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Milletimiz 15 Temmuz’la 

tüm dünyaya karşı, 

geleceğini ancak kendisinin 

şekillendireceğine dair bir 

manifesto ortaya koymuştur.

A. Tarık Şebik



15 Temmuz hain darbe girişiminin üze-
rinden iki yıl gibi bir süre geçti. Bu süre 
zarfında, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) uluslararası bağlantılarını da-
ha net görme imkanına sahip olduk. 
Bir yandan yargılamalar devam eder-
ken, bir yandan da devletin kılcallarına 
kadar sızmış bu yapının temizlenmesi 
için yoğun bir faaliyet yürütülmektedir. 
Hala 40 yıldır sinsi yöntemlerle devlet 
kadrolarına yerleşen bu yapının temiz-
lenmesi için yoğun bir mücadele süreci 
devam ediyor.

Bugüne kadar onlarca darbe, darbe 
teşebbüsü, muhtıra yaşamış Türk de-
mokrasisi, 15 Temmuz’un ardından 
yepyeni bir dönemin kapılarını arala-
dı. Devlet yönetiminde darbe heveslisi 
yapıların yerleşmesine fırsat tanıyan 
kurumsal yapılarda köklü sistem de-
ğişikliklerine gidildi. 15 Temmuz’un 
açtığı yolda 16 Nisan 2017 referandu-
muyla hükümet modelinde siyasetin 

muktedir olmasını sağlayan devrimsel 
bir dönüşüm gerçekleştirdik. Milletimi-
zin 15 Temmuz’daki destansı direnişi 
olmasaydı, bu denli radikal değişiklik-
lerin yapılabilmesi mümkün olmazdı. 
15 Temmuz bu anlamda milletin aşa-
ğıdan yukarıya devlet sistemini kendi 
iradesiyle değiştirebilmesinin de im-
kanını sunmuştur. Bundan sonra, ve-
sayet kurumlarının, siyasete rağmen 
devleti idare etme ihtimali söz konusu 
olmayacaktır. 15 Temmuz, 1961 ana-
yasasıyla kurumsallaşmış bürokratik 
oligarşinin de sonu olmuştur.

Milletimiz 15 Temmuz’la tüm dünya-
ya karşı, geleceğini ancak kendisinin 
şekillendireceğine dair bir manifesto 
ortaya koymuştur.

Bu seneki 15 Temmuz sempozyumun-
da, daha ziyade, 15 Temmuz’un Türk 
siyasetine etkisi ve 15 Temmuz’un 
uluslararası yansımalarını ele almanın 
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uygun olacağını düşündük. Zira darbe 
girişimi sonrasında atılan adımların 
ve bunun yansımalarının ortaya ko-
nulması geldiğimiz noktayı anlamak 
bakımından da önem arz etmektedir. 
İçeride ve dışarıda hala milletimizin 
verdiği mücadeleyi değersizleştirme-
ye çalışan bazı çevreler faaliyetlerini 
yoğun bir şekilde sürdürmektedir-
ler. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz 
hakkında menfi algı oluşturmak için 
karalama kampanyalarına aralıksız 
devam etmektedirler. Bundan dolayı 
düşünce insanlarımızın, sivil toplum 
kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin 
15 Temmuz’u doğru bir şekilde top-
luma anlatmak gibi bir sorumluluğu 
bulunmaktadır.

Bu konuda yalnız olduğumuzun da 
bilincindeyiz. 15 Temmuz ertesinde, 
özellikle Batı medyasının yaklaşımı bu 
konuda yeterince aydınlatıcıdır.

Avrupa ve Amerikan medyası, Türki-
ye’de o akşam yaşananları ya görmez-
den geldi ya da yaşananları çarpıtma 
yoluna gitti. 1989’da Çin’de demokra-
si kavgası veren bir gencin tankların 
karşısına dikilmesini jenerik yapıp 20 
yıl boyunca döndüren televizyon ku-
ruluşları, orada yaşanandan çok daha 
fazlasını ortaya koyan Türkiye’deki 
insanların bu kahramanlık hikayesinin 

üzerini kalın bir şal ile örtmeyi tercih 
ettiler.

