke
değil de mesela Nijerya ya da Japonya
olsaydı, muhtemelen bütün yatırımlarını bu ülkeler üzerinde yaparak uluslar
arası sistem içinde bir yer edinmeye
çalışacaklardı. Şimdi burada da FETÖ
lideri çıkıyor açıklama yapıyor ya “Ben
bu darbelere her zaman karşı oldum.”
diye. Açık seçik yalan! Hangi darbeye
ne zaman karşı olmuş? Hangi darbenin ne zaman mağduru olmuş? 28
Şubat sürecinde kendisinin verdiği
manşetleri hepimiz biliyoruz. Onların
hangi hesaplar, kitaplar üzerinden sarf
edilmiş cümleler olduğunu da herhalde
hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla FETÖ ile
ilgili hem dini, itikadi manada hem de
siyasi manada, hepimizin 15 Temmuz
vesilesiyle yapması gereken bir muhasebe var.
15 Temmuz’un direniş ve zafer boyutunda ise bambaşka bir tablo var karşımızda. 15 Temmuz gecesi karanlık
bir gece olarak başladı ama 16 Temmuz sabahı apaydınlık bir sabah olarak
doğdu bu ülkede. Bunun üzerinde de
çok düşünmemiz lazım. Peki bu kötülüğü, şerri ortadan kaldıracak bu direniş, bu kahramanlık, bu bağlılık, bu sadakat nereden geldi? Şüphesiz o gece
olanlar bu toprakların mayasından
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gelen bir direniş ruhunu yansıtıyor.
Milletin ayağı o gece sağlam basmasaydı, o darbe karşısında, o şok karşısında bu toplum dağılırdı. Ama milletin
hamdolsun aklı ve vicdanı doğru yerde
olduğu, ayakları da yere sağlam bastığı için bu darbe çok kısa sürede bastırıldı. FETÖ’nün 40 yılda yaptığı planı bu
millet 24 saatten az bir zaman içerisinde darmadağın etti. Ama sadece bu
yeterli değildi. O gece o temiz vicdana,
sağlam akla ve iradeye yön veren, istikamet kazandıran bir de liderlik vardı.
O da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’ın o gece gösterdiği liderliktir,
basirettir, dirayettir. O çağrı, o gece o
koordinasyon yapılmasaydı bu darbenin sonuçları çok daha farklı olurdu.
Burada şunun da belki altını çizmek lazım. Bu, sadece bir gecede olan bir şey
değil. Bir liderin çıkıp topluma; darbeye karşı direniyoruz ve sokağa çıkıyoruz, dediği andan itibaren yüz binlerin,
milyonların sokağa dökülmesi öyle bir
anda olacak bir şey değil. Bu aslında
Cumhurbaşkanımızın bütün siyasi hayatı boyunca, ama özellikle son 14 yıl,
önce Başbakan sonra Cumhurbaşkanı
olarak bu toplumda ilmek ilmek inşa
ettiği, ördüğü özgüvenin bir neticesi. Yani diklenmeden dik durmak; yani
mütekabiliyet ilkesi, yani bu milletin
onuru yani bu vatanın onuru, şerefi, bu
söylem ve inanç üzerinden bu özgüven
üzerinden inşa ettiği o kendine güven
duygusu 15 Temmuz gecesi büyük bir
kahramanlık hikayesi olarak sokaklara
dağıldı, sokaklara yayıldı.

Eğer o gece insanlar feda-yı can edebildilerse, bu 15 yıllık inşa sürecinin
tezahürü, bir sonucu olarak gerçekleşebildi. Bazen çeşitli yorumcular “bu
popülizm değil mi, halkın duygularını galeyana getirmek değil mi?” gibi
eleştiriler getiriyorlar. Tam tersine bu,
millete verilmiş olan en büyük hediyelerden birisidir. Bu özgüveni bu toprakların insanının yeniden inşa etmiş,
yeniden kazanmış olması tıpkı Çanakkale’de o özgüvene sahip milletin yedi
düvele karşı savaşması gibidir. O özgüven, o inanç yoksa, o irade yoksa sizin ekipmana, maddi imkanlara sahip
olmanız tek başına çok fazla bir anlam
ifade etmez. Özgüven ve birlik duygusudur aslında 15 Temmuz darbesini
püskürten ve sonrasında da Türkiye’nin geleceğine ilişkin hepimizi daha
umutlu kılan.
15 Temmuz gecesi ve sonrasında biz
demokrasimize ve istiklalimize sahip
çıktık. Dünyada gerçekten demokrasiye inanan milletler özellikle Batı
demokrasileri bu konuda samimi olsalardı amasız, fakatsız o geceden
itibaren Türk milletinin yanında dururlardı. Fakat nasıl tereddütlü, nasıl
ikircikli cümleler kurduklarını, tepkilerini geciktirdiklerini hepimiz gördük. Şimdi yine teşbihte fayda vardır
diyeyim. Hata da olmaz ama fayda da
vardır diyeyim. Mısır darbesine öyle
veya böyle destek verenler 15 Temmuz
darbe girişimi konusunda da aynı ikircikli tavrı gösterdiler. Filistin’de -hiç
unutmuyorum- 2007-2008 yıllarında
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ilk defa demokratik bir seçim yapıldı.
Arzu etmedikleri bir siyasi parti seçimleri kazanınca, başta demokrasiyi
destekler görünenler anında çark etti.
“Yok bu yanlış oldu; Filistin’de istikrar
değişimden daha önemlidir”, diyerek
Filistin’in parçalanma sürecini başlattılar. Aynı çevreler, 15 Temmuz darbesinde de benzer bir tutum aldılar. Yani,
Batı demokrasilerinin darbelere tepki
konusunda temiz bir çeteleleri yok.
Demokrasinin, insan hakları, hukukun
üstünlüğü gibi kavramların maalesef
siyasi amaçlarla nasıl istismar edildiğini bu süreçte bir kez daha gördük.
Halbuki çok açık bir şekilde bu darbe
girişimine, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, bir ülkenin bağımsızlığına,
seçilmiş meşru hükümetine ve Cumhurbaşkanına karşı yapılan bu darbe
girişimi karşısında bu demokrasilerin
çok daha net, çok daha kesin, köşeli, amasız, fakatsız bir tutum ve tavır
içerisinde olması gerekirdi. Fakat bu
olmadı ve biz çok kısa bir zaman içinde
neyi gördük? Darbeyi eleştirmek için
bir cümle, darbecilere yönelik tedbirleri eleştirmek için de dokuz cümle
kurduklarını gördük. Bu da demokrasi
tarihine geçmiş bir not olarak üzerinde
düşünmemiz gereken konulardan bir
tanesi. Peki darbe sonrası argümanlar
nelerdi? Halâ bu tartışma da devam
ediyor. Şimdi seneyi devriyesine girdiğimiz şu günlerde, darbenin arkasındaki güçler iyice netleşmişken dahi
bazıları ısrarla darbenin arkasındaki
güçleri karartma telaşıyla hareket
ediyor.
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Bazıları bu darbenin bir tiyatro, bir
mizansen olduğu iddiasını ortaya atıyor. İlk önce bu iddiayı kim dile getirdi
ona bakmak lazım. FETÖ, bu iddiayı ilk
açıklamasında, yabancı bir TV kanalına
verdiği mülakatta dile getirdi. Darbe
başarısız olunca, püskürtülünce beklemedikleri bir sonuçla karşılaşınca
böyle bir izahata gitmek durumunda
kaldılar.
İkinci olarak, bu darbeye ‘kontrollü
darbe’ dediler. Aynı kapıya çıkan bir
argümanla yine bu darbe sonrasında
ortaya çıkan milli birlik duygusunu yok
etmek için bu sefer bunun kontrollü
bir darbe olduğunu iddia ettiler. Tek
bir delil bile ortaya koyamadılar. Ama
bu kimin ekmeğine yağ sürüyor? Yine
bu darbeyi yapan, bir şekilde destekleyen, orasında burasında bulunan FETÖ
ve iltisaklı grupların ekmeğine yağ sürüyor. Kontrollü darbe iddiası darbecilerin söylemlerine destek vermekten
başka bir şey değil.
Bir diğer argüman, darbe sonrası süreçle ilgili ortaya atıldı. Darbe muhalefeti susturmak, bastırmak için kullanılıyor, denildi. Halbuki Türkiye’de
meşru siyasi muhalefet meclistedir,
kendi mecralarında parti olarak çeşitli
STK’lar olarak, yayın kuruluşları olarak
her tür siyasi faaliyetini yapabilmektedir. Bunun aksini herhalde iddia etmek
söz konusu değil. Muhalefet partilerinin Türkiye’deki siyasi hareketliliği
açık seçik ortadır. Dolayısıyla bunun
da hakikatle ilgisinin olmadığı ortada.
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Diktatörlük söylemi yine devam ettiriliyor bildiğiniz gibi. Darbe öncesinde
başlatıldı ama halâ bu söylem devam
ettiriliyor. Neden? Çünkü her söylediklerine eyvallah demeyen, önlerinde
mahcup bir şekilde ceketini iliklemeyen -saygılı bir şekilde ilikliyor Cumhurbaşkanımız bu arada- bir tebaa gibi
ceketini önlerinde iliklemeyen bir lider
olduğu için, Türkiye’den rahatsızlık
duyan birileri bu diktatörlük söylemini
sürekli işlemeye devam ediyor. Terörle mücadelede zaaf, NATO’da zaaf vs.
söylemini ifade ettim. Bunların da aslında hakikatle bir ilgisinin olmadığını
hep birlikte gördük.
Konuşmamı geleceğe dönük çok kısa
bir projeksiyonla bitirmek istiyorum.
Bugün Türkiye bir yıl öncesine göre çok
daha güçlü bir noktadadır. Toplumuyla, devletiyle, milletiyle, kurumlarıyla,
ekonomisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, medyasıyla geleceğe çok daha
aydınlık bakabilmektedir. Bugün aynı
anda üç terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesi olan ülke de
Türkiye’dir. Hem PKK’ya hem DEAŞ’a
hem de FETÖ’ye karşı. Her ne kadar
hak ettiği desteği alamasa da Türkiye
sonuna kadar bu mücadeleyi kendi imkan ve kabiliyetleriyle, müttefikleriyle,
dostlarıyla şüphesiz devam ettirecektir. Dünyaya kendisini kapatmadan bu
mücadeleyi vermeye elbette devam
edecektir. Ama dünyaya açılırken kendi kimliğimizden, kendi kişiliğimizden,
kendi haysiyetimizden, topraklarımızın değerinden feragat etmemiz de

asla söz konusu değildir. Başka ülkelerle, başka aktörlerle de ilişkiye girerken de mutlaka burada asıl olan eşitlik, mütekabiliyet, karşılıklı çıkar ve
saygı ilişkisidir. Türkiye bu çerçevede
müttefiklik ilişkilerini dünyanın farklı
yerlerindeki ülkelerle Amerika’sından
Avrupa’sına, Ortadoğu’sundan Afrika’sına kadar 360 derecelik dış politika
perspektifi içerisinde şüphesiz sürdürecektir. Nitekim bölgemizde yaşanan güvenlik sorunlarına baktığınız
zaman da, her bir olay Türkiye’nin bu
konuda vazgeçilmezliğini bir kez daha
teyit etmektedir. Biz de bu sorumluluk
içerisinde 15 Temmuz sonrasında da
şehitlerimizi anarken, onların aziz hatıralarını tekrar yad ederken ülkemizin,
bölgemizin, insanlığın barışı, huzuru,
geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim.
Moderatör Cem Öğretir: Sayın Kalın’a
çok teşekkür ediyoruz. Bir cümlenizin
altını özellikle çizmek istiyorum; “Magazinleştirme”... Çünkü bizim mesleğimizde genelde sık karşılaşılan bir
durumdur. Son dönemde belki de tarihimizi değiştiren bir isim, Ömer Halis
Demir’le ilgili zaman zaman bu tarz bir
magazinleştirme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu işin aslında nasıl sulandırılmaya çalışıldığı ya da hala bazı
kesimler tarafından nasıl anlaşılamadığının bir göstergesi. O gece -katılır
mısınız bilmiyorum ama- milletin devleti koruduğu bir geceyi yaşadık. Şimdi devleti birey adına güçlendirmenin
zamanı geldi. Eğer doğru anlayabilir
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ve anlatabilirsek bundan sonra bunu
yapacağız diye düşünüyorum. Bu saik
ile manayı daha da derinleştirmek için,
manayı daha iyi çözebilmek için sözü
sayın Atilla Yayla’ya bırakmak istiyorum sözü.
Atilla Yayla: Teşekkür ediyorum. Organizatörleri tebrik ediyorum. Bana
yapılan davet için de teşekkür ediyorum. 15 Temmuz çeşitli şekillerde
okunabilir. Bu okumalar arasında “bu
bir kontrollü darbedir” veyahut da “bir
tiyatrodur” şeklindeki okumaları gayri
ciddi oldukları gerekçesiyle bir kenara
itebiliriz. Bunlar üzerinden ayrıca analizler yapılabilir belki ilerleyen zaman
içerisinde; ki ben de yapacağım.
Ben de yaşadığımız olayın kontrollü bir
darbe olduğunu düşünüyorum; fakat
bu iddiayı dile getirenlerin tamamen
tersi yönde. Şüphe yok ki 15 Temmuz
bir darbe teşebbüsüydü. Türkiye’nin
darbeler tarihinin son halkasıydı. Aynı
zamanda Türkiye’de merkezi otoriteyi
ortadan kaldırmaya ve otorite çokluğu
yaratmaya yönelik bir teşebbüstü. Bunun doğal sonucu Türkiye’nin parçalanması ve birbiriyle savaşan otoriteler
arasında uzun sürecek bir çatışmanın
ortaya çıkması olabilirdi. Şüphesiz bir
işgal ve kolonileştirme hareketi olarak da görülebilir. Ben, 15 Temmuz’un
yerli kolonyalizm kavramı ile de iyi anlaşılabileceği kanaatindeyim. Çünkü,
Türkiye bunu Kemalist kolonyalizm ile
tecrübe etti. 15 Temmuz, Kemalist kolonyalizmi içselleştirmiş bir oluşumun
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kolonyalizmi daha ileriye taşımaya yönelik bir teşebbüsüydü. Bunların hepsi
doğru ve hepsi iç içe geçmiş okumalardır. Fakat genel olarak bir darbe
teşebbüsü olduğunu vurgulayıp onun
üzerinden analiz yapmak hem doğru
olur hem de işimizi kolaylaştırır. Türkiye’de daha önce püskürtülen darbeler
oldu 1962-1963’te Talat Aydemir’in
darbeleri püskürtüldü ama o darbe
teşebbüsleri 15 Temmuz’la karşılaştırıldığında çok küçük, önemsiz darbe
teşebbüsleriydi. 15 Temmuz ise Türkiye’nin şimdiye kadar karşılaştığı en
sofistike, en geniş tabanlı ve en iyi
planlanmış darbe teşebbüsüdür diye
düşünüyorum. İbrahim Bey de işaret
etti. Bereket versin bu darbe teşebbüsü püskürtüldü ve Türkiye bir destan
yazdı. Bu teşebbüsün püskürtülmesinde rol oynayan faktörleri üç ana
başlık altında toplayabileceğimiz kanaatindeyim. Bunlar;
1. Siyasal direniş
2. Toplumsal direniş
3. Devlet içinden gelen direniş
Bu üçü kesin hatlarla birbirinden ayrılmış değil. Aslında yan yana, bazen
de iç içe duruyorlar. Yine işaret edildi Tayyip Erdoğan’ın siyasi olarak dik
durması yani şapkasını alıp gitmemesi, aynı şekilde Binali Yıldırım’ın da darbeye karşı koyması siyasal direnişin en
önemli parçası olmuştur. Siyasal direniş içerisinde Bahçeli’nin de isminin
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sayılması gerekir. Bahçeli, gayet erken sayılabilecek bir saatte çok net bir
açıklamayla darbeye karşı çıkmıştır.
Bu, darbenin meşruiyet zeminini iyice
zayıflatmış ve aynı zamanda halkın
sokağa çıkışını da teşvik etmiştir. Bu
yüzden Bahçeli’nin de hakkını teslim
etmemiz gerekir. Kılıçdaroğlu hakkında pek emin değilim. Başlangıçta
Kılıçdaroğlu’nun da erken sayılabilecek bir saatte darbeye karşı çıktığını
düşünüyorum ama ilerleyen zamanda
ortaya çıkan bilgiler bu konuda bazı
şüphelere düşmeme sebep oldu. Aynı
zamanda Kılıçdaroğlu’nun üslubu da
biraz tuhaftı. “Darbelerden Türkiye
zarar gördü mü? Gördü. Öyleyse niçin
niye darbe yapıyorsunuz?” üslubu net
bir karşı çıkış değildir. O zaman şöyle sorabilirsiniz: Darbelerden Türkiye
fayda görseydi, darbeye taraftar mı
olmamız gerekirdi? O yüzden Kılıçdaroğlu hakkında bir rezerv koymak
durumundayım.
Toplumsal direnişin en önemli parçası şüphesiz halktır. Türkiye gerçekten
kahraman bir halka sahip -yine işaret
edildi burada Başbakan da konuşmasında söyledi- sadece Ankara veya
İstanbul’da değil Türkiye’nin bütün
şehirlerinde, bazı şehirlerin de birçok
mahallesinde halk bir destan yazmış veya darbecileri püskürtmüştür.
Bunun altının çizilmesi lazım. Bunun
hakkının yeterince teslim edildiğini
veya darbeye ilişkin halk direniş hikayelerinin yeterince derlendiğini ve
yazıya aktarıldığını düşünmüyorum.

Bu konuda yapılması gereken şeyler
var. Medya kuruluşları sağlam durdu.
Orada da şunun altını çizeyim. Darbenin FETÖ’cü olduğu netleştikten sonra
medya daha sağlam bir çizgiye geldi.
Eğer darbenin Kemalist bir darbe olduğu anlaşılsaydı, darbeye karşı çıkmış
medya organlarının bir kısmı tahmin
ediyorum ki darbeye destek verirlerdi.
En azından daha nötr bir tavır takınmaya çalışırlardı. Buna rağmen medya
Türkiye’de şimdiye kadarki en başarılı
sınavını vermiştir bu darbede. Önceki darbelerde hatırlayın, “hazır ol” da
durulurdu adeta. Bunda da Türkiye’nin
hem son 15 yıllık iktidar döneminde
yaşadığı çoğullaşmanın, sosyolojik
değişmenin hem de Menderes’ten bu
yana devam eden bir sürecin çok büyük bir rol oynadığının altını çizmek
isterim. STK’lar ve bazı cemaatler de
ciddi şekilde direndiler. Mesela bazı
cemaatlerin başlarındaki kişiden “bu
bir cihattır, savaşın” talimatı alarak
sokaklara çıktıklarını, ölümü bu sayede göze alan insanların sayısının arttığını biliyoruz.
Devlet içinden de direniş geldi. Bence
en önemli direniş yargının direnişiydi. Yine erken sayılabilecek saatlerde
özellikle İstanbul’daki bazı savcılar
darbecilerle ilgili tutuklama, göz altına alma kararı verdiler. Bu çok tarihi
bir adımdı. Önceki dönemlerde yargıçlar saygılarını sunarlardı darbecilere,
emirlerine amade olduklarını söylerlerdi. Polis kahramanca direndi biliyorsunuz, çatışma olan yerlerde polisin
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destan yazdığı hepimizin malumu.
Askeriye içinden gelen direnişleri de
inkar etmemeliyiz. Askerler iki şekilde
direndiler darbeye.
1. Darbecilerin pasif şekilde yani işini zorlaştırarak veya olabildiğince az
personelin ve teçhizatın sokağa çıkmasını sağlayarak.
2. Çarpışarak darbeye karşı direndiler.
Böylece Türkiye muazzam bir destan
yazmış oldu.
Daha önce yine burada yapmış olduğum bir konuşmada söylemiştim, bazı
yazılarımda da dile getirdim. Halâ bu
olayın ne kadar büyük bir olay olduğunun tam olarak farkında değiliz. Bu
olay, tereddütsüz söylenebilir ki Amerikan devrimi ve Fransız devrimi ile
karşılaştırılabilecek çapta bir olaydır.
Direnişin yaygınlığı, direncin güçlülüğü bakımından 15 Temmuz büyük bir
başarıydı ve 15 Temmuz’dan sonra hiç
kimsenin Türkiye demokrasiyi hak etmiyor şeklinde bir şey söylemesi doğru, haklı, adil bir şey olmaz.
Peki 15 Temmuz darbe teşebbüsünün
faili kimdir? Tabii ki aklımıza hemen
FETÖ geliyor. Ben biraz daha geniş
düşünmek gerektiği kanaatindeyim.
FETÖ bir tetikçiydi, bir taşerondu,
alandaki aktördü ama hükümet çevrelerinin üst akıl diye ifade ettiği, benim hükümetle ilişiğim olmadığı için
rahatlıkla söyleyebileceğim başka
aktörler devredeydi. Bunların başında
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ABD geliyordu. Hükümet bunu açıkça
söyleyemez, diplomatik sebeplerden
dolayı ama ben bir akademisyenim;
düşündüğümü elbette söyleyebilirim.
ABD açıkça bu darbeyi destekledi ve
halâ darbecileri koruyor bildiğiniz gibi. Peki neden Batı başta ABD olmak
üzere bu darbeyi destekleme ihtiyacı
hissetti? İbrahim Bey de biraz bunun
altını çizdi. Türkiye biraz haylaz çocuk olma noktasına doğru geldi. Menderes’ten başlayan süreç içerisinde
ve son 10-15 yılda hızlanan ivme ile
haylaz bir çocuk olma noktasına geldi. Türkiye iktisadi bakımdan büyüdü,
zenginleşti, etrafı için bir çekim merkezi olmaya başladı ve Türkiye kendi politikalarını kendisi oluşturan en
azından kendi bölgesinde oyun kuran
veya oyun bozan, hesaba katılmak
isteyen bir aktör haline geldi. Bu çerçevede de silah sanayiine özel önem
vermeye başladı. Bu, Batı dünyasını
rahatsız etti. Batı’nın görmek istediği Türkiye, seküler bir idare altında
olan ve kesinlikle Batı’nın planlarının
ona verilen parçalarında görev alacak
bir aktör olan Türkiye’dir. Eğer Türkiye
bu kalıp içerisinde tutulamazsa İslam
dünyasını da kontrol etmek zorlaşır,
İslam dünyasına da Türkiye kötü bir
örnek olabilir. Bundan dolayı Türkiye’deki idarenin devrilmesi ve terbiye
edilmesi gerekirdi. Bu her zaman işgalle yapılamaz. Türkiye’yi dışarıdan
işgal etmek hemen hemen imkansızdır
ama içeriden işgal etmek mümkündür.
Bu planın hizmetkarı olarak çalışabilecek bir hareketi bulmak çok zor olmadı.
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Peki FETÖ nedir? Yine burada dile getirildi. FETÖ’nün ciddi bir şekilde incelenmesi lazım. FETÖ ile ilgili olarak dışarıdan gözlemler, tahliller yapıyoruz
ama FETÖ’nün iç yapısı anlaşılmadan
asla FETÖ çözülemez. FETÖ bir terör
örgütü olarak adlandırılıyor. Ben şahsen bu adlandırmaya epeyce süre itiraz ettim, hatta 15 Temmuz’a kadar bu
adlandırmayı benimsemedim. Benim
kullandığım tabir organize suç grubu,
organize suç şebekesi şeklindeydi.
Bazen otonom yapılanma diyorduk.
Ben otonom yapılanmadan organize
suç şebekesi deme safhasına evrildim
ama 15 Temmuz, açıkça bir terör yüzünün olduğunu gösterdi. Ama FETÖ
tipik bir terör örgütü değil. Biz adlandırma kolaylığı için terör örgütü diyoruz. FETÖ, Yusuf Ziya Cömert’in ilk defa ortaya attığı bir terimle, içinde terör
unsurunu da barındıran totaliter, ezoterik bir harekettir. Bu yönden de anlamamız çok önemli. Mesela FETÖ’nün
bir ideolojisi yoktur. FETÖ’nün amacı,
şefinin dünya hakimiyetidir. Dolayısıyla FETÖ güç paralelinde hareket eder.
Korktuğu güçlerle ittifak kurmaya çalışır, kendisinden küçük olduğunu düşündüğü güçleri de yok eder. Bunun bir
sürü örneğini bulmamız mümkün.
Gülen kimdir ve nasıl bir insandır?
Gülen, evet bir vaizdir kimilerine göre
dini bir önderdir ama Gülen’in örgüt
içerisindeki statüsü bilimsel olarak
incelendiğinde bazı kavramlara tekabül etmektedir. Gülen grubu adını verirsek bu gruba, bu grup, bir karizma