Darbe başarılı olsaydı, Mısır’da gös-
terdikleri tavrın aynısını gösterecek, 
darbecileri alkışlayacaklardı. Deva-
mında önce el altından, sonra açıktan 
darbeci yönetimin ömrünün uzaması, 
kendi düzenini kurması için onlarla or-
taklık kuracaklardı.

Milletimiz şunu çok iyi anlamak zorun-
dadır. Türkiye’yi kendi sınırlarına hap-
setme, kendi sınırlarını bile Türkiye’ye 
çok görme, ülkeyi yönetenlerin gönül 
coğrafyası ile irtibatını kesmek, Tür-
kiye’nin dış politikası olmayan, eski 
dönemlerde olduğu gibi müttefik değil 
‘uydu’ rolü üstlenen bir ülke haline geri 
dönmesi onların asıl niyetidir. Türki-
ye bu çerçeveye razı olduktan sonra 
yönetim şeklinin demokrasi mi dikta-
törlük mü olduğu onlar açısından çok 
önemli değildir.

15 Temmuz’un ikinci yıl dönümü vesi-
lesiyle, düzenlediğimiz sempozyumun, 
15 Temmuz’u bütün yönleriyle anla-
mamıza arşiv niteliğinde bir katkı sağ-
lamasını ümit ediyor, sempozyumun 
düzenlenmesinde emeği geçen bütün 
15 Temmuz gönüllülerine teşekkür 
ediyorum.





Halkın tanka, topa, mermiye 

karşı meydanlara dökülüp çıplak 

elle darbeye karşı duruşunu 

unutmamak gerekir.

Mevlüt Uysal



Sunucu: Değerli konuklar, bu yıl ikin-
cisi düzenlenen, 15 Temmuz Derne-
ği, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından or-
ganize edilen sempozyumumuza hoş 
geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını 
yapmak üzere İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Sayın Mahmut Ak’ı 
kürsüye davet ediyoruz.

Mahmut Ak: Sayın Başkanım, değer-
li 15 Temmuz Derneği Başkanı ve 15 
Temmuz bilincini, direncini içselleştir-
miş değerli konuklar… Hepinizi muhab-
betle, hürmetle selamlıyorum. İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliği 
ile düzenlenen II. Uluslar arası 15 Tem-
muz Sempozyumu’nda bir aradayız. 15 
Temmuz gecesi bir milletin toprağına, 

devletine sahip çıkma öyküsü olarak 
gururla hatırlanacak bir gecedir. Türk 
milleti tarihte bulunduğu andan iti-
baren vatan ve millet sevgisiyle yoğ-
rulmuş, bunun bayraktarlığını yapmış 
olan bir millettir. Türklerin vatanı çok 
olmuştur. Çünkü Türkler nerede bağım-
sız yaşayabilecekse orayı vatan seçmiş 
ve seçtiği yeri de vatan yapmayı bilmiş-
tir. Onun için diyorum ki, Türk milleti-
nin karşı karşıya kalmaması gereken 
hain bir darbe girişimini iki sene önce 
maalesef yaşadık. Bu zorluğa rağmen 
milletimiz, kanındaki asaletin gereği 
olarak bunu kısa süre içinde gece ka-
ranlığında öğrenip algılayarak anlık bir 
refleksle ülkesine sahip çıkabilme basi-
retini göstermiştir. Böylesine cesaretle 
bir ülkeye sahip çıkma duygusu hiçbir 
yerde görülmez. Bu gurur da bizim için 
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az bir gurur değildir. İstanbul Üniversi-
tesi olarak kararlı tavrımızı hain darbe 
girişimi gecesi 00.33’te İstanbul Üni-
versitesi’nin web sitesine koyduğumuz 
bir bildiri ile lanetledik. Üniversite ola-
rak kendi tedbirlerimizi sabaha kadar 
almış olduk ve şükürler olsun ki sabah, 
aydınlık bir sabah oldu. Milletimiz 15 
Temmuz gecesini tüm dünya milletle-
rine ders verircesine büyük bir olgun-
luk ve kararlılıkla atlatmayı başardı. Bu 
olayın atlatılmasından sonra kapatılan 
iki üniversitenin koordinatörü oldum. 
İstanbul dışına yerleşip İstanbul’daki 
üniversitelere gelmek isteyen öğrenci-
ler için de il koordinatörü olarak görev 
yaptım. Yani İstanbul dışına yerleşen-
lerin İstanbul’daki üniversitelere yer-
leşmelerini dijital ortamda online ola-
rak biz gerçekleştirmiş olduk. İstanbul 
Üniversitesi’nin damarlarına işlemiş 
olan, geleneğinden kaynaklanan güç 
bize destek verdi ve İstanbul Üniver-
sitesi’nin kimliği, değerleri ile şükürler 
olsun ki bu işleri rahatlıkla atlatabildik. 
Sempozyuma olan bu ilgiyi görmekten 
büyük bir mutluluk duyuyorum. Verim-
li bir sempozyum geçmesini dileyerek 
hepinize saygılarımı sunuyor, bu vesi-
leyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle, 
gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 