grubudur, bir gnostik gruptur. Aynı
zamanda kapalı bir yapıdır, bir külttür,
bir cemaattir. Bunların hepsi doğru.
Ben bu kavramların arasında “guru”
kavramını benimsedim, Gülen’in pozisyonunu açıklamakta. Guru Doğu
dillerinden geliyor “öğretmen” demek
ama öğretmeni aşan bir tarafı var. Gülen kendisini bir guru olarak görüyor ve
konumlandırıyor. Gülen hareketinden
olan kişiler de onu bir guru olarak görüyor. Guru, yanılmaz bir insandır, hata
yapması söz konusu değildir. Metafizik
güçlerle, mesela Peygamberimizin hayali ile hatta Allah’la ilişkileri olduğuna
inanılan bir kişidir. Kendisinin bu dünya ve öbür dünya hakkında kimsede
bulunmayan bilgilere sahip olduğuna
inanılır. Müntesipleri O’nun dünyayı kurtaracağına hatta ahiretlerini
kurtarmanın da ona koşulsuz itaatle
mümkün olabileceğine inanırlar. Böyle
bir kişinin kurduğu örgüt içinde insanları muhafaza edebilmesi için ciddi bir
beyin yıkama operasyonu gerçekleştirmesi gerekir.
Gülen grubu içerisinde bir ciddi beyin yıkama süreci işletiliyordu. Beyin
yıkamanın olabilmesi için insanın bir
taraftan iç dünyasının teslim alınması, diğer taraftan da insanın çevresinin sarılması, daha doğrusu dış dünya
ile bağlarının kesilmesi gerekir. Gülen
örgütünün üyelerine baktığımızda bu
özelliklerin hepsine sahip olduklarını görüyoruz. Dikkat çekici nokta şu:
Fethulah Gülen tamamen öteki dünyayı gözeten, bu dünyadan şimdiden
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vazgeçmiş bir insan izlenimi veriyor.
Halbuki gurular üzerine yapılan çalışmalar, guruların dünyaya kazık çakma
heveslisi olduklarını gösteriyor. Her
şeyden vazgeçmiş görünmeleri, her
şeyi kontrol etmeye çalışmaları bütün
gücü ellerinde toplamaya çalışmaları
bakımından kendilerine kolaylık sağlıyor. FETÖ’nün ideolojik bir çizgisi yoktur. Bundan dolayı FETÖ mensupları
işlerine yaraması şartıyla yerine göre
liberal, yerine göre sosyalist yerine göre milliyetçi yerine göre saf dindar, yerine göre AK Parti’li, yerine göre MHP’li
olabilmektedirler. Bin bir yüzlü bir örgüttür. Teşhis etmek bundan dolayı
zor oluyor. Mücadelede bundan dolayı
güçlüklerle karşılaşılıyor.
Bu örgüt tekelci bir örgüttür, güç paylaşımı yapmaya razı değildir. “Ben de
toplumdaki güçlerden biriyim. Kamusal ortamda ben de bulunayım mesela
bir bakanlıkta her görüşten memurlar
varsa ben de orada bulunayım benim
mensuplarım da bulunsun” deme noktasında değildir. Sirayet ettiği yerlerde
bütün gücü eline geçirmek niyetindedir. Emniyetin, ordunun aynı zamanda
yargının durumuna dikkatinizi çekerim. Eğer 15 Temmuz operasyonu olmasaydı ve tasfiyeler yapılmasaydı hiç
tereddütsüz şunu söyleyebilirdik. 15
sene sonra Türkiye’deki bütün hakim
ve savcılar, bütün askerler ve bütün
emniyet mensupları FETÖ’cü olacaktı.
Tabii bundan sonrasını da düşünmek
lazım. O zaman FETÖ ne anlam kazanacaktı, ayrı bir konu.
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FETÖ bir istihbarat örgütüdür. İstihbarat örgütü gibi çalışmaktadır. Bir
istihbarat havuzu oluşturmaktadır
ve herkes hakkında detaylı istihbarat toplamaktadır. Size önemsiz gibi
görünen bilgiler FETÖ’nün havuzunda
toplanmaktadır. Her türlü operasyonu yapmakta fakat arkasını süpürmektedir. Bu, istihbarat örgütlerinin
tipik özelliğidir. İstihbarat örgütleri iz
bırakmamaya çalışırlar ve istihbarat
örgütleri yaptıkları icraatların başkalarına mâl edilmesi konusunda teknikler bilirler ve kullanırlar. Bir cinayet
işlenir ve o cinayet sizin tahmin bile
edemeyeceğiniz bir grup tarafından
işlenmiştir ama cinayetin ardından bırakılan işaretler doğrudan doğruya bir
adres gösterir. İstihbarat havuzu olarak işlemesi sayesinde kendi medyasının bulunmasına ilaveten medyayı da
manipüle edebilmiştir. FETÖ’nün kullanmadığı gazete yoktur. Çünkü, medya habere açtır ve siz medyayı içeriden
verdiğiniz haberlerle kolaylıkla manipüle edebilirsiniz.
FETÖ sivil yüzünü daima ön planda
tutmuştur. Mesela dışarıdan bakıldığında mutedil, dünyadan elini eteğini çekmiş, ceketinden başka bir şey
olmayan bir gariban, zavallı görüyor
olabilirsiniz. Faaliyetlerine baktığınızda, gariban çocukları eğiten, bütün işi
gücü matematik, fizik, kimya öğretmek olan bir organizasyon görürsünüz. Halbuki içeriye girdiğinizde bir istihbarat örgütü, bir silahlı çete, adam
öldürmekten çekinmeyen katillerin
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bulunduğu bir grup teşhis edersiniz.
Bundan dolayı FETÖ’yü anlamak ve
FETÖ ile mücadele etmek çok zordur.
15 Temmuz darbesinin tabii ki hayırlı sonuçları oldu. Şerden hayır çıkar
atasözü gerçekleşti. Bir defa darbeler
zorlaştı. Bundan sonra Türkiye’de darbe yapmak eskisi kadar kolay olmayacaktır. Bunun ana sebebi şüphesiz
halkın sokaklara çıkmasıdır. Türkiye
sosyolojisi artık bu darbelere dur diyebilecek olgunluğa erişmiştir. Bunda bugünkü hükümetin katkıları inkar
edilemez. AK Parti lideri Recep Tayyip
Erdoğan’ın toplumla kurduğu bağlar
inkar edilemez, ama unutmayın ki Adnan Menderes de çok seviliyordu. Adnan Menderes için çocuklarını kurban
etmeye kalkıyorlardı insanlar adeta.
Fakat toplum bugünkü kadar olgunlaşmış değildi, darbeye direnecek
bir dinamiği yoktu. Bu olay bize şunu
gösterdi. Kemalistlerin darbe direnci
ortadan kalkmıştır. Önceden darbeleri
Kemalistler yapar, Kemalistler desteklerdi. Darbenin başında Kemalist çevrelerden sevinç nidaları da geldi ama
darbeyi yapanın FETÖ olduğu anlaşılınca şaşırdılar.
Bu olay bize demokrasinin usul kurallarının önemini göstermiştir. Demokrasi
öz itibariyle usul demektir. O yüzden
iktidara geliş ve gidişin usulü olması
gerekir. FETÖ bu usulleri çiğnemiştir.
Sadece darbe gecesi değil devlete sızmak için kullandığı yöntemlere bakılınca bütün tarihi boyunca çiğnemiştir.

17-25 Aralık da bu anlamda usullerin
çiğnendiği bir operasyondur. Gezide
de, 7 Şubat 2012 operasyonunda da
mevcut iktidara yönelik hamlelerinde
demokratik usullere açıkça bir meydan okuma görürüz. Bu bizi şuna götürüyor; demokrasiyi özsel olarak anlamaktan uzaklaşmalıyız. Demokrasi
her şeyin iyisini bilir, demokrasi bütün
problemlerin çözümüdür gibi saçma
sapan şeylerden uzaklaşmalıyız. Demokrasi bir usul kuralları heyetidir,
demokrasi kurallarına uymak mecburiyetindeyiz. İktidara gelmek isteyenler de bu kurallara uymak zorundadır.
Mesela Fethullah Gülen’in şahıs olarak
iktidara gelmek istemesi gayet meşrudur. Burada yapılacak şey parti kurmak, siyaset yapmak, seçim kazanmak, iktidara gelmektir. FETÖ bunları
reddetti. Bu da bizim usul kurallarını
iyice anlamamızı sağladı.
Toplum içerisindeki öğrenilmiş çaresizlik ortadan kalkmıştır. “Darbeye karşı ne yapabiliriz ki?” “bizim ne
hükmümüz olabilir ki?” gibi bir anlayış
artık yok. Biraz önce ben buraya gelmeden eski bir öğrencimle karşılaştım
hastane önünde. Ne yapıyorsun, dedim? Hocam, yeni şeyler olursa silah
almak istiyorum. Ben de bir pompalı
tüfek almayı düşünüyorum, dedim.
Aman pompalı tüfek almayın, dedi.
Çünkü onu kur, ateşe hazır hale getir,
olmaz, tabanca al, dedi. Tabanca, tabanca al hocam, dedi. Bu tarz bir diyalog 15 Temmuz’dan önce kolayca
yapabileceğiniz bir konuşma değildi.
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Böyle milyonlarca insan var. Bu aynı
zamanda siyasal sistemde ve devlet
yapılanmasında reform yapmanın yolunu açmıştır.
Son olarak FETÖ ile mücadele hakkında bir şeyler söylemek istiyorum.
Fakat demin anlattığım özelliklerinden dolayı FETÖ ile mücadele etmek
çok zor bir olay. Bir defa sağlam bir
iradenin olması ve FETÖ ile mücadele
kararlılığının asla ortadan kalkmaması lazım. Siyasi iradenin inisiyatifi
olmadan bu asla olmaz. Bazı saftirikler, -aralarında benim arkadaşlarım da bulunuyor- “hukuk sistemine
bırakalım, hukukçular bunu çözsün”
diyorlar. Hayır, hukukçular kendi başlarına hareket edemez. Temelde verdiğimiz kavga bir hukuk kavgası değil
arkadaşlar. Bir siyaset felsefesi kavgasıdır. Yani usul kararlarını reddeden
bir çeteye karşı usul kurallarına sahip
çıkan bir siyasi irade hukuku harekete
geçirir. 15 Temmuz sonrası tasfiyeler
yapılmasaydı hukuk kimin kontrolündeydi? Adım bile atmamız mümkün
değildi. Siyasi iradenin mücadele kararlılığı içinde olması çok önemli bu
bakımdan.
AK Parti ve MHP sağlam yerde duruyor
ama CHP’nin ne durumda olduğunu
görüyorsunuz. Çok yönlü bir mücadele vermek zorundayız. İbrahim Bey
işaret etti, bir yönüyle ideolojik bir
tahlil yapmak zorundayız. FETÖ’nün
ideolojisi yok ama İslam’ın içerisinde bir takım yorumlar yapılıyor. Ben
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şu kanaatteyim. FETÖ’yü sırf İslami
gelenek ve düşünce içerisinde analiz
etmek yanlış olur. FETÖ’yü anlayamayız. Yani FETÖ’nün yaptıkları İslam’a
sığmaz, gayri İslamidir demek bir şey
ifade etmez. Asıl problem FETÖ’nün
yaptıklarının demokrasiye sığmaması, demokrasinin usul kurallarına sığmamasıdır. FETÖ’nün yaptıklarının bir
şekilde İslami olduğunu ispat etmek
veyahut insanları buna ikna etmek
mümkün olsaydı yaptıkları meşruiyet
kazanır mıydı? Hayır, demokratik olarak yine meşruiyet kazanmazdı. Kaldı
ki ben FETÖ’nün bir dini duruşunun
olduğu kanaatinde de değilim. Hasbelkader Türkiye’de çıktığı için İslami
söylemi, kültürü kullanıyor. Ama başka ülkelerde başka şeyleri de kullanabilirdi. Çünkü FETÖ, güce tapan bir
organizasyon.
Arkadaşlarımızla tartışıyoruz. Zaman
zaman haksızlıklardan bahsediliyor.
Evet haksızlıkların, yanlışlıkların olmaması mümkün değil ama bu problem nasıl çözülecek? Bence tavan
ve taban ayrımı yapmalıyız. Ben, 15
Temmuz’a kadar Gülen oluşumunun
tabanında masum insanların bulunabileceğine inanıyordum. 15 Temmuz’dan sonra bunu düşünmek mümkün değil. Şimdi tabanda hakikaten
insanı üzen hikayeler ortaya çıkıyor.
Mesela doçent, tutuklanmış, tek maaşı varmış, karısı temizliğe gidiyormuş
falan. Bunlar dramatik şeyler, insanı
üzüyor. Tabanda bu tür mağduriyetlerin olmaması ya da daha az olması
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için bence tavanın dağıtılması gerekir.
Yani FETÖ’nün beyin takımı dağıtılmadığı sürece tabanda mağduriyetlerin
yaşanması muhtemeldir ve FETÖ bu
mağduriyetleri teşvik bile edebilir. Bu,
onun işine yarayacaktır. O yüzden devleti yönetenlerin FETÖ’nün tavanının
nasıl dağıtılabileceği yani beynin nasıl
dağıtılabileceği konusunda fikir egzersizi yapması lazım. Diğer taraftan
FETÖ ile mücadelede ahlaki üstünlüğü
kaybetmememiz lazım. Çünkü, eninde
sonunda mücadele bir ahlak mücadelesidir. FETÖ bir ahlaksızlığı temsil ediyorsa FETÖ’ye karşı olanların ahlaklı
bir noktada durması lazım. Bu çerçevede OHAL uygulamalarına dikkat edilmesi lazım. Başbakan zaten açıkladı,
itiraz komisyonları kuruldu. Umalım
varsa haksızlıkları gidermede faydalı
olacaktır. Teşekkür ederim.
Moderatör Cem Öğretir: Sayın Yayla’ya çok teşekkür ediyoruz. Özellikle
FETÖ’nün katmanlarını aktardığınız
bölüm benim açımdan çok değerliydi.
Eminim seyircilerimiz açısından da öyle oldu. Katılımcılarımız açısından da .
Bu arada SETA Genel Koordinatörü ev
sahibimiz Prof. Dr. Burhanettin Duran
da aramıza katıldı. Hocam, affınıza
sığınarak sözü Hüsamettin Aslan’a bırakayım. Ev sahibi olarak son noktayı
sizin koymanızı rica edeceğim. Şimdi
de Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi
Prof. Dr. Hüsamettin Aslan’ı dinliyoruz.
Buyurun efendim.
Hüsamettin Aslan:

Söylenebilecek

pek çok şey söylendi zaten. 15 Temmuz’la ilgili çok şey söylendi, çok şey
tartışıldı. Ben de edindiğim bu genel
izlenimleri, kendi gözlemlerimi sizinle
paylaşmak isterim. Türkiye için şöyle
bir genel geçer tespit yapmak mümkündür. Belki dünya için de böyle bir
şey söylemek mümkündür. Uluslararası bağlantısı olmaksızın Türkiye’de
darbe yapılamaz. Bir kere bu bir ön kabul olarak biraz tarih bilgisi olan herkesin benimseyebileceği bir gerçektir.
1908, 1923, 27 Mayıs 1960, 12 Eylül
bunların hepsi dış bağlantılı darbe girişimleridir ve bu dış bağlantı da kendi
döneminin egemen gücüdür. Abdülhamid’in devrilişi de böyledir, benzeri bütün olaylar böyledir. Dolayısıyla
buradaki konuşmacıların bu konudaki
tespitine katılıyorum ve bu darbenin
arkasında Amerika ve NATO’nun olduğuna yürekten inanıyorum. Zaten
bu konuda Türkiye’nin entelektüelleri
arasında neredeyse bir konsensüs var.
Bu darbenin kontrollü darbe olduğu
yolundaki söylentiler ya da bu konuda yapılan açıklamalar bana göre affedersiniz politik zırvadan ibarettir.
Eğer bu kontrollü bir darbe olsaydı
Türkiye’yi harabeye çevirmek isteyen
cemaat elitleri ya da darbeyi yapan
elitlerin hepsini darbenin ertesi günü
iktidar teker teker toplar ve kodese tıkardı. Ama böyle bir şey olamadı. Türkiye’de darbe olabileceğinden herkes
kuşku duyuyordu. Meclisin bombalanacağını, insanların sokaklarda vurulacağını hiç kimse düşünememişti.
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Dolayısıyla Türkiye’de iktidarın şu anki
sahipleri de böyle bir şeyi düşünemediler. Bu darbeye yakalananlar sadece
bizler, halk değildi. Bu darbeye devletin
bizzat kendisi yakalandı. Devleti yönetenlerin bile hayal güçlerini zorlayan
bir girişimdi.
Devlet neden yakalandı? Çünkü bu
darbe şunu göstermiştir ki Türkiye’de
eskiden zannettiğimizin aksine bir
derin devletimiz yoktur. Derin devletimizin olmadığını o kadar net olarak
gördük ki, ordunun içinde bir sürü ayrı
hizipler, cemaatçiler, MHP’liler, Kemalistler, toplumumuzun başka kurumlarında aynı şeyler. Dolayısıyla bu
darbe bize Türkiye’de, bizim tarihten
getirdiğimiz devlet mitolojimizdeki
devletin olmadığını, Amerika tarzında
bir derin devletimizin olmadığını göstermiştir. Eğer derin devlet olsaydı bu
darbe kontrollü de olabilirdi ve eğer
kontrollü olsaydı bu darbenin failleri
yurt dışına kaçmadan yakalanabilirdi.
15 Temmuz’dan 1-2 hafta sonra bile
cemaatin bu darbeye karışmış elitleri,
ellerinde bavullar yurt dışına kaçtılar
ve Türkiye’yi yöneten iktidar buna bir
şey yapamadı. Bu, kabul edilemez.
Bana göre bu cemaatin ideolojisini
tespit etmek mümkündür. Bu ideolojinin adı bana göre takiyyedir. Malumunuz İmam Cafer şöyle demiştir:
“Takiyye benim dinimdir.” Bana göre
cemaatin dini bu anlamda Müslümanlık değil takiyyedir. Bu darbenin başarısızlıkla sonuçlanması tam da takiyye
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taktiğinin ya da takiyye ideolojisinin
iflasıdır. Fakat bu iflastan bir mağdurlar ordusu doğmuştur. Eğer Türkiye’de bu darbeden dolayı mağdurlar
varsa mağduriyetin nedeni tam da bu
ideolojinin kendisidir. Çünkü bu takiyye nedeniyle net belgeler bulmak çok
zordur, cemaati takip etmek zordur.
Takiyye, cemaatin tarihinde 40 sene
çok iyi işlemiştir. Takiyye, başlangıçta
cemaate pek çok avantaj sağlasa da
başarısızlıkla karşılaşılınca bütün cemaatin felaketi olmuştur. Yukarıdakilerin değil aşağıdakilerin, tabanın felaketi olmuştur. Bu felaketi AK Parti’nin
yarattığı, devletin yarattığı söylentileri
de savunulamaz. Bu mağduriyetlerin
biricik müsebbibi cemaatin takiyye
taktiğidir.
Bana göre Türkiye’de yapılan bütün
darbeler -ayrıca son darbenin diğerlerinden farklı olduğunu teslim ediyorum- halkın tasfiye edilmesi hareketidir. Türkiye’de yapılan bütün
darbelerde halkı temsil edenler tasfiye edilirken halk da tasfiye edilmiştir.
Tipik örneği Menderes’tir. Menderes
idam edilmiştir, Demokrat Parti’nin
elitleri tasfiye edilmiştir ama onlar
Türkiye’deki halkın büyük bir çoğunluğunu da temsil ediyorlardı. Dolayısıyla onları temsil eden halk da tasfiye
edilmiştir. Menderes’in idamı aslında
onları seçenlerin idam edilmesidir. Son
olayda, 15 Temmuz’da halk cemaat
eliyle tasfiye edilmek istenmiştir. Tayyip Erdoğan’ı seçen halk, milyonlar bu
darbeyle tasfiye edilmek istenmiştir.
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Ben başkalarının söylediği gibi İslamcılar yaftasını yapıştırmıyorum. Bana
göre İslamcı kelimesi yerli bir kelime
değil ve daha uygun kelimenin ihvan-ı
müslimin olduğunu düşünüyorum. Bu
son darbeyle Türkiye’nin ihvan-ı müsliminini tasfiye etmek istemişlerdir.
Çünkü Ortadoğu’da iktidarda olan tek
ihvan-ı müslimin Türkiye’deki ihvan-ı
müslimindir. Bu İslamcı sıfatını doğal
olarak reddediyorum. İhvan-ı müslimin ne muhteşem bir kelime! “Bütün
Müslümanlar kardeştir.”
15 Temmuz hadisesinin bir diğer özelliği bana göre tam da Osmanlı İmparatorluğu’nun geri dönüşüne tekabül
etmesidir. Bana göre Osmanlı İmparatorluğu geri dönüyor. Biz Osmanlı
İmparatorluğu’na geri dönmüyoruz,
Osmanlı İmparatorluğu bize geri dönüyor. Suriyeli göçmenlerle dönüyor,
bir süre önce Bosna ile döndü, Hocalı
ile döndü, Irak’la döndü. Osmanlı, bize
miras bıraktığı sorunları ile birlikte geri dönüyor. Osmanlıcı olmak kahraman
atalarımızın ideolojisini savunmak
demek değildir; Osmanlı’nın sorunlarına mecbur kalmak demektir. Türkiye
Cumhuriyeti Osmanlı’dan miras kalan
sorunlara mecbur kalmıştır ve ben buna Osmanlı’nın geri dönüşü diyorum.
Bu darbe, Türkiye’nin ulus devletten
imparatorluk sistemine geçişini durdurmak amacıyla yapılmıştır. Türkiye
artık darbe girişiminden sonra açıkça
netleşti ki, bütün imparatorluklar gibi
kendi merkezinde değil artık periferisinde savaşıyor. İmparatorlukların

tipik özelliği.
15 Temmuz darbesi gerçekleşseydi
eğer, Türkiye iç savaşa sürüklenecekti.
O gece bunu bekledim. İç savaş çıkarsa ben de katılayım, hazırlanayım, diye
düşündüm. Annem memleketten beni aradı ve “oğlum Tayyip’i öldürdüler
mi?” dedi. Köylüler toplanmışlar topluca dua etmek için camiye gidiyorlardı. Çok trajik bir sahneydi. Bu darbenin
halk üzerindeki boyutu bana göre salâ
ve göz yaşı ile dile getirilebilir. Bütün
Türkiye’yi ağlattılar. Bu yüzden de ben
uluslararası kesimlerle işbirliği yapan
ve işi tezgahlayan cemaatin elitlerinin -bu aşırı olabilir ama- hukuka bile
başvurmaksızın devlet tarafından infaz edilmesini çok isterim. Bunun için
de cemaatle mücadelede devletin İç
İşleri Bakanlığında, Milli İstihbarat Örgütü, Polis örgütünde, ordusunda olabilir Ermeni diasporası, PKK diasporası
ve artık cemaat diasporası için emniyet teşkilatında özel daireler kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
mücadele Türkiye’nin iç kurumlarında
olmayacaktır. Son gelişmeler göstermektedir ki bundan sonra mücadele
belli ki, Almanya’daki ve Amerika’daki
diasporalarla olacaktır. Devletin bunu
–belki de yapıyordur- behemehal yapmasını yürekten diliyorum. Hepinize
teşekkür ediyorum.
Moderatör Cem Öğretir: Sayın Arslan çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin
hep lobi faaliyetlerinden uzak durduğu ve nedense bu işi bir türlü organize
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edemediği konuşulurdu ta ki bu yıllara
kadar. Özellikle SETA’nın bu konudaki
çalışmalarını çok değerli buluyoruz.
Diasporalarla mücadelede SETA gibi kurumların çok önemli olduğunun
farkındayız ve bilincindeyiz. Dolayısıyla sizin sözünüzden feyz alarak
sözü Prof. Dr. Burhanettin Duran’a bırakayım ev sahibimiz olarak. Buyurun
efendim.
Burhanettin Duran: Öncelikle değerli konuşmacı ve katılımcılardan özür
dilerim çünkü Başbakanımızı uğurlamam gerektiği için panele biraz geç
katıldım. Atilla hocamın akademik değerlendirmelerini ve çok çarpıcı tespitlerinin önemli bir kısmını dinleyebildim. Hüsamettin hocamın duygusal
tespitlerinden sonra zaten söylenecek
çok az şey kaldı. Bu çerçevede ben
şöyle bir derleme, toparlama yapıp bazı tespitlere dikkat çekerek konuşmamı tamamlamak istiyorum.
Birinci yıl dönümünde 15 Temmuz
üzerine bir sempozyum yapmak aslında bir muhasebe demek. Neredeyiz?
Nereye gidiyoruz? Belki onlardan da
önce nereden gelmiştik sorusudur.
Buna çok sayıda cevap veriliyor. Bizim
kurum olarak yaptığımız çalışmalar da
var. Bir hafta boyunca da Türkiye’nin
gündemi 15 Temmuz olacak. Bunun
çok değerli bir şey olduğu kanaatindeyim. 15 Temmuz’u anlamlandırmak
üzere yapılacak çalışmalara biz daha yeni başladık. Üniversitelerimizin,
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araştırmacılarımızın dikkatini bu olaya yoğunlaştırmaları gerekir. Zira 15
Temmuz, Türkiye tarihini yeniden yazacak önemde bir olaydır. Atilla hocamın devrim olarak nitelediği bu istisnai
dönemin gerçekten çok kurucu olduğu
ortadadır.
Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın çağrısıyla meydanlara giden
insanlardan birisi olarak o geceyi Boğaziçi Köprüsü’nde yaşadım. Sabahın ilk ışıklarıyla tanklar çok daha net
görünüyordu ve henüz kalkışma bitmemişti. İnsanlar ısrarla Köprü’den
ayrılmıyorlardı, orada bekliyorlardı. Bu
iş bitinceye kadar oradan ayrılmama
kararlılığında olan binlerce, on binlerce insan vardı. Düşündüm ki, bu manzara Türkiye’ye yakışmıyor, Türkiye’nin
hak ettiği bu değil. Aslında bu duygu o
kadar güçlüydü ki, Türkiye’nin bütün illerinde meydanları dolduran insanların
aynı duyguyu hissettiklerini, ülkelerinin Suriye gibi olmasını istemediklerini
ya da başka sorunlu ülkelerden birisi
olmasını istemediklerini anlayabiliyordunuz. Her türlü fikirden, her türlü
yaşam tarzından gelen insanın bu kanaati paylaştığını gördüm. Demokrasi
nöbetleri, Yenikapı ruhu bütün bu sürecin aslında devamıydı ve o gecedeki
duygunun yansımasıydı. Bizim bunun
üzerine titrememiz gerekiyor. Birinci
yıl dönümünde ilk söyleyeceğim şey
budur.
Geçmişimize yönelik bir muhasebe
yapalım ama 15 Temmuz’un üzerine
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titreyelim. Nasıl bir okumadan yola
çıkarak böyle söylüyorum? Bana göre
Cumhuriyet tarihinde üç tane kritik an
var. Bunlardan bir tanesi cumhuriyetin
kuruluşu 1923, ikincisi çok partili hayata geçiş 1950 ve üçüncüsü bence
15 Temmuz. Bunların arasında hangisi
daha büyüktü, hangisi daha küçüktü
tasnifi yapmaya gerek yok. Her birisinin ayrı önemi var. Cumhuriyetin kuruluşunun ne kadar önemli olduğunu her
halde uzun uzadıya anlatmama gerek
yok. 1950’yi önemli görmekle birlikte
yine darbelerle geri çevrilmiş bir tarihi dönüşüm ânı olarak görüyorum. Bu
itibarla da sıralamada başa koyamıyorum. 15 Temmuz’un ise bir milletin
meydanlara inerek, tankların önüne
yatarak, silahların önüne geçerek kendi kaderine sahip çıkması anlamında önemli bir dönüm noktası olduğu
kanaatindeyim.
Diyebilirsiniz ki, 15 Temmuz üzerinden daha bir yıl geçmeden bir sürü
tartışma başlatıldı. İktidarın kontrollü
darbe yaptığını söyleyenler, 20 Temmuz sivil darbesi yaptığını söyleyenler, bir yürüyüş yaparak 9 Temmuz’u*
15 Temmuz’un karşısına koymaya
çalışan, yarıştıran siyasi girişimler
olabilir. FETÖ mensuplarının, bu darbenin arkasındaki yapıların yargılanma sürecine yapılan itirazlar, birtakım
aksaklıkları büyüterek bunları başka
bir siyasi sermayeye devşirmek isteyen girişimler olabilir. Bütün bunların yaşanması belki içimizi acıtıyor
olabilir. Fakat demokratik bir ülkenin

siyasetinin, bu kadar operasyona açık
olması, 5-6 tane istihbarat örgütünün
operasyon çekebildiği bir ülke haline
gelmemiz daha ürkütücü değil midir?
Böyle bir ülkede kafa karışıklığının olması normaldir.
Demokrasinin gereği olarak meşru zeminde bir yarışın olması da normaldir.
Bütün bunlar 15 Temmuz’un ne kadar
önemli olduğunu ne kadar dönüştürücü olduğunu gözden kaçırmamıza neden olmamalı. Biz ilk defa bir darbeyi
yargılıyoruz. Bunu hiç yapmamıştık.
Dolayısıyla yaşadığımız her şey çok
yeni. Tutuklanan sayısı fazla mı az
mı? Bazı insanlar haksızlığa mı uğradılar? Bazıları kaçtılar mı? Doğrudur,
bir kısmı kaçtı. Sivil imamlar, mahrem
imamlar denilen FETÖ’nün en üst düzey yöneticileri daha önceden kaçtılar. O kadar organize bir yapıydılar
ki, devletin kritik kurumlarında onları
yakalayamamış olmak belki bizim kurumlarımızın zaafıdır. Ama bir taraftan da bu kurumlarımızın bir daha geri
dönülmeyecek şekilde temizlenmesi
için de bir fırsattır. Türkiye bu anlamda virüslerini, safralarını temizlemeyi
büyük oranda başarmıştır daha yapılacak işler de vardır. Ama toplamda
baktığınızda bütün siyasi hayatımız
açısından bu neye karşılık geliyor diye düşündüğümüzde bir daha geri
dönülemeyecek şekilde vesayet yapılarının Türkiye’nin kurumlarına çöreklenmesini engellemek durumundayız.
Bu, bir yıllık muhasebenin en önemli
dersidir bence. Türkiye’de devleti ele

* Editörün notu: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı “Adalet Yürüyüşü”
kastediliyor.
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geçirmek isteyen oluşumlara kesinlikle geçit verilmemeli. Her nereden
gelirse gelsin, ister adı Kemalist olsun
ister dini görünümlü bir yapı olsun ister ulusalcı olsun ister başka bir şey
olsun bütün bunların hepsinin tasfiyesinde ve buna karşı çıkışta bence
dayanılacak olan tek meşru ideolojik
pozisyon Türkiye’nin maslahatını düşünmektir. Bunun önemli bir çizgi olarak 15 Temmuz’dan sonra oluştuğunu
düşünüyorum.
Bütün tartışmalarına, sıkıntılarına
rağmen 15 Temmuz bambaşka bir siyasi bilincin oluşmasını sağlamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği
Türkiye’yi demokratik bilinç konusunda çok ileri bir düzeye taşımıştır ama
aslına bakarsanız bu bütün fertlerden
de büyük bir toplumsal akışa karşılık gelmektedir. Bu yönüyle baktığımızda nasıl 1950’de Demokrat Parti
Türkiye’deki siyasi partilerin bir ana
referans noktası haline gelmişse 15
Temmuz bundan çok daha büyük bir
referans noktası olacaktır. Çünkü vesayetçi yapılara karşı ilk defa seçtiği
siyasetçileri koruyabilen bir halk direnişi ortaya çıkmıştır.
Şimdi bütün bunları değerlendirdikten
sonra bunun arkasındaki sebeplere
eğilmek gerekir. FETÖ’nün ne kadar
organize bir yapı olduğunu Atilla Hoca
tafsilatıyla anlattı. Bu yapının demokrasinin usullerine yönelik bir hamlede
bulunduğuna değindi. Ama ben daha fazlasının olduğu kanaatindeyim.

42

Türkiye’nin sadece demokrasisine
değil, devletine, vatan olmasına, tüm
Türkiye’nin maslahatına karşı yapılan
bir darbeydi bu. O anlamda bir muhasebe gerektiriyor. Dini iddialı yapıların
da kendilerini hesaba çekmesi gerekir. Kemalist vesayetin ortaya ne gibi
anomaliler çıkarttığını da görmek ve
bunun muhasebesini yapmak gerekir.
15 Temmuz’la bazı değerleri korumak
için canlarımız pahasına fedakarlıkta
bulunmanın değerine şahit olduk. Bu
noktadan baktığımızda FETÖ sorumludur elbette ama, bir daha FETÖ türü
yapılara fırsat vermemesi gereken her
birimiz 15 Temmuz’a sahip çıkmak durumundayız. Bununla ilgili olarak Türk
siyasi hayatının gerçekten bir dönüm
noktasından geçtiğini unutmayacak
bir bilinci yaşatmak durumundayız.
Türkiye’de son üç dört yıldır çok yoğun bir tartışma yürütüyoruz. Kimileri
bunu 2009 Davos’a kadar götürüyor.
Bence götürmekte de fayda var. Bütün bu operasyonel işleri oraya kadar
götürebilirsiniz işin gerisindeki nedenleri de anlayabilirsiniz. İnsanlar 17-25
Aralık’a inanmadılar ve çok ciddi bir
siyasi bilinç ortaya çıktı. Burada Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu liderliğin çok büyük bir rolü var. İnsanlar
15 Temmuz gecesi sokaklara çağrılmadan da çıktılar. Bu siyasi bilinç 15
Temmuz ruhudur. Yani Türkiye’ye yapılan operasyonlara direnme gücüdür.
Ben bunun bizim demokrasimizin, millet olmamızın, devlet olmamızın ve bu
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ülkenin Cemil Meriç’in ifadesiyle vatan
olmasının temel noktası olduğu kanaatindeyim. Bunun üzerine titremek
hepimizin bireysel olarak görevidir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Moderatör Cem Öğretir: Ev sahibimize teşekkür ediyoruz. Salonda genç
beyinler görüyorum. Anlatılanlar çok
değerli. Aklınıza takılanlar olabilir. Bir
iki soru almak istiyorum eğer var ise?
Rıfat Özcan (İstanbul Üniversitesi
Gazetecilik Bölümü Öğrencisi): Sorum Atilla Hoca’ya olacak. Atilla Hocam, 15 Temmuz’un Amerikan ve
Fransız devrimlerine benzerliklerinin
olduğunu söyledi. Konuşmasına fırsat
olmadı. Onu açabilir mi acaba?
Atilla Yayla: Amerikan devrimi
1770’de Boston’da bir katliamla başlamıştır. Boston’da nöbet tutan İngiliz
askerlerine Amerikalılar kartopu atmıştı, paniğe kapılan İngiliz askerleri
de ateş açarak karşılık vermişler bunun neticesinde 5 kişi ölmüştür. Daha
sonra bu Boston katliamı olarak siyasi
bir edebiyatın üretilmesine malzeme
yapılmıştır. Bugün Amerikan devrimi
için Boston katliamını halkın tetiklediği söylenir. 15 Temmuz’u onunla karşılaştırırsak çok daha geniş çaplı olduğunu görürüz.
Bir de Fransız Devrimi ile kısaca karşılaştırayım. Fransız Devrimi Bastil
baskını ile sembolleştirilir. Can Dündar da Maltepe Cezaevi’ne yürürse

Kılıçdaroğlu yanındakilerle Bastil tekrarlanır gibi bir heyecana kapılmıştı.
Bastil basit bir olaydır aslında. Birkaç
yüz kişilik bir kalabalık, silah temin etmek için eski bir kaleden hapishaneye
çevrilmiş, sadece bir düzine mahkumun bulunduğu, yarısının da deli olduğu bir yeri basmaya gitmişlerdir.
Bastil çatışma ile ele geçirilmemiştir.
Burayı 10 kişilik müfreze korumaktaydı. Müfreze komutanı liberal eğilimli bir
adamdı ve baskıcıların elebaşlarını yemeğe davet etti. Akşam yemeğinden
sonra adamın kellesini keserek dolaştırdılar. İlk Bastil kutlaması 1870’de
yaklaşık bir asır sonra olmuştur. Şimdi
15 Temmuz müthiş bir olay. Milyonların sokağa aktığı, silahsız olarak silahlı
insanlara direnildiği ve her mahallenin
bir hikayesinin olduğu, mesela İstanbul’da pek çok mahallenin bir hikayesi var. Devrimlerde aranan niteliklerle
karşılaştırırsak, mesela yüksek halk
katılımı, dramatik olaylar vs. gibi şeyler… Bizdekini de devrim olarak adlandırmak mümkün gibi görünüyor; devrim kelimesini sevmememe rağmen.
Yusuf Giray Alpatan (Milat Gazetesi
Ekonomi Yazarı): 17-25 Aralık sonrasında FETÖ teröristlerinin devlet
kadrolarından temizlenmesi hayli zor
bir süreç oldu. 657 sayılı kanunun
koruma kalkanı kaldırıldı, OHAL kararları ile teröristler temizlendi ama
Atilla Hoca’nın da belirttiği üzere bu
FETÖ yapılanmasının tespiti bir hayli zor. Devlet iki de bir OHAL ilan edip
KHK’larla bu yapıyı temizleyemez. 657
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sayılı kanunun değiştirilmesi ya da
kaldırılması ile ilgili bir önlem var mı?
Ne düşünüyorsunuz?
İbrahim Kalın: FETÖ’nün tespiti ve
temizlenmesi o dediğiniz değişiklikleri yapsak da kolay bir şey değil. Yapı, ifade edildiği gibi kripto özellikler
gösteriyor. Takiyye ile kendini gizliyor,
birçok kimliğe bürünüyor. Devlet içerisinde çok ciddi bir temizlik yapıldığı
da inkar edilemez. Batılılardan bize, bu
kadar kişiyi bu kadar kısa sürede nasıl
tespit edebildiğimizle ilgili eleştiriler
geliyor. Aslında biraz geriye gidilse her
şey daha net anlaşılabilecek. 17-25
Aralık’tan sonra başlayan bir süreç
var. Bu yeni bir şey değil. Darbe girişimi FETÖ’nün devlet kadrolarından temizlenme işini hızlandırmış oldu. Bize
biraz önce değindiğim eleştiriyi getirdiklerinde iki Almanya’nın birleşmesi
sürecinde yaşananları hatırlatıyoruz.
Nitekim geçen hafta Hamburg’daki zirve sırasında Merkel bu konuyu
gündeme getirdiğinde dedim ki, siz
Alman tarihini bizden daha iyi biliyorsunuz iki taraf birleştiği zaman beş
yüz bin devlet görevlisi görevlerinden
uzaklaştırıldı. Bunların içerisinde ordu
mensupları, güvenlik mensupları, hocalar, akademisyenler, mavi yakalılar,
beyaz yakalılar vardı. Şüphe edilen şey
neydi? Stasi örgütü ile ilişkisi olduğu
ya da onların adına çalıştıkları gerekçe gösterildi. Bunlar görevlerine iade
edileceği vaadiyle görevlerinden uzaklaştırıldılar, neredeyse hiçbiri görevine
iade edilmedi. Burada darbe yok, bir
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soğuk savaşın sonu var; yani barışa
giden bir süreç için bu adımları atmak
zorundaydılar. Türkiye’de bu darbeden
sonra toplumsal barış ve milletin güvenliği için elbette bu adımları atmak
zorundayız. KHK’larla bu temizlik harekatı şu anda devam ediyor ve bu şekilde devam edecek. 657 değişse dahi tespit edildikçe, ortaya çıktıkça bu
yapının kendini gizlemiş uyuyan hücreleri eninde sonunda hukuk kuralları
çerçevesinde temizlenecek; onda hiç
şüphe yok.
Mustafa Işık (Sakarya Üniversitesi
Doktora Öğrencisi): FETÖ’nün arkeolojik kazısına baktığımız zaman çok
daha eskilere gidilebilmekte. 90’lı yıllarda hem sağdan hem soldan birçok
entelektüel aslında buna işaret etmişti. Uğur Mumcu, Necip Hablemitoğlu, Kadir Mısıroğlu, Aytunç Altındal
gibi isimler bu örgütle ilgili uyarılarda
bulunmuşlardı. 2000’li yıllarda bu çok
hissedilmedi. Aslında halkın kafasında
soru işaretleri vardı, özellikle de diyalog projelerine karşı. Bütün bunlara
rağmen 2014’e kadar nasıl bir şeylerden şüphelenilmedi? İbrahim Bey ya
da Atilla Bey cevaplandırabilirler.
İbrahim Kalın: Aslında 17-25 Aralık’tan önce başlayan bir mücadele
var. Bunun ilk işaretleri 2010’da yargı
reformları ve referandumla ilgili süreçten sonra görülmeye başlandı. Ortada çok farklı bir yapılanmanın olduğu
artık seziliyordu. FETÖ devlet içinde bu
imkanları elde ettikçe daha fazla güç
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talebinde bulunmaya başladı. Kilit pozisyonların ve bilgi akışının kendisinde
olmasını, parayı yönetmeyi istiyordu.
Bu talepler 2010’dan sonra çok ciddi
bir şekilde artmaya başladı. 2012’de
MİT Müsteşarının davet edilmesi yani
tutuklanma girişimi de ilk işaret fişeklerinden bir tanesiydi. Arada başka şeyler de oldu. 17-25 Aralık’la da
tablo netleşti. O zaman dershaneler
kapatılmasın diye önümüze getirilen
argümanların aslında başka amaçlara
hizmet ettiği apaçık ortaya çıktı. Mesele, dershane, okul meselesi değildi.
Daha büyük bir oyun oynanıyordu. Eğitim kurumları örgüt tarafından payanda olarak kullanılıyordu. Siz Türkiye’yi
demokratikleştirmeye,
Türkiye’nin
bütün kesimlerini kucaklamaya çalışıyorsunuz. AK PARTİ bir kitle hareketi
olarak iktidara gelmiş. Herkesin hayat
alanını genişletmeye çalışan politikalar izliyor; yani Türkiye’nin yıllarca
unutulmuş, hasır altı edilmiş kronikleşmiş sorunlarını çözmeye çalışıyor.
Kürt, Ermeni, dindar, Alevi demeden
çoğulcu bir anlayışla bütün kesimlerin
sorunlarına el atıyor. Dindarlar üzerindeki baskıları ortadan kaldırarak rahat
bir nefes almaları için çaba sarf ediyor.
Bir grup çıkıyor, sizin sağladığınız imkanları istismar ederek, kendine alan
açmaya çalışıyor.
2014’ten sonra bu kavga giderek sertleşti. O dönemde diyalog platformları
çerçevesinde çözüm süreci ile ilgili
çağrı yapanların çözüm süreci başladığı zaman bunu sabote etmek için nasıl

bir çaba içine girdiğini gördük. Çünkü
bu işin çözüme doğru gittiğini gördüler, bundan korktular. PKK işi bitiyordu
Türkiye’de. Çözüm sürecinin geldiği nokta, Habur’dan girişler, oradaki
provokasyon, sonrasında yaşananlara
rağmen bir buçuk yıl bu sürecin büyük
bir başarıyla yürütülmesi, PKK’nın silah bırakma noktasına gelmesi. Tam o
noktada operasyon üzerine operasyon
çekilerek sürecin akamete uğratılması, Suriye, PKK, PYD ayağı, DEAŞ’in
devreye girmesi tesadüf değil.
Atilla Yayla: Örgütün niteliklerinden
dolayı teşhis edilmesi çok zor. Ben yaşadığım bir olayı anlatayım. 2002 ya da
2003 yılı, galiba Ankara’da Liberal Düşünce Topluluğu Ofisi’nde oturuyorum.
Şimdi Ceza Hukuku profesörü olan bir
arkadaşım var, yardımcı doçentti o
zaman. “Hocam Polis Akademisi’nin
tamamını FETÖ’cüler ele geçirdi, çok
tehlikeli bu” dedi. Ben de, ne tehlikesi
olacak onlar zaten dindar çevreden,
dışlanmışlar, gariban adamlar diye
duymazdan gelmiştim. Yıllar sonra,
çok yakında bulunan bazı kimselerin
Fethullahçı olduğu ortaya çıktı. yani
adamlar her renge ve her kılığa bürünebiliyorlar. Siz onunla konuştuğunuzda sizin kimliğiniz belli ama onun kim
olduğu belli değil. Yine de nispeten erken tespit ettiğimi düşünüyorum. Gezi’de ben ilk sinyalleri almıştım 17-25
Aralık’ta kesin kararımı verdim. Bazıları 7 Şubat’ta fark etti. Zannediyorum
ki, Cumhurbaşkanı 2010’da Yargıtay
operasyonundan sonra bir belanın
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gelmekte olduğunu anladı. Yani bu yapılanmayı hemen fark etmek, anlamak
kolay değil bence.
Akın Özer (Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi): İbrahim Bey’e
sormak istiyorum. FETÖ ele başının
Türkiye’de yargılanması ile ilgili bilgi
verebilirler mi?
İbrahim Kalın: Bizim bir talebimiz
var biliyorsunuz. Darbeden önce de
ABD’den 17-25 Aralık yargı darbesi
dolayısıyla açılan dava dosyalarını gerekçe göstererek iade talebimiz vardı.
Bir de bunun üzerine 15 Temmuz davası eklendi. Bunların hepsi de bir numaralı sanıktır. Amacımız hukuk kuralları çerçevesinde diğer darbeciler gibi
Fethullah Gülen’in de yargılanmasını
sağlamaktır. İade çerçevesinde Amerikalılarla temaslarımız devam ediyor.
Her seferinde bize bunun bir hukuki
süreç olduğu, yargı bağımsızlığı gibi
gerekçeleri gündeme getiriyorlar. Bizim de ısrarla söylediğimiz biz zaten
hukuk dışı bir şey istemiyoruz, suçluların iadesi anlaşması çerçevesinde
bir talepte bulunuyoruz. Siyasi açıdan,
büyük fotoğrafa baktığınızda böyle
bir kişinin Türk-Amerikan ilişkilerinde
sorun olmaya devam etmesi size de
bize de zarar verir, diyoruz. Umarım
bu yönde adım atarlar. Şu ana kadar
somut bir adım atmadılar; atacak gibi

46

de görünmüyorlar. Biz taleplerimizi,
belgelerimizi, bilgilerimizi göndermeye devam edeceğiz. Özellikle Adalet
ve Dış İşleri Bakanlıklarımız bu konuda
muhataplarıyla temaslarını sürdürüyorlar; ama Amerika’da bu adamları
kollayan her kim varsa bunların oturup
ciddi ciddi düşünmesi gerekiyor. Böyle
bir yapının eninde sonunda bulunduğu her ülkeye zarar vereceğini onların
da görmesi lazım. Biz FETÖ ile mücadeleyi uluslararası alanda yürütürken
dost ülkelere şunu söylüyoruz. Bugün
Türkiye’de 30-40 yıllık plan çerçevesinde bunu yapan 10-20 yıl sonra sizin
ülkenizde de yapar. Nitekim bazı yerlerde ufak ufak denemeler yapıyorlar.
Dolayısıyla FETÖ bulunduğu ülkelerde
de oranın milli çıkarlarına tehdittir, zarardır. Türkiye’nin talebi sadece Türkiye’yi ilgilendirmemektedir. FETÖ uluslararası bir örgüt olarak uluslararası
bir tehdit arz etmektedir.
Moderatör Cem Öğretir: 15 Temmuz
çok karanlık başladı ama bir destanla
son buldu. Destan olduğu konusunda
hiç kimsenin itiraz edeceğini zannetmiyorum. Bir destanı anlamak, anlatmak çok zor gerçekten. Bu tür toplantılar bunu anlamak, anlatmak, yaymak
adına çok önemli. Daha fazla olması,
manalı bir kelimenin bir ışık yakabilmesi dileğiyle hem konuşmacılarımıza
hem de sizlere çok teşekkür ediyorum.
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Türkiye’yi yeniden eski rotasına
sokmak için Türkiye’yi bütünüyle
değiştirmek gerekmiyordu.
Başındakileri değiştirmek zaten
Türkiye’nin Batı’yla olan sorunlarını
düzeltmek için yeterli olacaktı. Bu
algının yerleşmesi için yoğun bir
algı operasyonu sürdürüldü. Darbe
başarılsaydı, özellikle uluslararası
kamuoyunda meşruiyet gerekçesi
de bu argümana dayandırılacaktı.
Bu yedi sekiz yıl boynunca Batı
kamuoyunda işlenen en önemli
tez, Türkiye’de Türkiye’yi AB
perspektifinden uzaklaştıran
otoriter bir iktidar olduğudur.
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu

II. Oturum
15 Temmuz Darbe Girişiminin
Uluslararası Etkileri

Moderatör:
Prof. Dr. Muhittin Ataman - SETA Insight Turkey G. Yayın Yönetmeni
Konuşmacılar: Dr. Bruno Maçaes - Portekiz Avrupa Eski Bakanı
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu - Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Emad Shahin - Qatar Hammad B. Khalifa Üniversitesi
Bernd Mützelburg - Diplomat, Şansölye Gerhard Schröder’in

		