Sunucu: Sayın rektörümüze konuş-
maları için teşekkür ediyor ve kürsüye 
15 Temmuz Derneği Başkanı Sayın Ta-
rık Şebik’i davet ediyorum.

Tarık Şebik: Sayın Başkanım, kıymet-
li Rektörüm, değerli hocalarım ve çok 

kıymetli katılımcılar; programımızın 
önemli konuşmacıları burada. Gazile-
rimizi ve şehit ailelerimizi görüyorum. 
İkincisini düzenlediğimiz 15 Temmuz 
Uluslararası Sempozyumumuza hepi-
niz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Rektö-
rüme çok teşekkür ediyorum; gayet iyi 
bir işbirliği ile güzel bir program ger-
çekleştiriyoruz. Keza Belediye Baş-
kanımıza da. Birçok programı zaten 
belediyemiz ile ortak yapıyoruz. İkinci-
sini düzenlediğimiz 15 Temmuz Sem-
pozyumu bizim için şu açıdan önemli; 
şehitler verdik. Bu topraklarda hiç bir 
millete nasip olmayacak, seyyahların 
anlatmakla, şairlerin yazmakla, res-
samların çizmekle anlatamayacağı, 
ifade edemeyeceği büyük bir kah-
ramanlık destanı yazdı bu millet. Bu 
destanın en ön önünde yer alan şehit-
lerimize rahmet, gazilerimize acil şifa 
diliyorum.

15 Temmuz darbesinin arkasında bu-
nu sulandırmaya, yok saymaya çalı-
şan, kontrollü darbe demek suretiyle 
bir şekilde milletin kahramanlığını kü-
çümseyen zihniyetleri de gördük, ya-
şadık; yaşamaya devam ediyoruz. 24 
Haziran’da milletimiz aslında, 15 Tem-
muz’da kim kimin yanında durdu, bunu 
bir kez daha göstermiş oldu. Ama şu 
önemli; gerek kamudan ihraçlar nok-
tasında gerekse ondan sonraki süreç-
te “bu FETÖ kullanılıp da birçok kişinin 
önü mü kesiliyor, bu kadar kişi işten 
niye çıkartılıyor?” gibi bir algı hem ül-
kemizde hem de dünya basınında dile 
getirildi. Halbuki iki Almanya birleştiği 
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zaman o gece 500 bin kişi görevin-
den el çektirildi. Kimse “Almanya niçin 
böyle bir şey yaptı?” demedi. Devlet-
lerin liyakati son derece yüksek de 
olsa kendisine sadakati olmayanlarla 
çalışmaması gayet normaldir. Tür-
kiye’deki durum da budur. Artık eski 
Türkiye’ye dönüş yok, yeni Türkiye var. 
Dolayısıyla bu ihraçlara bu nazardan 
bakmamız lazım. Malumunuz davalar 
devam ediyor. İstiyoruz ki sürecin so-
nunda hak edenler en yüksek cezaları 
alsınlar. Ancak davalara baktığımızda 
bu hain alçakların sürdürdükleri ya-
lan, takiyye son derece istikrarlı bir 
biçimde devam ediyor. Tabii bunu da 
şöyle yorumluyoruz, en iyi FETÖ’cü en 
iyi yalan söyleyendir, en klasik FETÖ’cü 
takiyye yapandır hâletiruhiyesiyle, 
söyledikleriyle aslında ne olduklarını 
anlatmış oluyorlar. Çok fazla uzat-
madan, sempozyumumuzun hayırlara 
vesile olmasını temenni ediyorum. Biz 
bu sene ikincisini düzenliyoruz, seneye 
üçüncüsünü, dördüncüsünü, beşinci-
sini yapmaya devam edeceğiz. Sadece 
İstanbul ve Türkiye’de değil dünyanın 
birçok yerinde paneller, sempozyum-
lar düzenleyeceğiz. Çünkü bu milli ira-
deye, demokrasiye sahip çıkışı bizim 
kesinlikle yazılı bir halde gösteriyor 
olmamız lazım. Bunun için de çalışma-
larımızı devam ettireceğiz. Ben tekrar 
katılımınız için hepinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum, sağ olun, var olun.