Dış Politika ve Güvenlik Eski Danışmanı

Bruno Maçaes: 15 Temmuz hadisesiyle ilgili farklı yaklaşımlar var. Özellikle
muhalif çevrelerde bunu bir iktidar
konsolidasyonu olarak da düşünenler var. Türkiye’nin gittikçe daha da
otoriter bir rejime savrulduğunu ileri
sürenler de var. Yakında çıkacak olan
kitabımda bu konuları ele alıyorum.
Brüksel’den, Londra’dan, Paris ve Berlin’deki meslektaşlarımdan da sıklıkla
duyduğum kanaat, Türkiye’nin otoriter
bir rejime gittiği yönünde. Türkiye’de
de bu konuda farklı yaklaşımlar mevcut. Bir defa bu aşikar.
Türkiye’de demokrasinin başarılı olduğuna dair görüş nasıl oluyor da Avrupa’daki görüşten 180 derece farklı
olabiliyor? Çünkü Avrupa’da bu darbe

girişiminin Türkiye’nin otoriter rejime gidişindeki kilometre taşlarından
bir tanesi olduğu düşünülüyor. Yani
çok farklı bir bakış açışı var. İki farklı
dünyada yaşıyoruz. Ben elimden geldiğince, naçizane bu iki farklı dünyayı
birleştirmeye çalışıyorum. Ama artık
neredeyse pes ettim. Hiçbir ortak zeminde bu insanları buluşturmak mümkün değil. Diyalog kurmak hakikaten
çok güç. Bu iki dünyayı yakınlaştıralım demek yerine, dünya dengelerini
dikkate alarak bir perspektif ortaya
koymak istiyorum. Yorumların olaylara
yaklaşım biçimlerinin bu kadar farklı
olması bize gösteriyor ki, dünya düzeni ile ilgili, global düzen ile ilgili görüşlerimiz hareket halinde, devingen
ve birbirinden çok farklı. Yaşadığımız
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dünyada ortak bir görüşü paylaşmak
da oldukça zor. Rusya’da, Türkiye’de,
Çin’de, Avrupa ve ABD’de dünya görüşlerinin iyice parçalanmış, kopuk
olduğu bir döneme girdik. Tekrardan
geçmişi andıran, herkesin kendi dini ya
da medeniyet algısına göre içe kapandığı bir döneme giriyoruz. Birbirinden
ayrışmış, kamplara bölünmüş bir dünya düzenine tekrardan bir dönüş yapmaktayız. Bugünle dün arasındaki fark
şudur: Bugün çok ciddi bir güç dengesi
tesis edilmiş durumda. Bugün Sadece
Batı’daki görüş egemendir diyemeyiz.
Ya da Batı’nın kendi dışındaki medeniyetleri kolayca silip süpüreceğini
iddia edemeyiz. Yavaş yavaş dünyada
bir güç dengesi oluşuyor. Bu durumda
hep beraber barış içinde yaşamak zorundayız. Sorularınız olursa tekrardan
ayrıntılarına değinebilirim ama sizlerle paylaşmak istediğim ilk hususlar
bunlardı.
Moderatör Muhittin Ataman: Bruno
Bey’e çok teşekkür ediyorum. En sona
doğru biraz karamsar bir tablo da çizdi bize. Türkiye ile Batı sanki bir araya
gelmeyecek şekilde birbirinden kopmuş gibi görünüyor. Ben de dışarıdaki
derleme kitaplardan birisine yazdığım
bir makalede Batı’nın darbeye bakışını Batı’nın darbe sicili üzerinden değerlendirmeye kalktım. Birkaç tane
örnek verdim sadece. 1953’te İran,
Muhammet Musaddık’ın başbakanlığında yönetilirken petrolün millileştirilmesine karşı İngiltere, ama özellikle
Amerika bir darbe gerçekleştirdi. Biz
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Ortadoğulular bunun bir darbe olduğunu ve CIA tarafından yapıldığını biliyorduk fakat ABD 2009 yılında bunu resmen kabul etti ve İran’dan özür diledi.
Sonra 1973’te Şili’de oldu, 2013’te
Mısır’da oldu, 2014’te Ukrayna’da oldu. Bunun gibi onlarca örnek var. Şu
anda halâ güç mücadelesi Batı’nın lehine olduğu için Batı bir şeye ne diyorsa sanki o odur. Ama artık bölge halkları Ortadoğulular, Afrikalıların siyasal
farkındalığı gerçekten büyük ölçüde
artmıştır. Mesela Türkiye-Amerika
ilişkilerinde en temel kırılma noktalarından biri PKK konusudur. ABD, PYD,
PKK’nın bir kolu değildir dolayısıyla terörist değildir, diyor ve bizim de
inanmamızı bekliyor. Kendileri de öyle
olmadığını biliyor, Türkiye’deki bütün
insanlar gerçeğin ne olduğunu biliyorlar ama onlar ısrarla kendi hukuksal
mantaliteleri adına her ikisi birbirinden ayrıdır, böyle olunca Amerika’nın
yasalarına göre bir sorun yoktur diyorlar. Öyle olmuyor aslında. Dolayısıyla
FETÖ terör örgütü müdür değil midir,
burada gerçekten bir darbe var mıdır
yok mudur sorularına Batı’nın verdiği cevaplar günü kurtarma amaçlıdır.
Batı günü kurtarmaya çalıştıkça kendi
geleceğini kararttığının farkında değil.
Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı da
yapmış sayın Beril Dedeoğlu hocamız
Türkiye’den bir perspektifle en azından Türkiye-Batı ilişkileri ve farklı algılar konusunda bir açılım getirecektir.
Buyurun hocam.
Beril Dedeoğlu: Türk kamuoyu ve
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Avrupa kamuoyu arasında bu gelişmeleri değerlendirme farkı çok açık.
Bunun birçok sebebinin olduğunun
altını çizmekte yarar var. Birinci genelleme, Türkiye’de de Avrupa’da da
yapılıyor Doğu Batı ayrımlarında ya da
Avrupalılar, Batılılar terimlerini kullanırken herkesi aynı sepete koyma gibi
bir alışkanlık var. Bu kamuoyları belirli
kanallar tarafından yönlendirilmeye
müsait. Teknolojik olanaklarıyla, medya gücüyle belli bir görüşün öne çıkabildiği bir dönem yaşıyoruz. Biz öne
çıkan sesi daha çok duyuyoruz. Başka
toplumlar da öne çıkan sesi daha fazla
duyarak yargı ve yorumlarda bulunuyorlar. Ben de konuşmamda bazı genellemeler yapmak zorunda kalacağım
ama aslında bunun çok da doğru bir
şey olmadığının altını çizmek lazım.
İkincisi, dünyanın her yerindeki darbeler bir süreç olarak algılanmalı. Bugün
darbe oldu bitti, püskürtüldü ve geçti
gibi baktığınızda darbe sonrası durumu normal koşullarmış gibi bir karşılaştırmaya tabi tutmak söz konusu
oluyor. Batı kamuoyu genellikle, darbe 15 Temmuz’da püskürtüldü sonra
olanlar hiç de normal değil, diye düşünüyor. Evet, değil çünkü darbe bir süreçtir. Bu dünyanın her yerinde aynıdır.
Bana göre Türkiye’deki bu darbe süreci en keskin olarak Türkiye’nin AB
ile müzakereleri tıkandığı tarihten
itibaren başladı, yani hızlandı. Bu tıkanma Türkiye-AB ilişkilerinin giderek
krize gideceğinin bir göstergesiydi ve

taşların bundan sonra döşenmesi için
çok uygun bir ortam vardı. AB-Türkiye ilişkilerinde sorunlar çıktıkça,
Türkiye’nin Avrupa’dan tırnak içinde
Batı’dan uzaklaştığını iddia edebilmenin zemini de kendiliğinden oluşmuş oluyordu. 2010’dan neredeyse
günümüze kadar, darbeye destek veren kesimlerin Türkiye ile ilgili yaptığı
bütün kamuoyu oluşturma faaliyetleri
de bu zemine oturtulmaya çalışılıyordu. Aslında Türkiye’nin Avrupa’nın değerlerinden uzaklaştığı yolundaki algı
oluşturma girişimleri hem Batı’da hem
de yurtiçinde bazı kesimler tarafından
kullanılıyordu. Bu algı faaliyetlerinde
Türkiye’nin Batı’dan külliyen uzaklaşmasından söz edilmiyordu. Türkiye’yi
Batı’dan uzaklaştıran siyasilerin varlığıydı asıl sorun. Dolayısıyla Türkiye’yi yeniden eski rotasına sokmak
için Türkiye’yi bütünüyle değiştirmek
gerekmiyordu. Başındakileri değiştirmek zaten Türkiye’nin Batı’yla olan
sorunlarını düzeltmek için yeterli olacaktı. Bu algının yerleşmesi için yoğun
bir algı operasyonu sürdürüldü. Darbe
başarılsaydı, özellikle uluslararası kamuoyunda meşruiyet gerekçesi de bu
argümana dayandırılacaktı. Bu yedi
sekiz yıl boynunca Batı kamuoyunda
işlenen en önemli tez, Türkiye’de Türkiye’yi AB perspektifinden uzaklaştıran otoriter bir iktidar olduğudur.
Bu haliyle baktığımızda eski darbelerle bir takım benzerlikler olduğunu
söyleyebiliriz. Türkiye’de maalesef
karşılaştırma yapabileceğimiz kadar
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çok darbe tecrübesi var. Hepsinde de
Türkiye’nin konumunun başka bir yere
kaydığı iddiası ile eski haline döndürme
arayışı var. Bu argüman darbeciler için
küresel meşruiyet bağlamında oldukça
kullanışlıydı. Soğuk savaş döneminde
Rusya’yla yakınlaşma bahane ediliyordu, şimdilerde ise Türkiye’nin İslamcı
bir yapıya kaydığı iddiası kullanılıyor.
Bu gerekçelerin ardında yatan asıl
motivasyon, darbelerin haklılaştırılma
çabasıdır. Ancak önceki darbelerle, 15
Temmuz darbe girişimi arasında temel
bir fark var. Önceki darbelerde meşruiyet arayışı öncelikle iç kamuoyunda
yapılırdı. “Gençler birbirini öldürüyordu,
ne yapsaydık” ya da şu hükümet şöyle
şöyle işler yapmıştı biz geldik sizi kurtardık” gibi sebepler ileri sürülürdü. 15
Temmuz’da iç kamuoyunda bir meşruiyet arayışına çok fazla önem verilmemiş, daha ziyade dış dünya, özellikle
de Batı’da bir meşruiyet zemini oluşturmak için sistematik ve yıllara yayılmış bir kamuoyu oluşturma faaliyeti
yürütülmüştür.
AB ile Türkiye’nin ilişkilerinin bozulması
Türkiye’yi kurtarılması gereken bir ülke
haline getirmeye yetmez. Çünkü Türkiye’nin dış dünyada güçlü oyuncu olarak
ilişki içinde olduğu ülkeler Avrupa Birliği ülkelerinden ibaret değildi. Obama
dönemi ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl
olduğu hatırlanırsa, darbeyi hazırlayan ekibin Amerika- Türkiye ilişkilerinin
Türkiye’deki iktidar aleyhine bozulması
için de yoğun bir kara propaganda faaliyetine giriştiği net olarak fark edilir.
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ABD hiçbir zaman Türkiye ile ilişkilerin
çok gerilimli olmasını tercih eden bir
strateji içine girmez, ama iktidarlarla
girer. İktidarları değiştirme ABD için
tarihsel bir alışkanlık olduğundan bunu
yapmaktan da imtina etmez. Ben ABD
bunu bizzat yaptı demiyorum, elimde
bunun bir delili yok ama ABD içerisinde
Türkiye’nin kurtarılması gereken pozisyona gelmesi için bu darbe sürecini
destekleyen çevreler olduğu konusunda ben de diğer meslektaşlarımla
hemfikirim.
Bu darbe koşullarının Amerika’dan
baktığımızda iki sonucu olabilir. Ya
darbe başarılı olur. Başarılı olan ekip
zaten sizinle işbirliği yaptığı için, sizin
politikalarınızın doğrultusunda sizin
arzu ettiğiniz bir çizgi izleyecektir. Ya
da başarısız olur. O zaman da bu başarısızlığın kendileri tarafından telafisi mümkün olabilir. ABD ya da başka
ülkeler bu işe el atarlar. 15 Temmuz bu
açıdan çok ilginçtir. Her ikisi de gerçekleşmedi. 15 Temmuz’da başarısız
bir girişim olmasına rağmen, önceleri
renk vermediler. “Türkiye’nin yaşadığı
vahim bir olaydır bu zamanda böyle
bir rezillik olmaz” diyeceklerine, uzaktan Türkiye’nin ne yapacağını izlemeyi
tercih ettiler. Sanıyorum bu bakış ve
mesafeli duruştaki en temel neden,
ABD’deki Demokratların kendi adaylarının yeniden seçileceğinden emin
olmalarıydı. Yani aynı siyasetin devam
edeceği varsayılmıştı.
Peki niye böyle bir yaklaşım sergilendi?
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Dış dünyada nasıl böyle bir zemin bulundu da, darbe girişimine cüret edilebildi? Türkiye’nin Batı yörüngesinden
çıktığı ve mutlaka rotasına sokulması
gerektiği yönündeki algı tuttu. Bu durumun sorumluluğunun mevcut iktidarda olduğuna Avrupa ve Amerika
kamuoyları ikna oldu. Türkiye’nin izlediği politikalardan rahatsız olan Batı, zaten ikna olmaya hazırdı. Gazete
manşetlerine taşınan 3-5 tane ön yargı oluşturabilecek olay bunun için yeterli oldu. Özellikle Suriye iç savaşı ve
Arap ayaklanmalarının akabinde Türkiye’nin Batı menfaatleri hilafına kendi
politikalarına yönelmesi ilişkilerde bir
kırılmaya sebep oldu. Sadece DEAŞ,
IŞİD adına ne derseniz deyin o örgütle
Türkiye’nin adının herhangi bir makalede yan yana kullanmanız bile aleyhte bir algının oluşması için son derece
mümbit bir ortam yaratır. Ben averaj
bir kamuoyundan bahsediyorum. Ülkeleri iyi tanımaları gerekmez. Kendi
siyasetçilerini dinlerler, gazete okurlar, televizyonlarına bakarlar ve bir fikir
edinirler. Peki bunun stratejik olarak
neyle ilgisi var? Niçin böyle bir konuda
Türkiye’nin başına bu nasıl gelebiliyor
yerine darbe olmuş bakalım şimdi ne
yapacaklar şeklindeki tutumda ısrar
ediliyor? Bunun büyük ölçüde Doğu
Akdeniz jeopolitiğiyle ilişkili olduğunun
altını çizmek isterim. Bir şey olmuş ki,
Türkiye’nin son yedi sekiz sene içerisinde uygulamakta olduğu siyaset
bazılarının hiç hoşuna gitmemiş. Peki
niçin? Acaba Türkiye ile işbirliği yapmak yerine Türkiye’yi by-pass ederek

iş yapmak menfaatlerine daha uygun
olabilir mi, diye sormak gerekir. Çünkü darbe girişimini uluslararası alanda
destekleyen kesimler varsa, bu Türkiye’nin by-pass edilmesi anlamına gelir. Bu şekilde baktığımızda da Türkiye
ile işbirliği yapmanın maliyetinin yüksek olduğunu anlıyoruz. Bu maliyete
katlanmak yerine Türkiye’yi devre dışı
bırakmanın çok daha pratik bir sonucu olacağı varsayılmış olmalı. Tüm bu
matematik, darbenin Türkiye’de başarılı olması halinde yaşama geçecekti.
Peki Türkiye’de bir darbenin başarısız olma ihtimali hesaplanmamış mıdır? Verilen tepkilere ve kamuoyunun
ilk andaki şaşkınlığına bakarsak, Batı
kamuoyları hatta devletleri darbenin
başarısız olma ihtimalini çok fazla hesaplamamışlar. Neden diye düşünüyoruz? Bu da bize dünyanın, toplumların değiştiğini hatta Türk halkının bile
değişebileceğini öngörmediklerini, bu
konuda derslerini iyi çalışmadıklarını
gösteriyor. Nedeni gayet açık. Daha
önceki darbelerin büyük bir çoğunluğunda, hemen hemen hepsinde kurumlar toplumu yönlendiriyordu; yani
asker geliyordu kurumlar kanalıyla haber kanallarını, üniversiteleri işgal ediyordu. İşgal ettiği kurumlar toplumu
dizayn ediyordu. Fakat bu kez darbe
yapması için aracı olan örgüt bu kurumların içine yerleşmiş vaziyetteydi.
Toplum ince ince aslında bu yerleşimle
yan yana birlikte yaşadı, bunun sinyallerini hissetti, gördü; belki adlandıramadı ama izleri takip etti. Toplum,
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“Kurumlar yoluyla, yani aşağıdan yukarıya doğru bir siyasi tasarım yapılacak ise bunun yasal ve meşru siyasi
partiler yoluyla olmasında kararlıyız”
dedi. Bunun başka yollarla yapılmasını
ister yukarıdan aşağıya ister aşağıdan
yukarı olsun biz istemiyoruz. Çünkü
aşağıdan yukarıya siyaset yapanı elimizde var zaten. Biz oy kullandık ve
tercih ettik. İşte toplumun refleks haline gelmiş, yaşam biçimi haline gelmiş
bu tepkisinin bir sonuç doğurabileceği
hesapta yoktu.
Türkiye’nin eş zamanlı olarak hem AB
ülkeleri ile hem ABD ile ilişkilerinin
bozulması halinde ne yapabileceği ön
görülmüş olabilir. Bu darbe girişimine giden sürece baktığımızda, darbe
öncesinde ve sonrasında sürekli Batı
dünyası ve komşuları ile ilişkileri bozulmuş bir Türkiye algısının yerleştirilmeye çalışıldığını görürsünüz. Bu
kadar kötü ilişkileri olan Türkiye, herhalde birilerine sığınacaktır. Bu darbeyi gerçekleştirenler Türkiye’nin istenmeyen bir yere sığınmasını arzu etmiş
de olabilirler. Dara düşmüş Türkiye’nin
Avrupa ve ABD ile ilişkisinin bozulması, çok zor bir coğrafyada kendisinden daha güçlü başka bir oyuncunun
yanında pozisyon alması hedeflenmiş
de olabilir. O büyük oyuncunun hangisi
olacağını tahmin etmek herhalde zor
değil. Bu da kamuoyunda çok fazla işlenmiş bir konudur. Türkiye, Rusya ile
yakınlaşacak mı? Türkiye Rusya mı
oldu? Otoriter liderler ittifakı mı kuruluyor? Bunlar kamuoylarında çok fazla
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işlendi. Ancak böyle bir durumun Dünya dengeleri açısından Batılı devletler,
AB ve ABD tarafından çok arzu edilebilecek bir tercih olduğunu düşünmüyorum. O zaman ne olacaktı? Türkiye
yeniden kurtarılacaktı. Aramızda uluslararası ilişkiler bölümü öğrencileri de
var. Onlara derslerde “Kim sizi bir felaketten kurtarmak için çaba gösteriyorsa o felakete arkanızdan sizi iten
odur. Kurtarıcınızı iyi tanıyın” deriz.
Ben senaryonun büyük ölçüde bu şekilde geliştiği kanısındayım. Senaryo
yarıda kesildiği için, darbeden hemen
sonra 16 Temmuz günü adı geçen ülkelerden “Geçmiş olsun, yanınızdayız.”
gibi bir iyi niyet mesajı alamadık.
Türkiye bu konuda bir beklenti içerisindeydi. Normal bir şey mi bu dönemde Türkiye’de bir darbe olması? Bu
anormalliğin hayretle karşılanmasını,
Dünyanın Türkiye’nin, Türk toplumunun yanında yer aldığını göstermesi
gerekirdi. Demokrasiye inanan, halkların tercihlerini ilke olarak benimseyen toplumlardan bahsediyoruz. O
kadar şaşırdılar ki; çünkü kamuoyları
o şekilde hazırlanmamıştı. Biri gelip
Türkiye’yi kurtaracaktı. Ama istedikleri olmadı. Türkiye’yi Türk halkı kurtardı.
Teşekkür ediyorum.
Moderatör Muhittin Ataman: Beril
hocama çok teşekkür ediyorum. Çok
güzel bir noktada bıraktı. “15 Temmuz nedir?” sorusuna acizane benim de daha önce verdiğim cevaplardan birisini söyledi. 15 Temmuz, bir
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self determinasyon mücadelesiydi.
Yani Türk insanının kendi kaderini tayin etme hakkını elde etme çabasıydı
ve başarılı oldu. Bu aralar benzeri bir
çabayı Ortadoğu’da veren Katar’dan
misafirimiz, acaba bu konuyu nasıl işleyecek? Sayın Emad Shahin bir Ortadoğu perspektifi, bir Katar perspektifi
hem bölge hem devlet olarak onlar nasıl görüyor? Buyurun efendim.
Emad Shahin: Her şeyden önce SETA’ya çok teşekkür etmek istiyorum
bana bu fırsatı tanıdıkları için. Gerçekten çok önemli bir etkinlik. Bir önceki oturum sırasında 15 Temmuz’un
anlamı arandı. Tabii ki farklı yorumlar,
farklı görüşler vardı. Katar konusuna
değineceğim ama öncelikle bu darbe
girişiminin sonuçlarının ne olduğuna
değinmek istiyorum. Ortadoğu olarak
biz bu darbeyi nasıl değerlendiriyoruz
ve bu darbe başarısız olduğu için bu
başarısızlık Türkiye’nin dış politikasını
nasıl etkiledi ve etkileyecek? Tabii ki
geleceği de düşünmemiz lazım; Ortadoğu halklarını, özellikle de Arap baharından etkilenmiş halkları nasıl etkileyecek? Çünkü burada büyük bir dalga
görüyoruz. Bir karşı devrim dalgası
söz konusu. 2011’den beri Ortadoğu
bölgesine baktığımız zaman, en az altı
özellik olduğunu görmekteyiz. Bunlar
siyasi, toplumsal etkilere sahip oldular
ve bizim coğrafi haritamızı da etkilediler. 2001’den beri halk ayaklanmalarını
görüyoruz. Halk ayaklanması dediğimizde halk özgürlük, demokrasi, toplumsal değişim, ekonomik büyüme gibi

konuların ön plana çıkmasını istiyor.
İkinci konu da bir karşı devrimin ortaya çıkması; yani statükonun devam
ettirilmesi için bu umutların ezilmesi.
Ulus devletlere baktığımızda, bu bölgede etnik bir takım çatışmalar ortaya
çıktı, insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu karşı devrim aslında
değişimin bedelinin ne kadar ağır olduğunu göstermeye yetti. Değişim istiyorsan, değişimi arıyorsan işte senin
kaderin bu olacak denildi. Mısır’da biz
bunu gördük, Suriye’de, Irak’ta görüyoruz. Tüm bu katliamlara, ölümlere,
ekonomik bozulmalara rağmen halk
bunu istiyor. Dolaylı ya da doğrudan
uluslararası müdahalenin olması, bir
takım bedellerin de ödenmesine yol
açıyor. Irak, Libya, Suriye’ye bakın;
bütün ülkelerde bunu görüyoruz. Katar krizi de son dönemde bunu bize
gösterdi. Otoriter ve totaliter rejimlerin geri dönmesi için askeri darbeler
kullanıldı.
15 Temmuz darbesine baktığımızda
başarısız olduğunu biliyoruz. Bazıları
bunu bir kaos dönemi, geçiş dönemi
olarak tanımlandı ama bölgede çok
büyük değişikliklere sebep oldu. Bütün oturumlarda farklı perspektifleri
dinledik. Hem Amerika hem Avrupa
hem de Türkiye tarafından nasıl algılandığını görmeye çalıştık. Burada çok
açık olan bir şey var bu darbeyle ilgili
olarak. Burada kimlerin devreye girdiği ve bunun sonucunda da siyasi ve
coğrafi haritaların nasıl değişeceğine
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dair değerlendirmelerde bulunuldu.
Çok ciddi bir kutuplaşma olduğunu da
görüyoruz değişim yanlıları ve karşıtları arasında.
Şimdi bir iki dakika alternatif senaryolara bakmak istiyorum. Diyelim ki Arap
baharı başarıya ulaştı; bu durumda
Ortadoğu nasıl bir yer olurdu? Ortadoğu’daki devletler; mesela radikallerle
ılımlılar, Batı yanlıları ile Batı karşıtlarını düşündüğümüzde nasıl bir Ortadoğu çıkardı? Hangi kriterler bu yeni
Ortadoğu’yu tanımlardı? Özgürlükleri,
onurları için savaşan insanlar ve baskılayıcı rejimleri demokrasi ile değiştiren insanlar acaba nelere yol açardı?
Arap baharı başarılı olsaydı stratejik ve
siyasi haritayı değiştirirdi bu bölgede.
Mesela başarılı demokratik rejimler;
Mısır, Tunus, Libya, Suriye, Yemen’de
ortaya çıkabilirdi. Bu demokratik devletler Arap dünyasında ve Ortadoğu’nun merkezinde bulunan devletler
olarak etraflarını da etkilerlerdi. Bölgede Türkiye, İran ve diğer ülkelerle
ittifak kurabilirlerdi. Belli açılardan politikalarını değerlendirebilirsiniz ama
Türkiye’nin rolünü düşündüğümüzde
mesela Mısır’da Arap baharının en başında bir rol üstlendi. Katar sorununda
da devreye girdi. Türkler bunu yapmaktan hoşlanmayabilir ama başarılı
ve siyasi İslam’ın uygulanabileceği bir
ülke olarak kendilerini göstermek istiyor olabilirler.
Özgürleşme nedir? Batı hegemonya-
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sından kurtulmadır. Ülkelerin kendi
kaderlerini belirlemeleridir. Türkiye
olsun, Mısır olsun, Katar olsun bütün
bu ülkelerin tamamen bir düzen içine
girmesi ya da belli hedefler belirleyip
bu hedefler çerçevesinde yaşamaya
devam etmeleri ve stratejik bir takım
şeyler belirlemeleri bu sayede mümkün olabilir. Terörizmle mücadele dahil
pek çok konuda bu ülkeler birlikte hareket edebilir, kendi bölgeleriyle ilgili
hedefler ortaya koyabilirlerdi. Buna
geçit verilmedi.
Bu darbe süreçleri ile ilgili olarak dile getirmek istediğim son bir konu
var. Ortadoğu perspektifi açısından
baktığımızda, kimlik alanında bir kutuplaşma mevcut. Arap dünyasında,
özellikle büyük ülkelerde mesela Mısır’da darbe nasıl algılandı? Liberaller
ya da laik camianın hepsi darbeyi büyük bir sevinçle, kollarını açarak karşıladılar. Bu beşinci ya da altıncı laik
darbeydi ama bunun sonucunda spesifik bir model yıkılacak bunun yerine
başka bir yapı gelecek diye düşünüldü.
Bu aslında bir karşı devrimin başarısı
olarak da düşünülebilecekti. Böylece Türkiye demokratik hakları savunan bir ülke konumundan uzaklaşmış
bir ülke olarak görülecekti. Ortadoğu
perspektifinden bir anlam arıyorsak,
15 Temmuz’u bir karşı devrim, statüko ile değişim arasındaki mücadele ve
Batı hegemonyasından uzaklaşmak
olarak açıklayabiliriz. Başarılı bir model olarak kullanıldığını görebiliriz hegemonyadan uzaklaşmak için. Kimlik
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politikalarında bir kutuplaşma olarak
görebiliriz.

ve Türkiye bu sarmalın içine çekilmiş
oluyor.

Bu olaydan Türkiye’nin bölgesel politikaları nasıl etkilenecek? Biraz da buna
bakalım. Burada iki öğe var. Birincisi
yurt içindeki koşullar yani yeterince
kaynağı var mı bu ülkenin? Asli iradesi
var mı ve istikrara sahip mi bir rol üstlenmek için? Uluslararası ya da bölgesel rol üstlenebilir mi? Bölge içinde dış
politikasını belirleyebiliyor mu?
2002’den beri Türkiye’nin üstlendiği
pek çok rol olduğunu görüyoruz. Mesela ekonomik ilişkilerini kullanarak
dış politikalarını belirledi, arabuluculuk
yaptı, bir dengeleyici rol üstlendi; aynı zamanda bir koruyucu oldu. Mesela
Körfez bölgesinde ve Katar’daki krizde de siyasi bir çözüme ulaşana kadar
herhangi bir tehlike yaşanmaması için
dengeleyici ve koruyucu rol üstlendi.
Türkiye her zaman bu bölgede bu rolleri üstlenirken zaten buranın kolay
bir bölge olmadığını da kabullenmek
durumundayız.

Yurt içindeki durumu ve bölgesel sorunları da düşünelim. Türkiye için en
büyük öncelikler nedir? Her şeyden
önce istikrarın ve güvenliğin sağlanması için Türkiye’nin çevresindeki
bütün ihtilafları düşündüğümüzde
kendisini koruması gerekiyor. Bunların
dışında Türkiye’nin son 15 yıldır elde
ettiği başarıların kümülasyonu, birleşimi darbe sonundaki politikalarını
nasıl etkiliyor? Türkiye kendini askeri
taahhütlerden uzak tutmaya çalışıyor
ki, bu sayede ekonomik bir sorun yaşamasın. Burada beş faktör olduğunu
düşünüyorum. Bunlar benim naçizane
önerilerim. Her şeyden önce Rus uçağının düşürülmesi gibi gereksiz krizlerden kaçınılması gerekiyor. Hemen
burada özürlerle ilişkiler düzeltilmeye
çalışıldı. Yine Mavi Marmara probleminden sonra İsrail’le aranın düzeltilmeye çalışılması önemliydi. Bunların
hepsi önemli konular ama Türkiye’nin
varoluşunu tehdit eden krizlerdi.

Şimdi Suriye krizini ve yarattığı sorunları düşünelim. Mesela Kürt, DEAŞ, entegrasyon, mülteci sorunları. DEAŞ’i
düşündüğümüzde bu tek başına büyük
bir tehlike arz ediyor. Bunun dışında
İran’ın gittikçe artan etkisi ve genişleme politikası, Körfez bölgesindeki güvensizlikler, mezhep çatışmaları, terör
alanında ülkelerin iş birliği yapması
gibi unsurların çok fazla kullanıldığını
görüyoruz ve bu sayede belli ülkeler

İkincisi ilişkilerin düzeltilmesi. Bunu
pek çok kez söyledik dostlarımızın sayısını arttırıp, düşmanlarımızın sayısını azaltalım diye. Türkiye’nin bugün
mevcut Katar krizini nasıl çözmeye
çalıştığına baktığımızda Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri ile olan ilişkilerini düşündüğümüzde Türkiye bir
dengeleyici rol üstlendi. Bunu, Suudi
Arabistan ya da diğer ülkelerle arasını
bozmadan yaptı.
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Üçüncü konu da diplomatik çözümlerin kabul edilmesi. Suriye sorunu çok
önemli bir örnek. Türkiye, Irak sorununda Sünnilerin katılımını sağlayarak
bunu yapmaya çalıştı. Dördüncü konu
da ekonomik ilişkilerin arttırılması ve
bu ilişkileri dış politikada ana faktör
olarak kullanmak istemesi. Katar krizinde Türkiye için çok büyük fırsatlar
doğduğunu gördük.
Ekonomik ilişkilerin arttırılması için
İran, Rusya ve diğer ülkelerle de iyi ilişkiler geliştirilmeli.
Beşincisi de stratejik konulardan ödün
verilmemesi. Mesela Kürt sorununda
Türkiye herhangi bir ödün vermiyor.
Diğer başka konular da Türkiye’yi ulus
devlet olarak tehdit eden konulardır.
Türkiye daha zayıf bir konumda demek
istemiyorum kesinlikle. Ulusal konularda kırmızı çizgilerinin olduğunu görüyoruz. Arap dünyasına darbe ile ilgili
verilen mesajlarda net bir duruşu var.
Arap entelektüelleri Mısır darbesi sırasında halkın gücünün orduyu yenebileceğini gösterdi. Halk ve devlet kurumları bir araya gelirse o zaman bu askeri
darbelere karşı koyabiliyorlar. Bütün
bu sivil kurumların halkla birlikte olması zaten darbenin başarısız olmasını sağladı. İnsanların gelecekte de bu
tarz darbeleri engelleyebileceğine dair
mesajdı bu. Teşekkür ederim.
Moderatör Muhittin Ataman: Ortadoğu’dan bir perspektif sundular bence
güzel de bir perspektif oldu. Özellikle
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son getirdiği nokta çok ilginçti. Çünkü
Ortadoğu’da halklar hangi kesimden
olursa olsun hükümetlerin kendilerini
sürekli takip ettiği endişesine sahip.
Bu halklar devletten daima tedirginlik
duyarak yaşarlar. Zannedersem Muhammed Buazizi’nin vücudunu ateşe
vermesinden sonra Arap halklarının
başlattığı bu isyan ateşi ve başlattığı
devrim süreci bunu Ortadoğu’da tersine çevirdi. Artık iktidarlar halkın farklı
kesimlerinin nasıl bir güne uyanacaklarını ve kendilerine nasıl bir tepki verecekleri konusunda endişe taşır hale
gelmişlerdir. 15 Temmuz bana göre
bunun en parlak göstergelerinden biri olmuştur. 15 Temmuz, elinde tank,
uçak, silah olan insanların halkın bu
mutlak iradesi karşısında başarısızlığa mahkum olduğunu bize gösterdi.
Ben bu sürecin Ortadoğu’da devam
edeceği kanaatindeyim. Ortadoğu’nun
en kapalı devleti eğer Suudi Arabistan
ise bu ülkedeki farklı toplumsal kesimler bile devletlerini doğrudan veya dolaylı endişeye sevk eden bir farkındalık
içerisindedirler. Kadınlar Suudi Arabistan’daki yönetimi endişeye sevk eder
hale geldiler. Kadınların araba sürmesinin yasak olduğu bir ülkedir Suudi
Arabistan. Kadınların yasaklara karşı
tepkisi, Yeni veliaht olan Muhammet
bin Selman’ın yasağı kaldırmasıyla sonuçlanmıştır mesela. Ben bu sürecin
halkın taleplerini karşılama noktasında yönetime yansıması sürecinin artarak devam edeceği kanaatindeyim.
Buradan Katar krizini de doğru bir biçimde işlediler.
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Şimdi son konuşmacımıza geçeceğiz.
Sayın Bernd Mützelburg beyefendiye sözü vereceğim. Belki Başbakana
danışmanlık yapan birisi olarak biraz
daha siyasi perspektiften o dünyanın
içerisinden bize bir sunum yapmaya
çalışırlar. Söz sizin lütfen buyurun.
Bernd Mützelburg: Ben de tabii ki SETA’ya çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin çok aydınlatıcı, çok gerekli ve
tam zamanında organize edilmiş bir
sempozyum olduğunu düşünüyorum.
Benim Şansölye için eski danışman
olduğumu söylediniz. Eski danışman
ve kişisel görüşlerini belirtmek isteyen
bir insan olarak buradayım.
Batı ve Türkiye argümanıyla başlayacağım. Bunun ayrımını yapalım istiyorum. Ben şansölye Gerhard Schröder’in danışmanlığını yaparken,
Schröder’in mesela Irak’la ilgili olarak
Amerika ile görüşleri örtüşmüyordu.
Bu yüzden “Batı dünyası” diye bir genelleme yapmamak lazım. ABD ile AB
arasında ya da AB üye ülkeleri arasında çok ciddi görüş ayrılıkları var. Bu
noktada insanlar 15 Temmuz darbe
girişiminin uluslararası toplumları nasıl etkilediğini inceliyor.
Başka görüş bildirmek istediğim bir
konu daha var izninizle. Portekizli
meslektaşımın konuşmasını dinledim.
Kendisi bir takım hayal kırıklıkları yaşadığından bahsetti ama vazgeçmemek lazım. Öyle bir dönemdeyiz ki,
daha fazla müdahil olmamız gerekiyor

daha az değil. Ben profesyonel hayatımda Schröder’in yardımcılarından
biriydim ve kendisi Dışişleri bakanı
olarak Almanya’nın birleşmesinde çok
önemli bir rol oynamıştı. İki Almanya sadece demir perde ile ayrı değildi; aynı zamanda birbirlerine düşman
olan kamplardı bunlar. O düşmanca
duyguların ortadan kalkması ve duvarın yıkılması için birbirimizle ilişkiye
girmemiz, birbirimizle konuşup birbirimizi anlamaya çalışmamız gerekiyordu. Bu çok önemli, ama artık bunun zor dönemlerde daha da önemli
olduğunu görüyorum. İkili ilişkiler söz
konusu olduğunda bir takım yanlış anlaşılmalar, yanlış algılamalar olabilir,
bir takım gerginlikler bile yaşanabilir.
Pek çok pişmanlıklar da yaşandığını
görebiliyoruz.
Benim bir takım kişisel üzüntülerim de
var. Biliyorsunuzdur Türkiye ve Almanya ilişkileri her zaman sıcak, dostane
ilerlemişti; hatta çok özel bir ilişkisi vardı bu iki ülkenin. Bunun da çok
önemli sebepleri vardı. Bazen Türk
tarafı bizim tarafımızdan daha sıcak
ve dostane olurdu. Ben Berlin’de yaşıyorum ve Berlin’de yaşıyorsanız Türk
cemaatinin oradaki katkılarını çok net
görürsünüz. Orada yaşayan Türklerin bize çok büyük katkısı var. Sadece
ekonomiden bahsetmiyorum. Bunun
dışında bütün kültürel konulardan
tutun da politikaya kadar her alanda
Türklerin Almanya’ya büyük katkısı var.
O yüzden birbirimize çok büyük faydalarımızın olduğunu düşünüyorum.
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Tabii ki zorluklar var ve bu zorlukların
ancak yakın çalışırsak aşılabileceğine inanıyorum. Zorlukların dostane ve sıcak ilişkilerle aşılabileceğini
düşünüyorum.
Evet Almanım, diplomatım ve Şansölye Gerhard Schröder’in dış politika ve güvenlik danışmanlığını yaptım
ama burada sadece kendimi temsilen
bulunuyorum. Hükümet adına ya da
herhangi bir Alman politik partisi adına konuşmayacağım; kendi görüşlerimi anlatmak için buradayım. Türk ve
Alman ilişkileri açısından, gerçekten
kalbimden konuşacağım. Benimle hem
fikir olan pek çok insan var. Duygularımızdan çok aklımızı kullanmamız lazım. Çünkü ortak çıkarlarımız çok fazla. Global bir takım zorlukları birlikte
aşmalıyız. Pek çok açıdan birbirimize
bağımlı ülkeleriz. Bu yüzden güvene
dayalı bir ilişki ve ortaklık bizim için
önemli. NATO’dan bahsetmiyorum bile. Tabii ki NATO çok çok önemli ama
bunun dışında ortak bir Avrupa Birliği
üyeliği için de Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin devam etmesi lazım.
Kesinlikle vazgeçmememiz gerektiğini
düşünüyorum. Algılamalar farklı olabilir, bir takım yanlış anlamalar olabilir
ama birbirimizle konuşarak, birbirimizi
anlamaya çalışarak bence bu sorunların büyük bir çoğunluğunu aşabiliriz.
Bu bağlamda biraz daha somut bir
şekilde 15 Temmuz’dan bahsetmek
istiyorum. Tabii ki Batı’nın gösterdiği
bir takım reaksiyonlar var. Türk halkı
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ve hükümetinin sinirlendiğini biliyoruz.
Haklısınız ama ben artık gizli bilgilere
haiz değilim, çünkü artık danışmanlık
yapmıyorum, hükümetle çalışmıyorum ama bu gerçekler şimdi ortaya
çıktı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış
olmaları konuşuldu.
Bana göre de FETÖ’cülerin bu darbe ile
bir ilgileri vardı. Bu zaten çok açık. Dayanışma ve destek açısından baktığımızda Türk halkının, Türk hükümetinin
Batı devletlerinden beklediği destek,
dayanışma istenen düzeyde gerçekleşmedi. Darbe girişiminin gerçekleşmesinden sonra Alman şansölyesi
kendi bakanlar kurulu adına da kınayıcı
bir açıklama yayınladı. 16 Temmuz’da
bunu reddettiklerini söyledi. Brandenburg kapısının Türk bayrağı ile aydınlatılması emrini verdi. Alman politikacılar hemen Ankara’yı ziyaret ettiler ve
desteklerini dile getirdiler. Bu, özellikle
Türkiye’nin tarihine yönelik bir ziyaretti. Siz dört askeri darbe yaşadınız son
40 sene içinde. Son yaşadığınız darbe,
askeri darbeden fazlasıydı. Türk halkı
tarafından çok ciddi fedakarlıklar gösterildi bu darbenin engellenmesi için.
Türkiye’nin tarihini düşündüğümüzde
çok büyük bir zafer kazandı Türk halkı.
Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan için
söylemiyorum, Türk halkı için söylüyorum. Türkiye’deki güvenlik güçlerinin büyük bir bölümü zaten bu darbenin arkasında değildi. Darbeye karşı
savaştılar. Panelistler de söyledi, bu
kendi kaderini tayin etme konusunda
Türk halkının bir zaferiydi. Türkiye’deki
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demokrasi için çok büyük bir dersti. Bu, Türkiye’nin yurt dışından daha
fazla destek görmesini gerektiriyordu.
Türk halkı büyük bir saygı kazandı, çok
büyük beğeni ve takdir topladı. Türk
halkı çok ciddi ödünler, şehitler verdi
askeri darbenin engellenmesi için.
Türk halkının dışında demokrasinin de
zaferidir bu. Bütün dünya ve Avrupa
için de geçerlidir. Bu konuya da daha
önce atıfta bulunuldu. Eğer bu darbe başarılı olsaydı bambaşka bir ilişki
içinde olabilirdik. Askeri cuntaların daha önce yaptığı zulümler tekrar ortaya
çıkabilirdi. O yüzden bu darbenin engellenmiş olması hepimizin lehinedir.
Kopenhag kriterlerini düşünün; bu
kriterler her zaman Avrupa Birliği’ne
tam üyelik için Türkiye’nin gözüne sokulmuştur. Kopenhag kriterlerinin en
önemli maddelerinden biri askeri yapının devlet işlerine karıştırılmamasıdır. Kopenhag kriterleri açısından da
15 Temmuz darbesinin engellenmesinin çok büyük bir başarı olduğunu
düşünüyorum.
Darbenin püskürtülmesi, demokrasi,
insan hakları konusunda elde edilen
kazanımların da korunmasını sağlamıştır. Hepimizin paylaştığı bu değerlerin korunması, geliştirilmesi lazım.
Toplumun bütün kesimleri arasında
sorunların açık bir şekilde tartışılması da çok önemli. İkili ilişkiler söz konusu olduğunda demokrasi ve hukuk
devleti konusunda görüş ve algılama

farklılıklarımız olabilir ama bizim bu
farklılıklara saygı duyarak ilişkilerimizi güçlendirmeye devam etmemiz
gerekiyor.
Almanya’nın tutumu ile ilgili olarak
şunu söylemem lazım. Bir öğretmen
edasıyla davranmamamız gerekir,
çünkü Almanya’nın tarihini de biliyoruz. Bizim ilişkimiz her zaman sizinle
karşılıklı saygı ve eşitliğe dayanmalı.
Her şeyin herkesin önünde konuşulması bu sorunların çözümü için yeterli olmuyor. En önemli temellerden
biri ilişkilerimizin devam ettirilmesi
ve iş birliğinin arttırılması için bu sorunların çözümü yönünde olmalı. Hatalarımızı, eksikliklerimizi aşmak için
başkalarının hata ve eksikliklerini ön
plana çıkarmamamız gerekiyor. İngilizler buna “göze göz, dişe diş” derler,
ama aslında bu, dış politikada uygun
olmayan bir görüş. Daha fazla empati
ve sempati göstererek kendi eksiklik
ve hatalarımızı düzeltmeye çalışmak
çok daha önemli. Bu bağlamda bir takım ödünler verilmesi kaçınılmaz; ama
bunlara ödün de demeyelim, sonuçta
her iki tarafın da kazanmasını sağlayan bir uzlaşı arayışıdır. O yüzden köprülerin kurulması gerekiyor. Halklarımıza ve Almanya’da yaşayan Türklere
de bunu borçluyuz diye düşünüyorum.
Almanya’daki Türkler bizim için çok
önemli bir grup. İlişkilerimizin iyi devam etmesini istiyoruz. 15 Temmuz
darbe girişiminin Türk halkı tarafından
püskürtülmesi, Türk halkının yaptığı
fedakarlıklar bunun ne kadar önemli
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olduğunu gösterdi. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Moderatör Muhittin Ataman: Bernd
Bey de çok önemli hususların altını çizdi. Öncelikle Batı’nın bir bütün olarak
algılanmaması gerektiği konusundaki
görüşüne ben çok hak veriyorum. Batı
yekpare değil, bunu kabul etmemiz lazım. Bir siyaset bilimci olarak buradan
baktığımda, Türklerin genel anlamda
algısını dikkate aldığımda şöyle bir durumla karşılaşıyorum. Bu, Avrupa’da
yeni bir durum. Avrupa’da ulusalcı,
milliyetçi kesim Türkiye’ye karşı daha
katı bir tutum izlerken, enternasyonalist, uluslararasıcı kesim daha yakın bir
politika izliyordu. Fakat öyle bir noktaya geldi ki, iki kesim de, aynı anda
Türkiye’yi çok fazla eleştirmeye başladı. Bu eleştirilere de Türk insanı farklı
gözle bakmaya başladı. Avrupa Birliği
sürecinde Avrupa ülkelerinin önemli
bir kısmı yapıcı katkılarda bulunurlardı. Yani Türkiye demokratikleşsin, Avrupa’nın değerlerini benimsesin, Avrupa ailesinin bir parçası olsun, diye bir
gayretleri söz konusuydu. Fakat son
zamanlarda yapılan eleştiriler artık bu
bağlamda değerlendirilmiyor. Ben bunun Avrupalı dostlarımız tarafından da
anlaşılması gerektiğini düşünüyorum.
Siz, bir öğretmen edasıyla yaklaşmamanız gerektiğini söylemiştiniz, buna
katılıyorum. Çünkü, artık yapılan eleştiriler yapıcı olmaktan ziyade yıkıcıdır.
Ne hükümeti, ne Türk insanını tatmin
ediyor. Haliyle de yapılan eleştirilerin
bir değeri kalmıyor. Daha çok Türkiye’yi
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kuşatmaya yönelik girişimler olarak
algılanıyor. Sizin vurgunuz çok önemli. Türkiye ve Avrupa karşılıklı birbirine
bağımlı iki taraf ve bağımlılık kısa süre
içerisinde ortadan kalkacak değil. Ne
olursa olsun zor zamanlarda da diyaloğa devam edilmesi yönündeki vurgularınıza katılıyorum.
Soru cevap kısmına geçmek istiyorum. Katılımcılardan sorusu olanlar
varsa, sorabilirler.
Mahmut Balcı (Öğretmen): Portekizli eski Bakan, “Batı, değiştiremediği
bir rejimi farklı şekillerde değiştirmek
isteyenleri destekledi” dedi. Bu bana
göre bir itiraftır. Almanya’dan gelen
misafirimiz de Cumhurbaşkanımızı
kastederek öğretmen edasıyla konuşmayalım dedi. Şunu sormak istiyorum.
Suriye’de, Ortadoğu’da yaşananları, Türkiye’de yaşadıklarımızı Batı’nın
görmesi, vicdanının harekete geçmesi
için daha neler olması gerekiyor? Ben
biraz öz eleştiri yapmanızı istirham
ediyorum.
Ali (Aydınlık Gazetesi): Portekiz Eski
Dışişleri Bakanı’na sormak istiyorum
ben. Avrasya zamanından bahsettiler.
“Avrasya zamanı”nı biraz daha açabilirler mi acaba?
Kemal İnat (Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi): Türk-Alman ilişkilerinin
rasyonalitesi açısından baktığımızda, kısa bir tespit yapıp sonra sayın
Mützelburg’a görüşünü soracağım.
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Son dönemde baktığımızda yani Almanya’dan Türkiye’ye bakıldığında üç
kesimden bahsetmek mümkün gibi
görünüyor. Bunlardan ilki rasyonel bakanlar, kendisinin danışmanlık yaptığı
Schröder Hükümeti ve Gerhard Schröder bu şekilde bakan birisiydi hatta
onun döneminde Türk Alman ilişkileri
altın çağını yaşamıştı diyebiliriz. Diğer
kesimler ise sanki Türk Alman ilişkilerini gölgeliyorlar; 15 Temmuz’da bunu
hissettik. Onlardan bir kısmı Türkiye’den giden insanlardan oluşuyor.
Almanya’da kendine taraftar bulmuş
Türkiye karşıtı bir lobi oluşmuş durumda. Özellikle marjinal bazı partilerde de, eyalet parlamentolarında çokça temsilcileri olan böyle bir lobi söz
konusu. Bunlar Türk Alman ilişkilerini
gölgeliyor.
Ayrıca 19. Yüzyılın sonlarına doğru
başlayan ilişkiler eşit olarak başlamamıştı. Almanya’nın baskın olduğu,
Osmanlı Devleti’nin ise daha çok yardım arayışı içerisinde bulunduğu bir
ilişkiydi. Bu ilişki üzerinden gidersek
Almanya’da sanki Türkiye’yi bir tür arka bahçesi olarak gören imparatorluk
geleneğinden kalma politikacı bir ekip
de var. Bu merkez partileri içerisinde
özellikle Hristiyan Demokratlar içerisinde böyle bir ekibin olduğunu düşünüyorum. Bu ikisi Türk Alman ilişkilerini
gölgeliyor gibi geliyor bana. Schröder
döneminden sonra yaşadığımız altın
çağdan sonra son dönemde yaşadığımız krizin belki açıklaması bunlar.
Hangisi belirleyici burada? Rasyonalist