Sunucu: Sayın Şebik’e teşekkür ediyor, 
konuşmalarını yapmak üzere kürsüye 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

Sayın Mevlüt Uysal’ı davet ediyorum. 

Mevlüt Uysal: İstanbul Üniversitemi-
zin çok değerli rektörü, 15 Temmuz 
Derneğimizin kıymetli başkanı, yöne-
ticileri, değerli akademisyenler, değerli 
misafirler ve basın mensupları; hepini-
zi saygıyla selamlıyorum. Büyükşehir 
Belediyemiz, İstanbul Üniversitesi 
ve 15 Temmuz Derneği tarafından 
düzenlenen sempozyumumuza hoş 
geldiniz…

Dünya tarihinde pek çok kere, farklı za-
manlarda ve ülkelerde darbeler olmuş, 
bu darbeler her boyutuyla incelenmiş 
ve araştırma konusu yapılmıştır. Hain 
FETÖ darbe girişiminin de her açıdan 
ele alınıp değerlendirilmesi, tahlil edil-
mesi büyük önem taşımaktadır. Özel-
likle değerlendirilmesi gereken bir ko-
nu var ki, o da bu darbe teşebbüsünde 
bulunan FETÖ terör örgütünün düşün-
ce ve psikolojik yapısının, motivasyon 
kaynağının iyi tahlil edilmesidir.

15 Temmuz’u hepimiz yaşadık… Mil-
letimizin nasıl topyekûn direndiğini, 
tanklara, toplara karşı mücadele verdi-
ğini hep beraber gördük. Çünkü burada 
hadise sadece yönetimi değiştirmek 
değil, yeni bir din algısı yerleştirme, 
biraz daha derinlemesine bakılırsa 
İslami temellere yeniden şekil verme 
operasyonudur. Çünkü bu yapı yıllardır 
İslam’a karşı mücadele eden ancak bir 
başarı elde edemeyenlerin planladığı 
bir yapıdır. Darbe girişimi ile ortaya çı-
kan bu yapı bütün gizli yönleriyle gözler 
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önüne serilmiş, çok şükür ki Allah’ın 
yardımıyla da milletimiz hain kalkış-
maya geçit vermemiştir.

Bu kadar hesap yaptılar, 30-40 yıl 
boyunca planlar yaptılar ama bu dar-
be nedeniyle ifşa oldular. Artık hiçbir 
şekilde eskisi gibi güçlü olamayacak-
lar ama bu tür saldırı planlarının her 
zaman olabileceğini aklımızdan çı-
karmamalıyız. Nitekim açığa çıkan bu 
yapıyı kamufle etmeye yönelik çalış-
malar da var. Dolayısıyla mücadeleyi 
bırakmadan, bu yapıyı iyi tahlil edip 
üzerine gitmeli, gündemde tutarak 
vatandaşımıza anlatıp bundan sonraki 
süreçte İslami düşünce sistemindeki 
yozlaşmaya, yabancılaşmaya, İslam 
düşmanlarının kontrolüne girebile-
cek bu tür yapılanmalara müsaade 
etmemeliyiz.