siyasetçilerin maalesef arka planda
kaldıklarını görüyoruz. Mesela şu anda
çok aktif olmayan Günter Verheugen
gibi isimler arka planda kalıyorlar. “Daha rasyonel bir politika izlememiz lazım” diye bir çağrısı vardı son dönemde. Ama bu sesler çok az geliyor. Ben
bu Türkiye karşıtı aşırı sol partilerde
kendini bulmuş kesim mi daha çok
Türk Alman ilişkilerini zedeliyor, yoksa
o imparatorluk kalıntısı olan Türkiye’yi
arka bahçesi olarak gören, kolay manipüle edilebilir olarak gören kesim mi
sorusunu sormak istiyorum.
Yusuf Giray Alpatan: Benim sorum
Beril hocama. Avrupa Birliği’nin Türkiye ile işbirliğinin maliyetinin yüksek
olduğundan bahsettiniz. Bu konunun
biraz daha detaylandırılmasını istiyorum. Yeni dönemde ticaret haritalarına tek kuşak, tek yol haritalarına baktığımız zaman Türkiye kilit noktada.
Çin ve AB arasında bulunan tek ticaret
yolunun merkezinde bulunuyor. Enerji
kavşağı konumuna baktığımızda yine merkezde. Ama 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra FETÖ’cülere sahip
çıkma gibi bir durum da söz konusu
oldu. AB neden ilişkileri bozma yönünde pozisyon aldı? Türkiye’nin AB’ye
girmesi durumunda nüfustan kaynaklanan potansiyel gücünden mi endişe
ediliyor?
Moderatör Muhittin Ataman: Bu arada hakkını teslim etmem lazım. 15
Temmuz sonrası eski siyasetçi de olsa Avrupa’da üst düzeyde fakatsız,
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amasız darbe karşıtı tavır takınan ve
Türkiye’yi ziyaret eden tek kişi benim
bildiğim kadarıyla İsveçli Karl Bild’di.
Bir o, çok net bir şekilde destek vermişti. Avrupa’nın rasyonel ve demokratik aklının önemli temsilcilerinden,
entelektüellerinden birisi olarak kendisine teşekkür ediyoruz.
Muhammet Tarhan (Londra’da Yüksek Lisans Yapıyor): Benim sorum
Bruno Bey’e olacak. Portekiz’de 6 ay
yaşamış, Erasmus yapmış biri olarak soruyorum. İngiltere medyasının
BBC’nin darbeye nasıl baktığını biliyoruz. Zaten Türkiye’ye karşı negatif bir
görüş var. Acaba Portekiz’in ve Portekiz medyasının darbeye karşı duruşu,
bakışı nasıldı?
Beril Dedeoğlu: Sorunuz Türkiye-AB
ilişkilerinin gelişmesi halinde Türkiye’nin maliyetinin yüksek olacağı ve
bunun açıklanmasıydı yanılmıyorsam.
İlişkiler geliştikçe ilişkileri daha da
geliştirme üyelik süreci oluyor. Nasıl
geliştirebiliriz, dendiğinde “Türkiye ne
zaman ve nasıl üye olacak?” şeklinde
bir soruya dönüşüyor. Bunun yanıtı
yok. Tek bir yanıtı olabilseydi, o zaman
Türkiye’ye yük mü yoksa kazanç mı getirecek sorusuna geçebilirdik. Son dönemlerde Türkiye’nin üyeliğine yönelik
bir irade bulunmadığı için, ilişkiler geliştikçe AB ülkeleri “eyvah bunlar şimdi yine üye olmak isteyecekler” diyor.
İşte maliyet buradan kaynaklanıyor.
Dolayısıyla ilişkiler bozuk olduğunda
iş şöyle bir şekilde geliştirilebiliyor;
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siyasi ilişkilerimiz bozuk, antidemokratik uygulamalar yapıyorsunuz zaten
üye olamazsınız. Ama ilişkilerimizi
ekonomik olarak geliştirebiliriz. Bu
siyaseten dışarıda, ekonomik olarak
içeride olmak demek. O yüzden diplomatik ve siyasi ilişkilerin gerginliğinin
Avrupa Birliği’ne çok büyük zararı olmadığı kanaati oluşmuş diyorum. Türkiye’de olup bitenin olumsuzlanması
çok pozitif bir durum olarak karşılanıyor. Çünkü, onun Avrupa’ya bir getirisi var. Zaten demokrasi elden gitti,
yaşasın kurtulduk bu aday ülkeden!
Durum biraz böyle özetlenebilir diye
düşünüyorum.
Bruno Maçes: Avrupa’daki liderler ve
medya, failleri destekledi mi? Ben öyle
olmadığı kanaatini taşıyorum. Bence
siyasiler korktular. Karşıt görüşlerini gündeme getirmek için beklediler.
15 Temmuz akşamı bu çok netti. Avrupa’da bugün itibariyle siyasi açıdan büyük bir bedel olur. Türkiye, AKP,
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlısı konuşma yapmanın bedeli çok yüksek
olacaktır. Hiçbir siyasetçi önceden,
demokrasiyi ve hukuk devletini destekleyici bir açıklama yapmak istemedi. O akşam sadece iki tane dışişleri
bakanı Litvanya ve Letonya dışişleri
bakanları konuşmuştur. Geriye kalan
hiç kimse konuşmadı. Steinmeier zaten Almanya Dış İşleri Bakanlığı’ndan
ayrılmıştı. Hiçbir zaman için de kalkışma aleyhtarı konuşmadı. Ben Berlin’de 4 sene boyunca ikamet ettim
ve Almanları çok severim, Türk-Alman
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ilişkilerine çok hürmet ederim, ama bu
ilişkiler bir hayli gerginleşti. Almanya’da Türkiye’nin özellikle tespit etmiş
olduğu FETÖ’cü bürolar var. Bunların
da takip edilmesi gerekiyor. Onun için
meslektaşım kadar iyimser olamayacağım. Feyz verdi bana, ama gerçekleri pek yansıtmıyor ifadeleri.
Orta Asya’yı konuşalım. Türkiye’nin
yıllar boyunca güttüğü bir rüyadır.
Sovyetler Birliği çöktükten sonra ilişkilerin tekrardan tesis edilmesi, Türk
Cumhuriyetleri Birliği’nin kurulması Türkiye’nin de bir hayali idi. Bunun
yapılabilmesi için bir parça Osmanlı
mirasından geri adım atılması gerekiyordu. Gerçi bundan bir kopuşa işaret
eden, özellikle 90’ların başında Demirel’in çok güzel demeçleri vardı. Sonra
20 sene hiçbir şey yapılmadı. Ama yeni
İpek Yolu ve Çin’le ilişkiler kuvvetlendikçe bu ilişkilerin Türkiye’yi daha da
güçlendirmesi mümkün olacaktır.
Portekiz’le ilgili şunu söyleyeyim. Hollanda, Avusturya, Belçika’daki kadar
Portekiz’de olumsuz bir kamuoyu yok.
Bu ülkeler hakikaten belli bir sınırı aştılar, abarttılar. Özellikle Hollanda’da
Türkiye ile ilgili kamuoyu çok menfi.
Hükümetimiz, devletimiz ne kalkışma
neticesinde ne de Hollanda’da yaşanan olumsuz olaylarla ilgili çok fazla
olumsuz bir düşünce belirtmediler.
Enteresan bir hükümetimiz var bizim.
Çok yakından takip etmezler ama Türkiye ile Portekiz arasında yakın ilişkiler

vardır. Biz zaten Akdeniz ülkesiyiz. Avrupa’nın iki ucundayız. 500 sene boyunca hep merkeze bakmışız. Oraya
ait miyiz değil miyiz yoksa daha büyük
bir dünyanın parçası mıyız diye düşünmüşüz. Portekiz ve Türkiye’nin global
anlamda bence birçok ortak yönü var.
Bunu takdir ediyor olmamız lazım. Bir
de medeniyetin iki farklı ucundayız. Bir
tarafta Arap dünyası, bir yüzümüz bu
dünyaya bakıyor. Bizim için de aynı şey
geçerli. Biz Fas’la yakınız; siz Suriye ve
Irak’la çok yakınsınız. Benzerliklerimiz
çok fazla.
Emad Shahin: Doğrudan bana sorulmuş bir soru yok ama, Batı ile ilgili
sorulmuş soruya cevap vereyim. Ne
zaman bir kriz olsa Batı ile ilgili beklentiler gündeme gelir ve Batı’nın daha
fazla adil olması, ahlaki açıdan doğru
olanı savunması gerektiği beklentisi oluşur. Benim size söyleyeceklerim
benim şahsi görüşüm. Bence bizim
çuvaldızı Batı’ya değil de kendimize batırmamız gerekir. Batı, Batı’dır.
19. Yüzyıldan beri Filistin meselesi
gibi o kadar çok mesele oldu ki. Bunların hepsi ile boğuştuk. Parçalanma
olsun, ulus devletler olsun, mandalar
olsun, ekonomik hegemonya olsun…
Ama bizim Batı’yı nasıl algıladığımızla
ilgili bir sorun var. Şöyle bir kafa karışıklığı söz konusu. Bir tarafta Batı’nın
savunduğu demokratik değerler, bir de
stratejik menfaatleri var. Batı ülkeleri
içerisinde de bu çok tartışılıyor; özellikle de ABD’de. Hangi tarafa yatırım
yapılsın? Stratejik menfaatlerimize
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mi yönelelim yoksa demokratik değerler adına mı konuşalım? Şu ana kadar
siyasiler hep ulusal menfaatler adına
hareket etti. Liberal düşünceyi kastetmiyorum. Tabii ki özgür düşünceyi
savunanlar var. Biz onlara rasyoneller
diyoruz. Maalesef sesleri çok fazla çıkmıyor, nüfuzları çok fazla değil. Siyaset
yapıcılar ise 18. ve 19. Yüzyıldan beri
hiç değişmediler, kafa yapısı hep aynı.
Benim uzmanlık alanım sömürgecilik,
dış müdahale üzerine. Arap dünyası demokratik tecrübelere ne zaman
sahip çıksa müdahale olmuş. Tunus’ta
ya da 1882 yılında Mısır’da ne zaman
bir hareketlilik olsa -keza İran’daki girişimler- hep müdahaleler olmuş. Batı’nın duruşunu bu belirlemiş. Bundan
böyle yeni bir model sunmak zorundayız. Politikalar ahlaki değerleri göstersin göstermesin Türkiye’nin bu açıdan
çok büyük bir model olma imkanı var.
Bend Mützelburg: Batı sorusuna ben
de cevap vermek istiyorum Batı çok
heterojen bir yapı, yekpare bir yapı değil. Sadece ülkeler arasında değil ülkeler içinde de farklı görüşler çıkabiliyor.
Dolayısıyla tek bir Batı görüşü var mı?
Zannetmiyorum. Bizim tarafımızla ilgili meslektaşımın belirttiği beklentiler
konusuna ben de değineyim. Biz neyin
iddiasındayız? İnsan hakları, insan
onuru, demokrasi gibi değerlerimize
sahip çıktığımızı hep söylüyoruz. İki
yüzlü, yalancı olmak, takiyye yapmak
bizlere yakışmaz. Bir dönem Amerikalılar bir siyasetçimiz için bizden
çıkma ama gayri meşru çocuğumuz
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demişlerdi. Siyaseti yurt dışına silahla
ihraç etmek ne kadar doğru? Demokrasi ulusların kendi kaderlerini kendilerinin belirlemesiyse silahla ihraç
edilebilir mi? Elbette yapılamaz. Batıda bana soracak olursanız en büyük
kriz bu. Maalesef kendi beklentilerimizi kendimiz de karşılayamadık. Bu
yüzden çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Bizi bağışlayın da demek
istemiyorum; çünkü stratejik, siyasi
bir takım sebepler olabilir ama kendi
değerlerimizle çatışmamalı, tutarlı olmalıyız. Bir de Türkiye Almanya ilişkileri açısından üç farklı görüş var dendi.
Rasyoneller dışında bir de duygusallar
var. En baskın, en hakim olanlar rasyoneller. İster Başbakanımız Steinmeier ,
ister Dış İşleri Bakanımız olsun her zaman için ifade ettikleri şu: “Asla Türkiye Almanya ilişkileri kopamaz, en ufak
şekilde zedelenemez, varsa aramızda
görüş ayrılıkları biz bunları telafi etmekle yükümlüyüz.” Almanya’da toplumumuzda iki tane sıkıntı var. Bir tanesi mülteci sorunu, bizi çok zorluyor.
İkincisi, adaletteki sıkıntı. İnsanlarda
bir adalet eksikliği nosyonu oluştu. Bizim ekonomimiz çok güçlü olabilir ama
Almanya’da belli bir standardın altında
yaşayan, yeşil kartla geçinmek zorunda olan çok insan var ve bu insanlar
devamlı şunu söylüyor: “Mülteciler
gelirse bizim durumumuz ne olacak?”
Kendilerini tehdit altında hissediyorlar.
Bu durum yeni nasyonalist hareketin
argümanını güçlendiriyor. Ama endişe
etmeyin siyasi anlamda hiçbir zaman
bir makama gelemezler. Almanlarda
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“Tarihimiz itibariyle Türklere güvenebiliriz başkasına değil” görüşü hakim.
Önemli olan görüş budur ve böyle devam edecektir.

Moderatör Muhittin Ataman: Her dört
konuşmacıya da, katılımcılara da çok
teşekkür ediyorum.
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Bence bu örgütlenme sadece iç
dinamiklerle devreye sokulmuş
bir örgütlenme değildir. Bu yapıya
küresel güçler tarafından ilk
başlarda kısmi destekler verildiğini,
bir denemeye tâbi tutulduğunu,
1970’lerden sonra ilişkinin biraz
daha güçlendiğini, 1992’den
sonra küresel düzeyde, özellikle
yurt dışı örgütlenmesi sürecinde
okulların açılmasında müthiş
destek gördüğünü düşünüyorum.
Mahmut Övür

III. Oturum
15 Temmuz Darbe Girişiminin
Ardından Türkiye

Moderatör:
Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş - SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü
Konuşmacılar: Doç. Dr. Fahrettin Altun - SETA İstanbul Genel Koordinatörü
Doç. Dr. Yusuf Tekin - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
Prof. Dr. Kemal Sayar - Marmara Üniversitesi
Mahmut Övür - Sabah Gazetesi Yazarı

Mahmut Övür: O gece muhteşem bir
direniş ortaya çıktı. Bunun hakkını
vermek, kıymetini bilmek lazım. Burada siyasi aktörlerin direnişte aldığı rol
çok önemlidir. Çok temel sorunlarımızı
çözmekte bu türden güçlü siyasal aktörlerin etkisini o gece yakından gördük.. Tabii o gece bu darbenin durdurulmasında Başbakan Binali Yıldırım’ın
çıkıp konuşması da çok etkili oldu.
Arkasından MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin en kritik meselelerde, ülke
çıkarının söz konusu olduğu anlardaki
makul tavrının o gece devreye girdiğini ve ilk defa bir MHP Genel Başkanı
olarak darbenin karşısında durmasının çok anlamlı katkı sağladığını, halkı
motive ettiğini düşünüyorum. Sınavdan geçemeyenler de vardı. En başta
da bu ülkenin kurucu partisi olan CHP.

CHP Genel Başkanı, darbenin tam da
göbeğindeyken, Atatürk Hava Limanı’ndayken bir biçimde tankların devreden çekilip kendisine açılan yoldan
Bakırköy Belediye Başkanının evine
gitmesiyle, bir siyasi parti olarak o
darbeye karşı tavrının ilk işaretini vermişti. Daha önceden tankların üzerine
çıkarım diye söyleyen bir siyasi aktör,
o gece ne yazık ki çıkmadı ve bu süreci
evden izlemekle yetindi.
Meclisin de o gece darbeye karşı müthiş bir tepki vermesi siyaseten çok anlamlıydı. Başta Meclis Başkanı, Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ , o dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan
Süleyman Soylu olmak üzere bakanların dik duruşu Cumhuriyet tarihinde
görülmemiş bir olaydı. Mecliste bütün
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partilerin milletvekillerinin darbeye
karşı direnmesi önemliydi. Darbeye karşı sessiz kalan ikinci grup HDP
idi. HDP’nin sessiz kalması bir biçimde PKK’nın son dönemdeki şiddetine,
terörüne verdiği destekle örtüşen bir
tavırdı. O gece de HDP’nin darbeye
karşı sessiz kaldığını gördük. Sınıfı geçemeyen diğer bir aktör Meral Akşener’di. 28 Şubat sürecinde, o dönemin
post modern darbesine karşı çıkan
Meral Akşener’in o gece meydanlara
inmeden bu süreci izlemesinin gelecekteki siyasi hayatını etkileyeceğini
düşünüyorum.
Şimdi darbenin siyasi ayağına dair bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum.
Bence hiçbir darbe, siyasi ayağı düşünülerek yapılmıyor. Darbeler daha çok
askeri yapı içerisinde Silahlı Kuvvetler’in örgütlediği bir süreçtir. 1913’teki ilk darbeden bu yana bu hep böyle
olmuştur. Elinde silah olan güçler hep
darbeyi planlamıştır. 1960 darbesi bunun tipik örneğidir. Elinde silahlı güç
olan yapı, 1960 müdahalesiyle Türkiye’de kanlı bir darbe gerçekleştirmiş
ve darbelerin anayasal zeminini yaratan bir sürecin başlangıcı olmuştur. 1970 müdahalesi, 1980 darbesi,
28 Şubat süreci tüm bunların devamı
niteliğindedir.

başından itibaren FETÖ lideri Fethullah Gülen’in siyasetle ilişki kurduğunu görüyoruz. Komünizmle Mücadele
dernekleri üzerinden kurduğu ilişki,
o dönemdeki MİT Başkanı Fuat Doğu
ile kurduğu ilişki, CIA’nin yönlendirdiği
Özel Harp Dairesi ile ilişkisi onun siyaset dışı bir aktör olmadığını gösteriyor.
Daha doğrusu o günden sonra siyasi
eksenli ama din kisvesi altında kurulmuş bir örgüttür. Sonradan fark ediyoruz ki dindar bir cemaat filan da değildir. Siyasete de, siyasi partileşmeye de
hiçbir zaman sıcak bakmamış vesayet
kurumlarına göre vaziyet almış, askeri, bürokratik kadrolar içerisinde vesayetçi yapının yeni bir versiyonu gibi
kendisini konumlandırmıştır. Siyasete
tepeden bakan, siyaseti yönetilebilir
hatta itibarsızlaştırılabilir bir yapı olarak gören bir örgütlenmeden söz ediyoruz. Daha 1962 yılında, bir film üzerine Erzurum’da bir konuşma yapıyor,
insanları ayaklandırıp filmin oynatıldığı sinemanın yakılmasıyla sonuçlanan
olayların fitilini ateşliyor. Bunu siyaset
dışı düşünmemiz mümkün değildir. Siyasetle ilişkisi ta o tarihlerden itibaren
başlıyor. Aynı zamanda başka bir konseptin de parçası olarak devreye giriyor. O konsepti ben küresel yapı olarak
düşünüyorum. Önümüzdeki süreçlerde açığa çıkacaktır.

Darbecilerin daha ziyade siyaseti kullandığını söyleyebiliriz. Bu noktadan
geriye dönüp baktığımızda bugün karşımıza çıkan FETÖ’nün siyasetle ilişkisini incelememiz lazım. 1960’lı yılların

Bence bu örgütlenme sadece iç dinamiklerle devreye sokulmuş bir örgütlenme değildir. Bu yapıya küresel
güçler tarafından ilk başlarda kısmi
destekler verildiğini, bir denemeye
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tâbi tutulduğunu, 1970’lerden sonra
ilişkinin güçlendiğini, 1992’den sonra küresel düzeyde, özellikle yurt dışı
örgütlenmesi sürecinde okulların açılmasında müthiş destek gördüğünü
düşünüyorum.
Örgütün partilerle ilişkisi 1970’li yıllardan sonra da devam etti. Daha çok
merkezde duran partilerle ilişki kurmaya çalışan o dönemin MSP’si ile de
mesafeli durmaya çalışan bir örgütlenmeydi. Açığa çıkıp siyasi partilerle
ilişki kurduğu net tarih bence 80’li yılların ortasıdır. Özal döneminde siyasi
partilerle ilişkiler kurup onların üzerinden yola çıkarak, eğitim kurumları
açarak ya da Türkiye’yi tanıtma söylemleri ile kendini iyi niyetli göstermeye çalışmak için siyasal destek sağladı. Arkasından 90’lı yılların başından
itibaren de hem Cumhurbaşkanı olan
Demirel’den hem de partisinden destek aldı. Gördüğü destek sadece merkez sağ partilerden değildi. Ortada bir
Kasım Gülek gerçeği vardı. 1950’li yıllarda CHP’nin genel sekreterliğini yapmış, ABD ile çok yakın ilişkileri olan bir
aktörden bahsediyoruz. 90’lı yıllarda
bu ilişki devam etti. 90’lı yıllarda okul
açmaları, yatırımlar yapmaları başta
İsmet Çetin olmak üzere CHP içerisinden de Deniz Baykal’dan da çok ciddi
destek ve övgüler aldı.
Örgütün Bülent Ecevit ile yakınlığı
da herkes tarafından biliniyor. Yani siyaseti kullanılabilir bir vasıta
olarak gören bir yapıydı. Bu durum

AK Parti döneminde de devam etti.
2003-2004’teki darbeci girişimlerin
arttığı bir dönemde FETÖ, siyasete
yönelen bu baskının oluşturduğu ortamdan istifade ederek AK Parti ile sıkı
ilişkiler kurdu. Bu yakınlaşmanın çok
akıllıca planlandığını düşünüyorum. Bir
taraftan ordu içerisindeki ulusalcı Kemalist yapının AK Parti’yi sıkıştırdığı,
tehdit ettiği, darbe ile korkuttuğu bir
süreç var; onun paralelinde 2005 sonrası Cumhuriyet mitingleri ile başlayan
hükümete yönelik tepkilerin sokaklara
taşınma gayretleri söz konusu. Bütün
bunların hepsi AK Parti’yi kendi alanına hapsetme hatta iktidardan alaşağı
etmeye çalışan girişimlerdi. Cumhuriyet mitingleri ile milyonların sokağa dökülmesiyle gelinen nokta, 367
garabeti oldu. Anayasa Mahkemesinin hükümeti çalışamaz hale getirme
teşebbüsleri yargı üzerinden AK Parti’yi sıkıştırma hareketiydi. 28 Nisan
e-muhtırası da bunun bir parçasıydı.
Bütün bu baskılar neticesinde AK Parti, devlet kademelerine yerleşmiş başka bir yapılanmayla ittifaka zorlandı.
Bu ilişkinin 2010’a gelindiğinde başka bir yöne doğru evrildiğini gördük.
Referandum öncesi AK Parti ve FETÖ
karşı karşıya gelmeye başladılar.
Aslında FETÖ, AK Parti’yi hiçbir zaman
içselleştiremeyen bir yapıydı. AK Parti’ye hep mesafeli bakan, ötekileştiren
bir yaklaşımı vardı. Bu, 7 Şubat 2012
MİT başkanı Hakan Fidan’ın göz altına
alınma teşebbüsü ile patladı. FETÖ’nün
Cumhuriyet mitingleri arkasından
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gelen Ergenekon, Balyoz askeri casusluk davalarındaki siyasi hesapları,
bütün o davaları birbirine karıştırması,
masum insanların da bu davalardan
zarar görmesi, AK Parti’nin başlattığı
darbelerle yüzleşme sürecini bilinçli
bir şekilde boşa çıkartan bir aklın devreye girdiğini net olarak ortaya koydu.
Böylece AK Parti ile davalarda yargılananların arkasındaki sosyoloji arasında ciddi bir kopuş ve kamplaşma
sürecini bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiler. Bir biçimde yaptıkları her şeyi
iktidar üzerinden sunmaya başladılar
ama iktidarla o sosyoloji arasındaki
düşmanlığı derinleştirmeye çalışan bir
akıl var diye düşünüyorum.
Bugün çok daha net görülüyor. Bu
sürecin bizi de etkileyen en önemli
yanı AK Parti’nin bunu net bir şekilde fark ettiği 17-25 Aralık yolsuzluk
görünümlü yargı darbesinden yaşananlardı. Aynı zamanda 7 Şubat 2012
süreci bugün karşımıza kontrollü darbe söylemiyle çıkan CHP ile ilişkilerin
kurulduğu dönemdir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bosna gezisi ve CHP’lilerin
İsveç’e Abant platformu dolayısıyla
gidişleriyle, CHP’li siyasal aktörleri
yavaş yavaş örgütle ilişkide görmeye
başladık. Yavaş yavaş bir rota değişikliği yaptıklarını, siyasal ilişki kurduklarını görmeye başladık. Bu, 17-25’ten
sonra çok daha netleşmeye başladı.
CHP, FETÖ’nün kendisine servis ettiği
bütün malzemeleri pervasızca kullanarak siyaseten AK Parti’yi düşürmeye
çalıştı.
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Bunun çok acı bir örneğini de Gezi’de
yaşadık. Gezi’nin kitleselleşmesinde,
bir kalkışmaya dönüşmesinde motive
edici unsur FETÖ yapısıydı. Ne yazık ki
öyle sinsice yaptılar ki, o dönemde fark
edilmedi pek. Ben 22 Nisan’da Pensilvanya’ya gidip döndükten sonra belli
şekillerde iletmiştim. Ülke içinde bir
problem çıkacak ve Türkiye’ye karşı bir
savaş başlayacak şeklinde düşüncelerimi değişik mecralarda dile getirmiştim. 17-25 sonrası yoğun bir şekilde
FETÖ’nün CHP ile ilişkisine tanık olduk.
MİT tırları operasyonu ve sonrasında
CHP milletvekillerinin takındığı tavır
bunun en tipik göstergesidir. CHP’li
aktörlerin yerel seçim öncesi o dönemin başbakanı Erdoğan’ın kaçacağına
dair diye gizli konuşmaları sızdırmaları
hem küresel hem yerel projelerin parçası olarak karşımıza çıktılar. Bütün
bunlar FETÖ’nün CHP ile yakın ilişkide
olduğunun açık kanıtlarıydı.
Bugün geldiğimiz noktada şöyle bir
durumla karşı karşıyayız: Darbe atlatılıp siyaseten taşlar yerine oturduktan sonra AK Parti, MHP, referandum
sonrası Büyük Birlik Partisi’nin ve demokrat ve liberal kesimin oluşturduğu bir blok oluştu. Bunun karşısında
da FETÖ ekseninde pozisyon alan, 15
Temmuz’a kontrollü darbe diyerek 16
Temmuz sabahı FETÖ lideri Fethullah Gülen’in bu bir tiyatrodur sözünü
sahiplenip siyasetini bunun üzerine
kuran başka bir yapı. FETÖ küresel düzeyde Almanya, ABD, Batı üzerinden
saldırmıyor yalnızca. Aynı zamanda
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içeriden siyaseten yol arkadaşlığı yaptığı, hedef birliği olan aktörlerle de
saldırıyor. CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Fatih Gürsul’un FETÖ’cü çıkması, Erdem Karaarslan denilen bir FETÖ’cünün CHP’li
belediyelerle finansal ile ilişkilerinin
belgelenmesi, CHP’nin FETÖ ile yakın
ilişkiler kurulduğunun birer göstergesidir. Darbenin siyaset bağının davalar
devam ederken de açığa çıkacağını
düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Moderatör Nebi Miş: Mahmut Övür’e
çok teşekkür ediyorum. Zamanı tam
olarak kullandı. İkinci konuşmacımız
Doç. Dr. Yusuf Tekin. Tekin aynı zamanda Türkiye’nin en büyük bakanlığının müsteşarı. Eğitim FETÖ’nün ilk
andan itibaren önem verdiği alanların
başında geliyor. Hatta örgüt ilk başlarda eğitim alanındaki faaliyetleriyle
öne çıktı, bu sayede toplumda sempati
kazandı. Elemanlarını eğitim kurumları
vasıtasıyla devşirdi. Yurt içi ve yurtdışındaki örgütlenmesini eğitim kurumları üzerinden sağladı. Sayın Tekin’in
vereceği bilgiler bu açıdan son derece
önemli. Bu anlamda bir soruyla başlayabiliriz. FETÖ’nün özellikle eğitimi
nasıl kullandığı üzerinden bir çerçeve
çizerek 15 Temmuz sonrası bir devlet
politikası haline de gelen, devletin FETÖ’den arındırılması çabalarında, Milli
Eğitim Bakanlığı’nın durumunu anlatabilir misiniz? Süreniz 15 dakika. Buyurun lütfen.
Yusuf Tekin: SETA’ya 15 Temmuz’la