Bu noktada önemli bir görevimiz ol-
duğunu düşünüyorum ve bu tür sem-
pozyumların zorunlu olduğu kanaa-
tindeyim. İnşallah bu sempozyumda 
akademisyenlerimiz meseleyi ayrıntılı 

bir biçimde tartışacaklardır. Yine bun-
dan sonraki süreçte sanatçılarımız, 
düşünürlerimiz, idarecilerimiz hadise-
ye sadece yönetim değişikliği, demok-
rasiye müdahale noktasından bakma-
yıp İslâm’a, inançlarımıza müdahale 
olarak bakabilirlerse işte o zaman ba-
şarıya ulaşılmış olunacaktır.

Emeği geçen arkadaşlarımıza, buraya 
konuşmak için gelen akademisyenle-
rimize, misafirlerimize teşekkür edi-
yorum. İnşallah bir daha böyle şeyler 
yaşamayız. Samimi olursak Allah’ın 
yardımı her zaman bizimle olacaktır. 
Hepinize saygılar sunuyorum.

Sunucu: İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı sayın Mevlüt Uysal’a çok 
teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, 
15 Temmuz darbe girişiminin siyasi 
sonuçları oturumunun moderatörlü-
ğünü yapmak üzere sayın Zeynep Bay-
ramoğlu’nu, panelisterimiz Sayın İdris 
Kardaş, Sayın Merve Şebnem Oruç ile 
Prof. Dr. Haluk Alkan’ı davet ediyoruz.
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Türkiye’deki bütün anayasalar 

ya tam darbeyle ya da dolaylı 

askeri müdahaleler sonucu 

şekillendirilmiştir. Ekonomik ve 

sosyal aktörlerimizden tutun 

hemen hemen bütün aktörleri bu 

vesayetçi unsurlar belirlemeye 

çalışıyordu. Fakat Türkiye ilk 

defa aşağıdan yukarıya seçilen 

seçilmişler eliyle ve bir anayasa 

yapma deneyimi yaşandı.

Prof. Dr. Haluk Alkan



Moderatör Zeynep Bayramoğlu: Sa-
yın İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız, Sayın 15 Temmuz Derneği 
Başkanımız, Sayın İstanbul Üniversi-
tesi Rektörümüz, Sayın hazirun, gel-
diğiniz için çok teşekkür ederiz. İkinci 
Uluslararası 15 Temmuz Sempozyu-
mu’nun ilk oturumu, darbe girişiminin 
siyasi sonuçları başlığını taşıyor.. Ko-
nuklarım hakkında biraz bilgi vermek 
istiyorum. İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ha-
luk Alkan; karşılaştırmalı siyaset ve 
Türk siyaseti üzerine çalışmış ve bu 
alanda çok sayıda bilimsel makalesi 
olan bir bilim insanı. Gazeteci, yazar 
Merve Şebnem Oruç; kendisi mimar-
lık, fizik ve felsefe alanlarında okuma-
lar yaptı, bir süre özel sektörde çalıştı 
sonrasında medyaya geldi, Yeni Şafak 
ve Daily Sabah gazetelerinde yazar; 
aynı zamanda TV Net’te televizyon 

programcısı. İdris Kardaş, İstinye Üni-
versitesi Ekonomi ve Politik Araştır-
maları Merkezi’nin koordinatörü. Bir 
süre Bilgi Üniversitesi’nde çalışmıştı. 
Kendilerini zaman zaman televizyon 
programlarında yorumcu olarak göre-
bilirsiniz. Siyaset alanında da çok sayı-
da bilimsel çalışması mevcuttur.

15 Temmuz’un üzerinden iki yıl geçti. 
Aslında uzun bir zaman olduğu söyle-
nemez ama bizim için uzun bir sürey-
di. Çünkü çok ciddi kayıplarımız vardı. 
Tekrar şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabır, - gazilerimizden de 
hâlâ tedavisi sürenler var- onlara da 
sağlık sıhhat dileyelim. Toplumsal bir 
travma yaşadık ama 24 Haziran’daki 
seçimlerde bir demokrasi sınavından 
da başarıyla geçtik ve yeni bir sisteme 
adım attık. Şahit olduğumuz bu günler 
Türkiye’nin siyasi hayatının en önemli 

Moderatör: Zeynep Bayramoğlu - atv
Konuşmacılar: İdris Kardaş - Aktüel Dergisi Yazarı

 Merve Şebnem Oruç - Yenişafak Gazetesi Yazarı

 Prof. Dr. Haluk Alkan - İstanbul Üniversitesi

I. Oturum

15 Temmuz Darbe Girişiminin
Siyasi Sonuçları
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dönemlerinden biridir. Aradan uzun 
zaman geçtiğinde belki yaş alıp da to-
run torbaya karıştığımızda anlatabile-
ceğimiz çok çalkantılı günler. Ben şim-
di Haluk Alkan’la başlamak istiyorum. 
Gelecek perspektifine değinmemiz 
lazım. 15 Temmuz’la birlikte siyasette 
bir paradigma değişikliği oldu. Son-
rasında devlet kadrolarında çok ciddi 
değişiklikler olduğunu gördük ve şimdi 
sistemi değiştirdik. Artık yeni Türkiye 
derken altı çok dolu bir yeni Türkiye 
diyoruz. Siz bize bu yeni Türkiye’nin 
kodlarının 15 Temmuz’la bağlantısını 
anlatabilir misiniz?

Haluk Alkan: Öncelikle teşekkür edi-
yorum Zeynep Hanım. 15 Temmuz şe-
hitlerini rahmetle anıyor, gazilerimizi 
saygıyla selamlıyorum. Şimdi, “eski 
neydi ve yeni ne üzerine kurumsalla-
şıyor?” Birkaç şey söylemek gerekiyor. 
Bizim demokrasi tarihimiz iki temel 
sorun üzerine yapılandırıldı. Abdul-
lah Cevdet, ikinci Meşrutiyette, yeni 
düzen nasıl olacak diye tartışırken iki 
şey üzerinde duruyor. Birincisi ileri-
ci, aydın, her şeyi gören bir azınlık var 
Türkiye’de. Bunlar geleceği görüyor-
lar, toplumu ilerletecekler, dolayısıyla 
bunların önüne herhangi bir engel çı-
karılmaması lazım. Buradaki en önemli 
sorun oylamaya dayalı bir meclisin 
kurulması. Çoğunluklar tutucudur; bu 
nedenle oyla gelen kişilerin, bu azınlık, 
yegane iyi insanların önünü kapatma-
ması gerekir. Aslında Abdullah Cev-
det’in bu söylemi Türk demokrasisinin 
temel bir sorununa işaret etmektedir. 

Bu sorun şudur, Abdullah Cevdet’in 
ifadesiyle meclis temel maksatlarla 
sınırlı olmalıdır. Oysa bu, demokrasiye, 
siyasete yabancı bir şeydir. Yani halkın 
tercihini aştığınız bir kurum hiçbir za-
man küçük bir azınlığın belirleyeceği 
maksatlarla sınırlandırılamaz. Dola-
yısıyla Türkiye’de 15 Temmuz’a kadar 
bizim halkın tercihine dayalı olarak 
iktidara gelen reformist kadroların 
karşısındaki en büyük sorun, halkın 
tercihiyle belirlenmiş olan kurumların 
bazı vesayetçi mekanizmalar tarafın-
dan sınırlandırılması olmuş.