ilgili hem iç hem dış entelijansiyaya,
medyaya sunulabilecek materyalleri
ürettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben aslında akademisyenim ve
çalışma konum da Türk siyasal hayatı. Bunu şunun için söylüyorum; ben
Milli Eğitim Bakanlığı’na müsteşar
olarak atanmadan önce de bu konularla ilgili çokça yazıp çizen, konuşan
bir insanım. Mahmut Bey’in “15 Temmuz klasik bir darbe değildi” cümlesi
ile bir bağlantı kurmak üzere bu girişi
yaptım. Ben genellikle darbelerle ilgili olarak analiz yapmak yerine darbe
sonrası ortamla ilgili çalışmalar yapmayı tercih ettim. Darbeyi yapan kişi,
kurum veya aklın darbeyi yapıp bırakmayacağını, yeniden kendisine ihtiyaç
duyulduğunda ya da yeniden müdahale
etmek üzere kendisine meşru zeminler
sunulduğunda yeniden gerekli kurguyu
hazırda tutacağını düşünüyorum. Darbeden sonra siyasi ve hukuki zemin
üzerine ne kurgulamışlar, bir sonraki
darbe nasıl bir zemin üzerine oturmuş
hep bununla ilgili konuşurdum. 27 Mayıs sonrası 1961 Anayasası yapılırken
bunun izlerini bariz bir şekilde görmek
mümkün. 1961 Anayasası bu anlamda çok öğreticidir. Cumhuriyet Senatosu’nun oluşumundan bu senatoya
seçileceklere kadar parlamentodan
Anayasa Mahkemesi’nin kurgulanış
biçimine kadar inanılmaz bir yapı oluşturulmuştur. Bu yapı, bundan sonra
kurdukları düzenin devam etmesini sağlayan bir mekanizmadır. Aynı
mantığı 12 Eylül sürecinde de görmek
mümkün. 1982 Anayasası’na benzeri
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pek çok şey eklenmiştir. 1983 seçimleri öncesinde 6 bin civarında kişinin
adaylık başvuruları dönemin siyasi
otoriteleri tarafından reddedilmiştir.
Dönemin Cumhurbaşkanı, darbeci Kenan Evren, seçim meydanlarında bir
siyasi parti lehine alenen propaganda
yapmıştır. Yani her darbeden sonra
belli tedbirler alınmış, bu ihtiyaç tekrar
hasıl olduğunda nasıl meşru bir formda darbelere gerekçe hazırlanır, bu
konular üzerinde çalışılmıştır. Bunları
anlatma sebebim 28 Şubat’a gelmekti.
28 Şubat da böyle bir darbe. 28 Şubat’ı
yapanlar bundan sonraki adımı planlayarak hareket etmişlerdir.
28 Şubat 2013 tarihinde yani daha 15
Temmuz yok, dershane süreci başlamamış ve ben Milli Eğitim Bakanlığı’nda müsteşar değildim. Cumhuriyet
Üniversitesi’nde 28 Şubat üzerine bir
panelde konuşmacıydım. Orada yaptığım konuşmadan belli pasajları paylaşmak istiyorum. Çünkü konuşmam
28 Şubat sürecini özetler nitelikteydi.
Konuşmamı yaptıktan sonra oradaki
öğrencilere şunu söylemiştim tekrar
bir darbe patır patır geliyor, seslerini
hissediyoruz, bu kez bu darbe farklı
bir formda olacak. Ne 12 Eylül ne de
27 Mayıs gibi olacak. Başka bir yapı
karşımızda. Bu yapı da 28 Şubat’ta
temelleri atılmış, sistemin en ince
noktalarına, en kılcal damarlarına kadar sirayet etmiş, kendisine meşruluk
zemini oluşturmuş duygusal destek
bulabilecek nitelikte adımlar atan bir
yapı kurgulanmış. 28 Şubat darbesini
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yapanlar, darbenin toplumsal meşruiyetini bundan sonra ihtiyaç duyduklarında oluşturabilecekleri bir mekanizmayı kurgulamak için dershaneler ve
okullar üzerinden gelecek kuşaklara
sirayet edecek bir yapıyı hazırladılar.
Eğer gelecekte tekrar böyle bir darbe
olursa, ben üniversite öğrencilerimizden tek bir şey istiyorum. 1876’dan
itibaren hiçbir dönemde olmayan bir
şey yapalım hep beraber sokağa çıkalım, darbecilere karşı duralım. Bunu
söylediğim tarih 28 Şubat 2013. Ben o
zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı yardımcısıydım, Radikal Gazetesi “Bakan
yardımcısı gençleri sokağa çağırdı”
diye manşet yapmıştı.
Türkiye’de siyaset 2002 seçimlerinden itibaren 28 Şubat sürecinden ayrışmaya başladı. Yapılması gereken
bir şey vardı, bunu da Eski Yunan’dan
bir kavramı ödünç alarak söylemiştim.
Katharsis (arınma) diye bir kavram.
Eski Yunan’da site devletlerinde, siyasetin ve toplumun kendisine zarar
verebilecek; istenmeyen, arzu edilmeyen, yıkıcı tutumlardan ve yıkıcı kadrolardan kendilerini arındırmak için kullandıkları bir kavramdır. Konuşmamda
hükümetin o güne kadar yaptığı şeyleri, vesayetçi güçlerle mücadele etmesini, gelenekçi elitlerin sistemin
dışına itilmesini, tasfiye edilmesini ve
vesayetçi yapıların çökertilmesi için
çaba gösterilmesini ve sistemsel düzeyde yaşanan bütün değişimleri bu
kavrama müracaat ederek hükümetin
yaptığı şeyin bir anlamda bir arınma
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süreci olduğunu ve bunun devam etmesi gerektiğini ifade etmiştim. Bu
kavram Türk siyasal hayatının 21.yüzyıldaki serencamını zannımca çok açık
ve veciz şekilde izah ediyor. Bu kavramı sadece bir paradigma, kolektif ve
sistemsel değişiklik şeklinde yaşadığımız süreci anlamak için değil, aynı
zamanda kişiliğimizle, insanlığımızla,
varoluşumuzla alakalı bünyeye sirayet
etmiş olan bütün kötülüklerden arınmayı ve bu kötülüklerin farkına varmayı, bu kötülüklerden kurtaracak çabayı
göstermeyi ifade eden bir kavram olarak değerlendiriyordum. Bu kavramı,
bu yönüyle çok kompleks, yani sadece
sistem içerisindeki FETÖ’cülerin ya da
vesayetçilerin tasfiyesi için değil, sistem içine sızmış tüm olumsuzlukların
tasfiye edilmesi anlamında kullanmıştım. Fakat ülkenin makro planda yaşadığı değişimin temel kaynağı bu mikro
plandaki değişiklikler ya da yapılardır.

Şimdi önümüzde Cumhuriyet tarihinin
hemen hemen en uzun ve en istikrarlı
hükümeti var. Bu istikrarlı hükümetin
kararlı biçimde yürüttüğü en anlamlı
mücadele siyasal ve hukuksal anlamda
yozlaşmaya yol açan militarist anlayışın ve vesayetçi düzenin bertaraf edilmesi idi. Vesayetin tasfiyesi sadece
Türkiye’deki siyasetin ve bürokrasinin
hukuki ve demokratik düzene oturması için değil, aynı zamanda Türkiye’nin,
bölgesel bir güç olması için mutlaka
yapması gereken bir hamleydi. Katharsis kavramını ve vesayetçi yapılarla
mücadele ve devletin arınması bağlamında kullanmıştım. O konuşmamda,
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan başlayarak,
eğitim sistemindeki açıkları kullanarak dershaneler ve benzeri kurumlarla sistemin içerisine sızan unsurların
bertaraf edilmesi için bir katharsis
süreci yaşanması gerektiğine vurgu
yapmıştım.

Eski Yunan’dan aldığımız bu kavramın özündeki bir şeyi unutmamamız
gerekiyor. Bu arınma arzusu kendisini sürekli olarak da yenileme arzusu,
kalıcı bir talebe, adeta zaman içinde
didaktik bir talebe dönüşerek bireyden topluma oradan da devlete kadar
uzanan her türlü ilişkinin ana referansı haline gelen felsefeyi yansıtmalıdır.
Belki zaman zaman bu kavrama müracaat eden siyasi elitler, kendi kişisel
ya da grup çıkarlarını gerçekleştirmek
arzusuyla hareket ediyor olabilirler
ama kavramın özü böyle bir durumu
anlatmıyor.

Birkaç ay sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nda müsteşar olarak göreve başladım. Göreve gelmemin akabinde
belirttiğim bu mantıkla dershane meselesini gündeme getirdim. O tarihlerden beri gittiğim her yerde, yapığım
her konuşmada dershanelerin kapatılmasına yönelik inisiyatifin Milli Eğitim
Bakanlığı üzerinde vesayet kurmaya
çalışan bir oluşumun bertaraf edilmesine yönelik bir girişim olduğunu
her vesileyle anlattım. 2013 yılında
Milli Eğitim Bakanlığı’na başladığımda
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bürokratik
kadrolarının, özellikle icrai gücü olan
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makamların büyük oranda bu yapının
elinde olduğunu gördüm. Milli Eğitim
müfredatı kötü, halkın beklentilerine cevap vermiyor. Kitapları kötü. Ne
yapacaksınız? Özellikle yönlendirilen
yayınevlerinin kitaplarını alacaksınız.
Öğretmenleri niteliksiz, devlet okullarında çocuklara milli, manevi, dini
bilgiler yeterli düzeyde verilmiyor. Ne
yapacaksınız? Belirtilen yapının okullarına göndereceksiniz. Yani öyle bir
sistem kurulmuş ki, Milli Eğitim Bakanlığı felç edilmiş, sistem tamamen
bu yapının eleman devşirmesine uygun hale getirilmiş.
2013 yaz aylarında, ben sistemdeki
arızaları dile getirince, başta Taraf ve
Zaman gazeteleri olmak üzere, paralel
medyada benimle ilgili her gün onlarca
haber yapılmaya başlandı. Bir yerleri
rahatsız ettiğimiz kesin. Bir müsteşarın tek başına herhangi bir atraksiyon
yapması, -ki, kanun tasarısı sunma,
mecliste oy kullanma hakkı yokturmümkün değilken bunlar geldi başıma. 2013’te “Müsteşardan eğitime
darbe planı” şeklinde manşet atarak
işi başka bir boyuta taşıdılar. Daha
sonra, o manşeti atan kişiyi arayarak, hangi mantıkla o manşeti attığını sorduğumda bana, “Tamam da bu
işle uğraşan, bu düzenin devamlılığını
engellemeye çalışan Sensin.” demişti.
Dolayısıyla dershane süreci ile saldırılar başladı. Aslında şunu bir serzeniş
olarak söyleyeyim. Maalesef o tarihlerde yargı organlarında, entelektüel
camiada, gazete ve televizyonlarda
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hiçbir yerde destek bulamadık. Biz
bunları söyledikçe; siyaset ve eğitim
politikaları üzerindeki vesayetle ilgili
bir şeyler yapmak istiyoruz dedikçe,
özel teşebbüs hürriyetinin kutsallığından bahsedildi. Akademisyen olan
yakın arkadaşlarım her gün televizyonlarda benim yaptığım şeyin özel
teşebbüs hürriyeti ile bağdaşmadığını
söylemeye, başka bir sürü ortamda
birlikte ders anlattığımız, panellerde
birlikte konuşmacı olduğumuz arkadaşlarımız televizyon ekranlarında benim iddialarıma cevap vermeye başladılar. Kasım ayından 17-25 Aralık yargı
darbesine kadar olan süreçte müsteşarın 45 günlük ömrü kaldı dediler. Bu
45 günün ne olduğunu anlamamıştım,
ama ne olduğu 17-25 Aralık’tan sonra
ortaya çıktı. Ben hep bu mesele dershane meselesi değil, buradan hareketle başka bir yere doğru giden bir süreç
var ve maalesef bu süreç okunamıyor;
çok sayıda siyasetçi büyüğümüz beni
provokatörlükle suçladı. O günlerden
bu günlere geldik sonuçta.
Son olarak bu katharsis, yani arınma sürecinin kamu bürokrasisinde şu
anda gerçekleştirilmekte olduğuna
inanıyorum. Bu sürecin çok sağlıklı bir
biçimde yapılması için planlı hareket
edilmesi gerekiyor. Kendisi de salonda bulunan, o tarihlerde Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürü, şimdi ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü olan yakın
çalışma arkadaşımla birlikte, o tarihte FETÖ’ye ait; dershane, okul, yurt,
etüt merkezi vb. eğitim kurumlarının

III. Oturum 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ardından Türkiye

analizini yapıp listelerini oluşturmuştuk. Zaten o tarihlerde bunun tespitini
yapmak çok kolaydı. Bir yerde toplantı
yaptığınızda FETÖ’nün yapılarını savunanlar hemen ortaya çıkıyordu. Mücadelemizi kendi çapımızda 15 Temmuz’a
kadar yürüttük. Yaptığımız her türlü
idari işlem, inanılmaz bir hızla yargı
engeline takılıyordu. Aldığımız kararın
hemen ertesinde Danıştay, elindeki
bütün dava dosyalarını bir kenara bırakarak bizden çıkan bir yazının iptal
işlemini ışık hızıyla yapıyordu. Bu iş
15 Temmuz’a kadar böyle yürüdü ama
elimizde FETÖ ile ilinti kurabileceğimiz
parametreler ve bu ilintilerin boyutları üzerine çok ciddi, sağlam bir dosya
oluştu. 15 Temmuz’dan sonra, hukuki
zemin de oluştuğu için biz doğrudan
FETÖ kurumlarına karşı tedbirlerimizi
aldık. İki binin üzerinde kurum kapatıldı, otuz bin öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın kadrolarından çıkartıldı.
Bu bir arınma sürecidir. Belki kamuoyunun önünde çok fazla tartışılmayan
başka arınma süreçlerini de yaşıyoruz.
Bir örnek vermek istiyorum, örgütün
subliminal mesajları nasıl kullandığına
dair çarpıcı bir örnek. Mesela matematik ya da fizik kitabına bakıyorsunuz, iki doğru arasındaki uzaklık “F”
ve “G” olarak kodlanmış. Biz bütün boyutlarıyla bu mücadeleyi yürütmeliyiz.
Bu, arınma boyutunun birinci tarafı.
İkinci olarak bir konunun daha ihmal
edilmemesi gerektiğine inanıyorum.
Bembeyaz bir sayfa açıp yeniden inşa
sürecinin başlaması elzemdir. Şu anda

bu arınma sürecinin dokunmadığı hiçbir kamu kurumu, hiçbir yapı ya da hiçbir politika yok. Daha dün Başbakanlık’ta kalkınma planlarına bakıyorduk,
bakanlıklardan o plan çerçevesinde istenilen şeyler üzülerek ifade etmeliyim
ki, tipik FETÖ programları. Kendilerine
uzun vadede kadro açacak, devletin
kurumlarını bütünüyle ele geçirecek
bir mekanizmayı inşa etmişler.
Programda kabaca şunlar zikrediliyor. “Bütün bakanlıklarda bir birim
oluşturulacak, bu birime şu nitelikte
adam yerleştirilecek”. Bunları kalkınma planına koymuşlar fakat ondan
önce o nitelikteki adamları kenarda
hazır etmişler zaten. Başka birinin o
kadroya yerleşmesine imkan yok. Bütün bu planlar, programlar tepeden
tırnağa gözden geçirilmeli ve yeniden
bir inşa süreci başlatmalıyız. Ben biraz
da Nebi’nin bana çizmiş olduğu çerçevenin dışına çıkarak böyle bir analizle
konuşmamı noktalayayım. Soru ve cevap bölümünde sorularınız olursa yeniden konuşuruz. Beni dinlediğiniz için
teşekkür ediyorum, hepinize saygılar
sunuyorum.
Moderatör Nebi Miş: Teşekkür ediyoruz. Ben hemen Fahrettin Hoca’ya geçmek istiyorum. Bir soruyla sözü Fahrettin Hoca’ya verelim. Sempozyumun
en başından, takdim konuşmasından
itibaren 15 Temmuz’un istisnai özellikleri üzerinde durduk. Yani, Türkiye
bugüne kadar birçok darbe ile yüzleşti;
hatta gelişmişlik ve demokratikleşme
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açısından değerlendirildiğinde yüzleşemedi bile dünyadaki diğer darbelerle
karşılaştırdığımızda. Ama 15 Temmuz
bu anlamda istisnai bir durum ve bir
milat. Özellikle darbe zihniyeti ile mücadelede ve bundan sonra tekrar siyasette, medyada, akademide, bu konu
üzerine düşünenlerde kırılmaya sebep
olacak bir olay. Bundan sonra bir kişi
çıkıp da darbeye zemin hazırlayacak
konuşma yapamayacak, yazı yazamayacak ya da yazdığı zaman toplumdan
büyük tepki görecektir. Sorum şu: 15
Temmuz’un milat olarak nitelendirilmesini sağlayan temel unsur nedir?
15 Temmuz üzerinden, yaşanan hadisenin devlet-millet ilişkilerindeki dönüşüme etkisi bağlamında bir çerçeve
çizebilir misiniz?
Fahrettin Altun: Bu son oturum ve
bu oturumun son konuşmacısı olarak
en zor soru bana yöneltildi. Teşekkür
ederek başlamak istiyorum. Biz, 15
Temmuz’u bir taraftan anarken aynı
zamanda yaşamaya da devam ediyoruz. Sayın Müsteşar “arınma ve inşa”
dedi. Hemen 15 Temmuz’dan itibaren
ben de yaşadığımız sürece arınma ve
inşa demeye çalıştım. Mücadele ve
inşanın birlikte yürüdüğü, yürüyeceği
bir sürecin içindeyiz ve ne olursa olsun, herhangi birini bir diğerine tercih
edemeyeceğimiz derecede her ikisinin
de önemli olduğu bir süreç bu. Aynı zamanda önümüzdeki sürecin en önemli meydan okuması. 15 Temmuz’dan
bahsederken iki yönü olan bir hadiseden bahsetmiş oluyoruz. Bir tarafı
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darbe görünümlü bir işgal planı, diğer
tarafı milletin, Türk demokrasisinin
zaferi; bu milletin yazdığı bir destan.
Gerçekten bir milat, gerçekten bir dönüm noktası.
Kriter Dergisi’nin bu ayki sayısında 15
Temmuz’u bir dönüm noktası olarak
ele aldık. Çünkü Türkiye siyasetinde
gerçek anlamda bir kırılmaya, bir paradigma dönüşümüne yol açacak kadar önemli bir olaydır. 15 Temmuz’a giden süreçten daha fazla bahsetmemiz
gerektiğine inanıyorum. Bir tarihsel
muhasebe ya da tarihsel okuma değil.
15 Temmuz öncesinde yaşanan süreç,
-adına isterseniz darbe görünümlü işgal ortamı hazırlama diyelim- bir şekilde dizayn edilen bir süreçti. Fakat o
süreç aynı zamanda darbenin ve işgal
planının değil ona karşı milletin yazdığı
bu destanın zeminini oluşturan mücadelenin de yürüdüğü bir zemindi. 15
Temmuz’a gidene kadar süreç her iki
anlamda da işledi. Türkiye, tarihinde
terör örgütleriyle çok ciddi mücadeleler verdi, onlara çok ciddi kayıplar verdirdi. Türkiye başta PKK olmak üzere
pek çok terör örgütünün hedefindeydi.
Farklı görünümlerde farklı özelliklerde
literatürde adı, biçimi farklı olarak geçen ne kadar terör örgütü varsa Türkiye bunlarla karşı karşıya kaldı. Türkiye
tarihi bir anlamda terörle mücadele
tarihidir. Türkiye tarihi öte taraftan da
bir darbeler tarihidir.
15 Temmuz bu anlamda biricik, farklı, benzeri olmayan bir olaydır. Çünkü,
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ilk defa devletin içine sızmış bir terör
örgütünün darbe yapmaya kalktığı,
darbe görünümlü bir işgal girişimidir
15 Temmuz. Darbeler var, terör örgütleri var ama bir terör örgütünün darbe
teknolojisini kullanarak, kendisine alan
açmaya çalışarak Türkiye’yi işgale açık
hale getirmek istemesi ilk defa karşımıza çıkan bir durumdur. 15 Temmuz
2016’da yaşadığımız süreç Türkiye’nin
ondan önceki 3 yıllık süre zarfında
karşılaştığı yıpratma savaşının bir son
halkası mahiyetindedir. Gezi olayları
ile başlayan, 17-25 Aralık kumpası ile
devam eden, MİT tırları kumpası ile
kendisini gösteren, 6-8 Ekim ayaklanmaları ile karşımıza çıkan ve PKK’nın iç
savaş stratejisi ile ortaya çıkardığı terör saldırılarıyla somutlaşan, DAEŞ’in
terör saldırıları ile karşımıza çıkan
düşük yoğunlukla yıpratma savaşının
aslında son halkasıdır. Amacın ne olduğunu tekrar tekrar ifade etmemiz
lazım. 15 Temmuz işgal planı ile mücadele de başlangıç noktamız, bu işgal
planının amacının ne olduğu sorusunu
sormak olmalıdır.
Bu süreçte yer alan aktörlerin amacı şuydu; ülkeyi işgale hazır hale getirmek ve Türkiye’yi yeniden o eski
bağımlılık düzenine geri döndürmek.
Bu üç yıllık süreçte karşımıza çıkan
düşük yoğunluklu savaşın ve 15 Temmuz’un amacı buydu. Bu çerçeveden
baktığınızda, 15 Temmuz’a giderken
üç temel hedefin gözetildiğini gördük.
Birincisi siyasetin istikrarsızlaştırılması... Siyasetin istikrarsızlaştırılması

amaçlarını daha kolay gerçekleştirmelerini sağlayacaktı. 7 Haziran 2015
seçimlerinde bununla ilgili çok ciddi
bir zemin elde ettiklerini düşündüler.
O tarihlerde FETÖ’nün önderliğinde
operasyon silsilesi ile karşılaştık. PKK
ve DEAŞ yeni bir terör stratejisi ile karşımıza çıktı. DEAŞ, DHKP-C adeta yeniden formatlanarak terör eylemlerine
başladı. Diğer taraftan bir ekonomik
kriz ortamı yaratmak başka bir hedef
olarak karşımıza çıktı. Üçüncü hedef
de Türkiye’yi uluslararası alanda tecrit
etmek, yalnızlaştırmak, müdahalelere
daha açık hale getirmekti.
Merkezinde Erdoğan düşmanlığının
olduğu bir yıpratma savaşıyla geldik
15 Temmuz’a. Aslında burada yapılan analizin temelinde şu vardı. Erdoğan’ın temelde iki konuda kabahat
işlediği var sayılıyordu. Bu yüzden de
Erdoğan ve temsil ettiği siyasi vizyonun tasfiye edilmesi gerekiyordu. Birincisi; Erdoğan’ın, Türkiye için çizilen
uluslararası nizamı yok sayarak, yerine
Türkiye için bir rota çizmesi. İkincisi;
Türkiye’nin küresel meselelerde taraf
olmaya başlaması ve bölgesel bir güç
olma arayışı içinde olması. Bu yaklaşım içinde Türkiye’ye hem sahada
hem de algı düzeyinde bir dizi müdahalelerde bulunuldu. Hem eylem hem
de söylem alanında Türkiye’ye yönelik
çok ciddi bir saldırı, bir mühendislik
süreci başladı. Sahada, gerçek alanda baktığımızda PKK’nın yeniden yapılandırılması en önemli hamlelerden
bir tanesiydi. Yine DEAŞ’ın harekete
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geçirilmesi, DHKP-C’nin mezhepçi
bir retorikle Türkiye’de toplumsal bir
alana yayılması için verilen uğraş ve
Türkiye’nin bir iç savaş ortamına götürülmek istenmesi, FETÖ hücrelerinin
emniyette, yargıda, MİT’te son olarak
orduda harekete geçirilmeye başlanması, süreçte dikkat çeken hamlelerdi.
Kitlelerin manipülasyonu ve imaj oluşturma konusunda da çok ciddi siyasi mühendislik faaliyetleri yürütüldü. Bugün de ana muhalefet partisi
CHP’nin, Türkiye karşıtlarının uluslararası alanda dillendirmeye devam
ettiği söylemler karşımıza çıktı bu
yıpratma savaşında. Bu alanda ilkin,
Türkiye’nin teröre destek verdiği algısı
oluşturulmaya çalışıldı. Bir diğer kara
propaganda, Türkiye’de çok ciddi bir
kutuplaşma, bununla beraber bir siyasi ayrışma olduğu ve bunun bir iç savaşa dönüşmesinin kaçınılmaz olduğu
yolunda analizler yapılmaya başlandı.
Geçen haftaki ekonomi dergisini açar
bakarsanız Suriyeli mülteciler üzerinden bile bu hükme varıldığını görürsünüz. Üçüncü olarak, Türkiye’nin
otoriterleştiği söylemi ve bütün muhaliflerin tasfiye edilmeye başlandığı
söylemi sürekli gündemde tutuldu.
2013 Mayıs’ından itibaren bu söylemlerin sistematik olarak her platformda
dile getirildiğini ve dolaşıma sokulduğunu görürsünüz. İçeride gayri milli
unsurların, dışarıda Türkiye düşmanlarının dolaşıma soktuğu söylemler
üzerinden aslında Türkiye’de darbeye
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ve işgale hazır bir ortam yaratılmak istendi. FETÖ bu sürecin baş aktörüydü.
Ancak FETÖ’yü bağımsız bir aktör olarak değerlendirmek hata olur. Bugün
daha açıklıkla görülmektedir ki, FETÖ
denilen yapı, net bir şekilde kökü dışarıda bir terör örgütüdür. Böyle değerlendirmediğimiz sürece de FETÖ’nün
eylemlerini, Türkiye’de giriştiği kalkışma sürecini de anlamamız mümkün
değildir.
Bütün bu süreç karşımıza 15 Temmuz’u çıkardı. Neyse ki, 15 Temmuz
darbe görünümlü işgal girişimi başarısızlığa uğratıldı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği, mücadelesi
ve kararlılığı çok ciddi etkili oldu; fakat
onun yanında bir başka şey daha oldu.
17-25 Aralık’tan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ terör örgütü ve
faaliyetlerini açık ve net şekilde halka anlatması da son derece etkili oldu. Eğer Erdoğan bu yapıyı halka net
bir şekilde anlatmamış olsaydı, sayın
müsteşar bahsetti, etrafındaki pek
çok kişiyi dinleyip “bunlarla da çok bozuşmamak lazım” söylemlerine kansaydı, 15 Temmuz’da bu kadar net, bu
kadar rahat, korkusuzca halk sokağa
çıkmazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
“malum yapı tarafından yapılan bir
kalkışma” dedi. Millet de bu sözle kastedilenin hangi yapı olduğunu net bir
şekilde anlayarak derhal sokağa çıktı.
30 Mart yerel seçimleri öncesinde Erdoğan açıkça inlerine gireceğiz dediği
bu yapıyı deşifre etti, halk bunu gördü. Siyasetin, devlet elitlerinin bunu
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görmesi zaman aldı; ama ne olursa olsun 15 Temmuz’a giderken bir taraftan
oluşan bu siyasal bilinç halkın bir destan yazmasındaki en önemli gerekçeyi
sağlamış oldu. 15 Temmuz tam da bu
noktadan itibaren bir dönüm noktasına dönüştü. Halkın FETÖ’yü tanıması
ve bu çerçevede sokağa çıkması, tepkisini koyması 15 Temmuz’da darbecilerin başarısızlığının sebebi oldu.
15 Temmuz gerçek anlamda bir dönüşüm, bir paradigma değişimi sağladı. Ben bunu en temelde beş alanda
görüyorum ve bu beş alanda yaşanan
değişimin, dönüşümün bizi etkilediğini
düşünüyorum.
Birincisi Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı tehdidin boyutlarıyla ilgili çok net
bir toplumsal bilinç oluştu, halkın kahir
ekseriyeti Türkiye’nin bir saldırı altında
olduğu meselesini kavradı ve bununla ilgili bir siyasal bilinç bir toplumsal
bilinç ortaya çıktı. Siyasal alanın neresinde konuşlanırsa konuşlansın çok
küçük bir kesim dışında Türkiye’nin
hedefte olduğu, Türkiye’ye yönelik ciddi operasyonların yapıldığı, toplumda
artık kabul gördü. Türkiye’nin elitleri
yaşanan hadiseyi çok basit bir şekilde
bir komplo olarak yaftalayamaz, kapı dışı edemez hale geldi. Siyaseten
doğrucu laflarla, liberal bir takım ezberlerle artık Türkiye’nin analiz edilme
devri geçti. Türkiye’nin karşı karşıya
olduğu o sert saldırının boyutları toplum tarafından kavrandı, bu anlamda
bir bilinç ortaya çıktı. Ben bunu çok