Bizim tarihimiz bir şekilde halkın ter-
cihini yansıtan kadrolarla vesayetçi 
kurumlar arasındaki çatışma üzeri-
ne şekillenmiş. Bu da Türkiye’de iki 
farklı siyaset tarzını ortaya koyuyor. 
Bunlardan ilkinin jakobenizm olduğu-
nu belirlememiz gerekiyor. Nedir bu? 
Halk adına doğruları biz biliriz, halkı 
biz dönüştürürüz, halk bizim çizdiği-
miz hedeflere doğru hareket etmelidir, 
farklı gruplar bizim onlara verdiğimiz 
rolü sorgulamaksızın kabul etmeli ve 
üzerlerine düşen rolü yerine getirmeli-
dir. Yukarıdan aşağıya bir siyaset etme 
tarzıdır. İkinci bir siyaset etme tarzı ki 
1950’den sonra artık bu siyasal ku-
rumlara yerleşmiş ve bundan sonra 
mücadele bambaşka bir yöne evril-
miştir. Talep, hizmet ve duygusallaş-
ma temelinde, yani aşağıdan yukarıya 
bir siyaset yapma tarzı oluşmuştur. 
Türkiye’de azınlıkları, seçkin grupla-
rı kastediyorum, koruyucu, yukarı-
dan aşağıya siyaset yapma tarzıyla 
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toplumun her kesiminden gelen talep-
leri değerlendirerek bunları karşılama 
ve kurumlarını oluşturma temelindeki 
siyaset tarzı arasında her zaman bir 
gerilim olmuştur. Ne zaman halkın ter-
cihi öne çıkmışsa vesayetçi unsurlar 
bu tercihleri bloke etmek için her tür-
lü yolu denemişlerdir. Nitekim 1950-
1960 arasında bu azınlık grupların te-
mel korkusu ortaya çıkmıştır. Eğer biz 
meclisi bu şekilde yapılandırırsak hal-
kın tercihi ile iktidara gelen reformist 
bir iktidar bizim temel maksatlarımızı 
dönüştürebilir, diye düşünmüşlerdir. O 
yüzden 1960 müdahalesi çok sert, çok 
kanlı olmuştur. 1961 Anayasası da çok 
net bir biçimde azınlık grupların Türki-
ye’de halkın tercihine göre konumlan-
masını belirlemiştir. Bu yüzden 1961 
Anayasası demokratik bir anayasa 
değildir. Bunu böyle sürekli üniversi-
telerde okutuyoruz ama hata yapıyo-
ruz. Aksine 1961 Anayasası, vesayetçi 
sistemin Türkiye’de kurumsallaştığı 
bir düzenin temellerini atmıştır. Dola-
yısıyla Türkiye’de halkın tercihleri ne 
zaman öne çıkmışsa, ne zaman refor-
mist kadrolar iktidara gelmişse bizim 
demokrasimiz hep sorun yaşamıştır.

1961’de Demokrat Parti’nin devamı 
olan kadroların tekrar “düşük” olduğu 
ortaya çıkınca Türkiye, 1961 ile 1965 
arasında vesayetçi bir demokrasi ile 
yönetildi. Bizzat Çankaya protokolün-
de imza altına aldılar ve eşyanın tabi-
atına aykırı olarak Türkiye 5 sene farklı 
bir rejim ile yönetildi. Devam ediyoruz, 
sene 1973. CHP’de dönüşüm yapmış 

bir lider ile Adalet Partisi’nin içinden 
gelmiş yeni bir partinin iktidara taşın-
dığı bir süreç. Yine aynı şekilde sorun 
olmuştur. 1983 Anavatan Partisi’nin 
iktidara taşınması yine bir sorun oluş-
turmuştur. Sayın Turgut Özal’ın Cum-
hurbaşkanı olma sürecinde siyasetten 
gelen bir kişi Cumhurbaşkanı olabilir 
mi gibi saçma bir tartışmanın Türki-
ye’de günlerce, aylarca yapıldığına şa-
hit olduk. 1995 aynı şekilde, 2002 aynı 
şekilde. 2007 zaten bunun zirveye çık-
tığı bir dönemdir.