önemsiyorum. Bunun dönüşüm, yeniden bir inşa ve değişim için çok önemli
bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
İkincisi devlet-millet ilişkisi 15 Temmuz’dan sonra yeni bir boyut kazandı.
Devlet-millet ilişkisini ben Cumhuriyet’ten itibaren üç döneme ayırıyorum
1923-2002, 2002’den 15 Temmuz’a
kadar olan dönem ve 15 Temmuz’dan
sonrası. Çok detaylarına girmeden sadece şunu söyleyeyim 2002’den önce
jakoben bir modernleşme anlayışının
dönem dönem bazen etkileri azalsa da
resmi devlet politikası olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Tepeden inme,
toplumu terbiye etmeyi kendisine vazife edinmiş, toplumun değerleriyle
çatışan, dolayısıyla Türk milletine yabancılaşan bir devlet otoritesinin hakim olduğu uzunca bir dönem yaşadık.
Her bir darbede bu yabancılaşma daha
da derinleşti. 2002’den sonra bir normalleşme süreci yaşadığımızı görüyoruz. Günden güne bu normalleşme
süreci Türkiye siyasal hayatında daha
belirgin bir hal aldı ve aslında devletin, milletin temsilcisi olduğu, devlet
elitleri ile siyaset kurumu arasında
siyasiler lehine bir dönüşüm yaşandı.
Elbette buna devlet elitleri, bürokratik oligarşi çok ciddi şekilde direndi.
27 Nisan e-muhtırasında, AK Parti’yi
kapatma davasında, farklı darbe girişimlerinde biz bu sert direnişi gördük.
FETÖ’nün sulandırdığı, daha sonra
artık kendisinden bahsedemez hale
geldiğimiz başka cuntacı grupların tasarladığı ve sahneye koyduğu darbe
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girişimleri ile sürece direnildi. Fakat ne
olursa olsun devlet ve millet ilişkisinde
bir normalleşme yaşandı. Bir ideolojik
zihniyet dönüşümü yaşandı fakat kurumsal dönüşüm gerçekleştirilemedi. 15 Temmuz 2016’dan sonra artık
millet devletten kurumsal dönüşüm
talebinde bulundu. Devlet-millet ilişkisinde yeni bir safhaya geçildi. Millet
yeni dönemde, devletin dönüşümünü
bizatihi talep eder ve bunu izler hale geldi. Siyaset bilimi literatüründe
“eleştirel kamu” diye bir kavram vardır.
Türkiye toplumu şu anda siyasal alanın
çok ciddi şekilde takipçisi durumunda
ve Türkiye’deki gibi eleştirel bir kamuoyunun olduğu bir siyasal ortamdan
bahsetmek pek o kadar kolay değil.
Bir başka önemli mesele mutabakat
ortamıydı. Yeni bir siyasal mutabakat
ortamı oluştu. Yerli ve milli siyaset
alanının ortaya çıktığı bir mutabakat
alanıydı bu. Burada aynı zamanda bir
taraftan müzakere ve mutabakat ortamı oluşsa da yeni bir rekabet alanı
da ortaya çıktı. Artık Türkiye’de iktidar
olmak için yerli ve milli siyaset alanında aktörlerin rekabet edeceği yeni bir
ortam söz konusu. Bu başlık altında
yeni oluşan mutabakat ortamı içerisinde bir başka siyasal gelişme daha
yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
liderliği normalleşti. Hem AK Parti elitleri hem de muhalefet nazarında. Ne
olursa olsun, Erdoğan’ın sadece gücü
dolayısıyla değil siyasi kabiliyetleri dolayısıyla da lider olduğu anlaşıldı.
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Diğer bir gelişme de siyasette yaşandı.
Siyasal alanda siviller lehine hareket
imkanı genişledi. 16 Nisan’la (Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylaması)
birlikte resmileşen bir çerçeve içerisinde bürokratik oligarşinin zemini zayıflamış oldu.
Son olarak ifade etmemiz gereken
diğer bir husus da şudur: Türkiye’nin
içinde olduğu Batılılaşma parantezi
kapandı. Batılılaşma paradigması 15
Temmuz 2016’da çöktü ve siyasetten kültüre, ekonomiden sosyal alana
kadar Batılılaşma paradigmasını tek
doğru kabul eden zihniyet iflas etti.
Batıcı siyaseti tek doğru siyaset olarak algılama dönemi, hatta modası
nihayete erdi. Siyaset de bunu kendisine uyarlamak suretiyle dönüşmek
gerektiğini fark etti. Her ne kadar buna direnen aktörler olsa da bu gerçek
çok net bir şekilde karşımızda duruyor.
Siyasetin bunu kavradığı oranda toplumla bağ kurmaya devam edebileceği
kanaatindeyim.
Ben 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Türkiye’nin ciddi anlamda bir
dönüşüm yaşadığını, bu dönüşümle beraber bir taraftan çok ciddi imkanların belirdiğini, öbür taraftan da
ciddi meydan okumalarla da karşılaşacağımızı düşünüyorum. Hiçbir zaman şöyle bir lüksümüz olmayacak.
Mücadeleyi bitirip inşaya başlayacağımız dönem gelmeyecek. Bu inşayı,
devletin yeniden yapılandırılmasını bu
mücadele, bu arınma süreci içerisinde
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gerçekleştirmek durumundayız. Sözlerimi burada tamamlıyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür
ediyorum.
Moderatör Nebi Miş: Fahrettin Hocama teşekkür ediyorum. Soruları birlikte alalım. Sorularınızı kısa, net, isminizi ve sorunuzu kime yönelttiğinizi
belirterek sorarsanız memnun olurum.
Dinleyici: (İsim belirtmedi): Bütün
konuşmacılara teşekkür ederim. Bizleri aydınlattılar. Ben Mahmut Bey’in
tespitlerini güzel buldum. Bir eğitimci
olarak yıllarca değişik okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 1960 darbesini yaşamış biriyim aynı zamanda.
Dolayısıyla 1980 darbesi hakkında da
epeyce bilgi sahibiyim. Rahmetli Adnan Menderes Tayyip Bey gibi halka;
hadi siz de sokağa çıkın diyebilseydi
acaba bu milleti çıkarabilir miydi, gücü yeter miydi? Menderes’in Londra’ya
giderken uçak kazasından kurtulmasını mucize olarak gördüğünden, bir
vatandaşın kendi öz evladını onun için
kurban etmek istediğine şahit oldum.
Halk tarafından bu kadar çok sevilen
Adnan Menderes’in darbeye direnmek
için en ufak bir hareketi olmadı. Acaba
o dönem ortam müsait olmadığı için
mi böyle bir durum yaşandı? Diğer liderlerin de sonraki darbelerde böyle
bir çıkışı olsaydı millet şahlanır mıydı? Mahmut Bey’den cevaplandırmasını rica ediyorum. Ayrıca FETÖ’ye ait
dershaneler çok önceden beri vardı.
Milli İstihbarat Teşkilatımız bu kadar

zaman boyunca faaliyet gösteren dershaneler varken uyudu mu? Ya bir Milli
İstihbarat Teşkilatı yoktu ya da Askeri
İstihbarat Teşkilatı devletin nizamını
koruyabilecek bir sistem geliştiremedi.
Mesela bugün Rusya’nın siyasi istikrarını temin etmek maksadıyla bütün
siyasiler milli bir istihbarat teşkilatı
üzerine çalışıyorlar. Keza diğer ülkelerde de öyle. Milli ve manevi değerlerin kazandırılması, bu konuda Tevhidi
Tedrisatın yeniden düzenlenmesi gibi
konularda ne gibi çalışmalar yapılabilir
sayın Müsteşardan da bu konuda bilgi
rica ediyorum.
Dinleyici: (İsim belirtmedi): Tevhid-i
Tedrisat kanunu cari olduğu sürece
Türkiye’deki bütün cemaatler ondan
kurtulmak için kendilerine göre alternatifler üreterek FETÖ’nün geldiği
noktaya bir gün gelebilirler. Bu cemaatlerin hemen hepsi Kemalizm’e karşı
bir reaksiyondur. Osmanlı Devleti döneminde sadece İstanbul’da 300 tane
tarikat var. Bu tarikatların bugün bu
kadar büyümesinin sebebi Cumhuriyete ve Tevhid-i Tedrisat’a karşı olmalarından ileri gelmektedir. Örgütlerde
militan grup, destekleyen grup, sempatizan grup olmak üzere üç unsur
vardır. Türkiye’nin neredeyse % 80’i bu
olaylardan önce FETÖ’ye sempatiyle
bakıyordu. Ben aynı zamanda sosyoloğum. Herhangi bir yerde dini ve etnik
kimliğe karşı çıkılıyorsa bunun devam
etmesi mümkün değildir. Ne var ki Kemalizm’in yaptığı budur. Bugün etnik
ve dini kimlik ne hale geldi? Bu yüzden
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Tevhid-i Tedrisat’ın kaldırılmasında
çok büyük yarar vardır. Sayın Müsteşarın ilgilenmesi gereken hususlardan
birinin bu olduğu inancındayım. Cemaatlere niçin müsamaha gösterildi,
niçin yardım edildi? Ben, devletin Kemalist gruplara güvenmediği için karşı
bir tedbir aldığını düşünüyorum.
Dinleyici: (İsim belirtmedi): Sorumu Müsteşarımıza soracağım. FETÖ
operasyonundan sonra yurt dışındaki
okulların birçoğu kapatıldı. Öyle ya da
böyle, Türkiye imajı için çalışan kurumlardı. Şu anda bu okulların Maarif
Vakfı’na devri sağlanıyor. Acaba kurumlar aynı şekilde efektif olarak çalışmaya devam edebilecek mi? Bunun
için bakanlığın herhangi bir çalışması
var mı?
Moderatör Nebi Miş: Başka sorular
olmadığına göre soru faslını kapatıp
üçer dakikalık cevap bölümüne geçmek istiyorum. Mahmut Bey buyurun
efendim.
Mahmut Övür: Sizin sorduğunuz soru
50-60 yıldır cevabı aranan bir soru. Nihayetinde 15 Temmuz gecesi bu millet bu cevabı verdi. 1960 darbesinin
koşulları çok farklıydı. Türkiye daha
yeni çok partili hayata geçmişti. Ne
söylesek havada kalır. Zaman zaman
gönlümden geçeni yazdım da; keşke
Adnan Menderes direnseydi. Direnmesi halinde, halk mutlaka destek verirdi
diye düşünüyorum. Halk “Yeter, söz
milletin!” dediğinde bütün tek parti
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baskısına rağmen sandıklara gitmeyi
başarmıştı. Ama tek parti rejiminden
daha yeni çıkılmış, henüz ekonomik
olarak istenilen noktaya gelinmemiş,
askeri yapı çok güçlü. Bu şartlarda
çok da insafsız olmamak gerekir diye düşünüyorum. Ama sonra dönüp
bir bakıyorum 12 Mart’ta Ecevit karşı çıktığında halk destek veriyor ama
tam bir karşı çıkış olmuyor bu. Namık
Kemal Ersu’nun 1978’de engellenmesi olayına hem Ecevit hem Demirel
katkı sağlıyorlar. Yine Faruk Gürler’in
Cumhurbaşkanı olmasını engelleyebiliyorlar. Fakat 12 Mart muhtırasında
Demirel şapkasını alıp gidiyor. 1980
darbesinde darbeciler inanılmaz bir
tuzak kuruyorlar. 1974’ten itibaren bir
iç kargaşa yaşanıyor, katliamlar yaşanıyor, inanılmaz bir siyasal zemin, yani
halkın darbeyi adeta beklediği bir zemin oluşturuyorlar. Siyaseti güçsüzleştirmek için her türlü korku ve baskı
ortamını oluşturmuşlar.
Güçlü siyasi aktörlerimiz maalesef
çıkmadı. Rahmetli Özal bunu seslendirmeye çalıştı ama o da işin içinden
tam çıkamadı. Partisini elinde tutamadı, ona karşı kurulan tuzakları boşa çıkaramadı. Kısaca ben şöyle düşünüyorum; bizim siyasi aktörlerimiz
bizim milletimiz kadar cesur olamadılar. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
2002’deki iktidar yolculuğu ile gördük.
Belki de daha sahici bir siyasi aktördü.
Halk Erdoğan’ı kendisinden biri olarak
gördü ama diğerleri Cumhuriyet elitleri
elinde büyümüş, onların şekillendirdiği
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birer siyasi figürdü. Hem halkın bu siyasal bilince ulaşması hem de siyasi
önderin dik durması ile o şansı yakalamış olduk. Darbeyi aklından kim geçirirse geçirsin bundan sonra başarı
şanslarının olmadığının ilanıdır 15
Temmuz. Buna yeltenenlerin cevabını
da 15 Temmuz destanında olduğu gibi
milletten alacağını düşünüyorum.
Yusuf Tekin: Dershanelerle ilgili süreçte MİT’in ya da diğer istihbarat örgütlerinin haberi yok muydu? Benim
zaten analizim o. 28 Şubat’ta müesses nizam bu alanda tırnak içinde
“ortaklarıyla” sahne gerisinde birlikte
hareket etti. Ben şöyle bir tanımlama
yapıyorum; 28 Şubatçılar bu alandaki
ihaleyi FETÖ’ye verdi. İstihbarat birimlerinin bu anlamda dershanelerle ilgili bir problemi yoktu. Hatta bir
adım daha ileriye gideyim, 2002’den
beri bu ülkenin Başbakanı dershanelerin kapatılması gerektiğini, hatta
televizyonlarda “bütün bakanlarımızın
hepsine söyledim hiçbiri kapatmadı”
diye ifade ediyor. Milli Eğitim Bakanı
bu konuda adım atamıyorsa bile en
azından bir envanterini tutması beklenir. 2013’te bu konuda adım atmaya
karar verdiğimizde Türkiye’de kaç tane
dershane olduğu, bu dershanelerde
kaç tane öğretmen çalıştığı, bu dershanelere kaç öğrenci gittiğine dair Milli
Eğitim Bakanlığı’nın elinde hiçbir done
olmadığını gördük. İlgili genel müdür
arkadaşı çağırıp sorduğumuzda 2500
ila 4500 arasında dershane, 40.000 ila
70.000 arasında öğretmen olduğunu

söyledi. Yani istihbaratı bırakalım Milli
Eğitim Bakanlığı’nın kendi kaynaklarında bile bununla ilgili sağlıklı bir veri
yoktu.
Tevhid-i Tedrisat’la ilgili de sadece
şunu söyleyebilirim; Tevhid-i Tedrisat
basit bir değişiklik değil anayasa değişikliği gerektiren bir düzenlemedir. O
yüzden üzerinde çok fazla konuşmaya
gerek yok. Bu kanun kamuoyunda çok
fazla bilinmiyor detaylı bir kanun gibi
kabul ediliyor. Değişmesi kısa vadede
gündemimizde değil çünkü devrim kanunları içerisinde zikredilmiştir.
Son olarak da FETÖ’nün yurt dışındaki
okulları ile ilgili soru soruldu. FETÖ’nün
okulları daha ziyade ekonomik olarak Türkiye’den daha kötü durumda
olan ülkelerde var. Olayın siyasi boyutu FETÖ ve arkasındaki uluslararası
güçten elde ettiği kaynak, dayanak,
referans bir tarafa, bu ülkelerin bu
tür yatırımlara ihtiyaçları var. Masaya
oturulduğunda buyurun bu okulların
hepsini size verelim diyen hiçbir devlet yok. Siyaseten bize en yakın olan
ülke bile “bu okulların hepsini Maarif
Vakfı’na teslim ettik, buyurun ne istiyorsanız yapın” demiyor. Bir kısmı
devletleştirerek FETÖ’cü öğretmenleri gönderiyor ve Türkiye Cumhuriyeti
buraya yeni bir yatırım yapsın, diyor.
Kamuoyunda bütün bu okullar Maarif
Vakfı’na teslim edilecek gibi bir algı
var. Maalesef tablo böyle değil. Okulları
bütün gayrimenkulleriyle bize teslim
eden ülke sayısı bir elin parmaklarını
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geçmiyor.
Biz zaten bunun olacağını varsayarak
Maarif Vakfı Kanunu’nu çıkardık. Bu
vakıf sayesinde biz Türkiye’de bizi sınırlandıran mevzuata takılmadan yurt
dışında Türkiye için lobi faaliyeti yürütebilecek, Türkiye’nin onuruna, haysiyetine yakışır okullar inşa edebilme
hakkını elde ettik. Herhangi bir ülkede
okul yapmak çok kolay bir şey değil.
Öncelikle, ülke dışında nasıl mali kaynak arayacaksınız? İkincisi, harcarken
neye göre harcayacaksınız? Mesela
kamu ihale kanununa tabi olacak mısınız? Olursanız söz konusu ülke, benim ülkemde yatırım yapıyorsunuz bu
yüzden benim firmalarıma yaptıracaksınız diyor. Gayri menkul edinmesi zor. Ayrıca bu okullara Türkiye’deki
mevzuata göre devlet memuru statüsünde öğretmen istihdam ediyoruz.
Dolayısıyla kaynak ve öğretmen istihdamı konusunda başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere Maliye ve
Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından
sınırsız bir destekle çalışılıyor, sıfırdan okullar inşa ediliyor. FETÖ’den çok
daha iyi okullarımız, Türkiye’yi en iyi
şekilde temsil edecek bir eğitim mekanizması olacak. Ben sözlerimi burada bitiriyorum ama belki de en başta
söylememiz gerekiyordu; 15 Temmuz
sürecinde kaybettiğimiz şehit olan
bütün vatandaşlarımıza, dostlarımıza,
arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Gazi
olan arkadaşlarımıza, o gün orada olan
bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür
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ediyorum. Eğer milletimiz o gece dışarı
çıkmasaydı beyefendinin söylediği gibi
27 Mayıs’ta yaşanan tablo yeniden yaşanmış olacaktı. Gerçekten Türkiye bir
bağımsızlık mücadelesi yürüttü. Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak
üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum.
Fahrettin Altun: Şu anda Türkiye siyasetinde bir mücadele var. 15 Temmuz’un mirasını kirletmek isteyenlerle
15 Temmuz’un ruhunu yaşatmak isteyenler arasında bir mücadele bu. Millet
15 Temmuz ruhunu içselleştirdiği için
bu ruha sahip çıkanların eli çok daha
güçlü. Diğer taraftan ne olursa olsun
şunu da görmemiz lazım; 15 Temmuz’u
kirletmek ve orada çıkan siyasi enerjiyi ortadan kaldırmak isteyenler de
mücadelelerinden vazgeçmiş değiller.
Her gün yeni bir operasyon için zemin
yokluyorlar, bunun için yeni ittifaklar kurmaya çalışıyorlar. Bu noktada
da ulusal, uluslararası bir çok aktörle
birlikte hareket ediyorlar. Bir taraftan
15 Temmuz sonrasında Türkiye siyasetinin ihtiyacı olan kurumsal dönüşümü sağlamamız ve artık 16 Nisan’da
resmileşen sürecin gereklerini yerine
getirmemiz gerekiyor. Diğer taraftan
Türkiye’yi darbeye götüren bütün aktörlerle hesaplaşmamız, onları adalet
önüne çıkarmamız ve devlet içinde
ciddi bir tasfiye sürecini başlatmamız gerekiyor. Ne olursa olsun bütün
bu süreç devam ederken de en önemli
sermayemiz olan milli birlik ve bütünlüğümüzün kaybedilmemesi lazım.
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Milletin devletle birlikte Batılılaşma
döneminden bu yana ilk defa yakaladığı bu birlikteliğin önemli bir fırsat alanı
olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği yerli ve
milli siyasetin en önemli kaynağının
da bu olduğu kanaatindeyim. Toplumdaki o bilincin korunması Türkiye’deki
dönüşümün en önemli unsurlarından
bir tanesi. Bu milli birlik ve beraberlik
ortamını dağıtmak isteyenlere karşı
teyakkuzda olunması gerekiyor. Toplumsal, siyasal alanı kilitleyecek, pasifize edebilecek başka bir propaganda
süreci ile karşı karşıyayız. Tehditlere
dikkat çekerken diğer taraftan o tehditleri abartıp siyasal alanda bir adım
atma imkanını da ortadan kaldırmaya yönelik sistematik bir propaganda süreci işliyor. FETÖ’nün arkasında
örgütlü bir yapı vardı, Türkiye’ye karşı
uluslararası alanda pek çok operasyon
oldu ve devam ediyor ama bu toplumsal birlik ve bütünlük korunur, siyasal
alanda temsili söz konusu olursa bu tür
dış müdahaleler, operasyonlar tersine
döndürülebilir. 15 Temmuz bize bunu
gösterdi. 15 Temmuz’u andığımız her
programda da o milli birlik ve beraberliğin en büyük sermayemiz olduğunu
vurgulamamız ve sahip çıkmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu hususun

altını çizerek sözlerimi tamamlamak
istiyorum. Sayın Yusuf Tekin gibi ben
de şehitlerimiz için Allah’tan rahmet
diliyorum. Onlar sayesinde bu ülke vatan olarak kaldı, bu halk millet olduğunu gösterdi. Gazilerimize Allah sağlık
içinde uzun ömür versin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Moderatör Nebi Miş: Ben öncelikle
panelistlerimize teşekkür ediyorum.
Sabahın erken saatlerinden itibaren
gelip bu saate kadar dinleme nezaketini gösterdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Uluslararası 15 Temmuz
Sempozyumu’nu gerçekleştirdiğimiz
SETA’daki çalışma arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum. Bir özel teşekkür
de Siyaset Araştırmaları Direktörlüğü’nün araştırmacılarına ve asistanlarına belki biraz daha teşekkür etmem
lazım. SETA bundan önce olduğu gibi
bundan sonra da 15 Temmuz’u gündemine almaya devam edecek. Bu
konuda raporları, analizleri, kitapları Türkçenin yanında farklı dillerde de
yayınlamaya devam edecek. Hem Türkiye’de hem de dünyanın önemli başkentlerinde olduğu gibi FETÖ belasını
ve 15 Temmuz’u anlatmaya devam
edecek diyorum ve herkese teşekkür
ediyorum.
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