Moderatör Zeynep Bayramoğlu: Ho-
cam siz bir altlık oluşturmuş oldunuz. 
Biraz daha hareketlilik olması açısın-
dan ben üç tur yapmak istiyorum. Siz 
2007’ye kadar getirdiniz, 2007 bunun 
zirvesi dediniz. Ben şimdi Merve Şeb-
nem Oruç’la devam etmek istiyorum. 
2016 dediğimiz zaman 15 Temmuz 
2016 öncesi hatta MİT kriziyle başlat-
makta fayda var. MİT kriziyle başlayan, 
Gezi ile devam eden, 17-25 Aralık’la 
tansiyonu oldukça yükselen, 15 Tem-
muz darbe girişimi ile bertaraf edilen 
siyaseti dizayn hareketi. Tüm bu sü-
reci göz önünde bulundurduğumuzda 
15 Temmuz siyasi anlamda nasıl bir 
dönüşüm başlattı?

Merve Şebnem Oruç: Ben de değer-
li hazirunu saygıyla selamlıyorum. 15 
Temmuz’un ikinci yıl dönümünde bir 
kez daha bu program vesilesiyle şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Onların göstermiş olduğu kahramanca 
mücadele olmasaydı bugün burada 
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olamayacaktık büyük bir ihtimalle. 
Buradaki önemli bir kısım insan hapis-
lerde, belki mezarda olacaktı, belki de 
çok daha farklı koşullarla karşı karşıya 
kalacaktık.

2012 MİT kriziyle başlayan, dalga dal-
ga gelen bir süreç vardı zaten. Dar-
belerin hem geçmişten, kendi tec-
rübelerimizden hem de dünyadaki 
örneklerinden yola çıkarak bir günde 
yapılmadığını biliyoruz. Hemen çok ya-
kınımızda gerçekleşmiş bir darbe var. 
Aslında yapılmış olana ve sonuçlarına 
bakacak olursak bugün nasıl bir badi-
reden ucuz kurtulduğumuzu daha iyi 
anlarız. 3 Temmuz 2013 Mısır darbe-
sinde Müslüman Kardeşler grubunun 
liderlerinden Muhammed Mursi’nin 
demokratik olarak Mısır’da gerçekle-
şen ilk Cumhurbaşkanı seçimlerinden 
lider çıkması, üstelik kendisinin hem 
Genelkurmay Başkanı hem de Savun-
ma Bakanı olarak atadığı Aldülfettah 
El Sisi tarafından devrilmesi süreci 
nereden baksanız bir, bir buçuk yıl ar-
ka planı olan ve aynı zamanda Hüsnü 
Mübarek gibi eski rejimin artıklarının 
tekrar dirilmek üzere ayaklandıkları, 
bir tarafıyla da aslında dışarıya bağ-
lı bir darbedir. O günlerde Türkiye’de 
ise Gezi olayları yaşanıyordu. 7 Şubat 
2012 MİT krizinden sonra ikinci cid-
di saldırıyı yaşamıştık. Ağaç, böcek, 
çiçek ve çevrecilik hareketi gibi baş-
layan, gençleri merkeze alan o ha-
reketin hemen bir ay sonrasında, 30 
Haziran’da Temerrüt adıyla bir gençlik 
hareketi ki Nisan 2012’de kurulup kısa 

süre içerisinde Mursi yönetimine ani-
den diktatör olma, bir yıla varmamış 
yönetim sürecinde yeni Hüsnü Müba-
rek olma gibi suçlamalarla ortaya çıkıp 
uluslararası alanda CNN gibi televiz-
yonlarda bir anda sosyal medyanın da 
getirdiği etki ile kurucularının sosyal 
medya fenomenleri gibi ortaya çıktığı 
bir süreçle başladı.

Haziran’ın ortalarıydı, biz Gezi Hare-
keti ile çok meşguldük, ne olup bitti-
ğini anlamaya ve anlatmaya, işin bir de 
dış tarafının olduğunu ifade etmeye 
çalışırken Temerrüt hareketi bir imza 
toplama sürecine girdi. 25 milyon im-
za topladıklarını söylediler. Bu rakam 
Mısır’ın neredeyse yetişkin nüfusunun 
yarısına denk geliyor. Bu imza belki de 
demokrasinin istismar edilmesinin te-
mel noktalarındandı. Ardından bir haf-
ta içinde ültimatomlar, orduyu Mursi’yi 
devirmeye yönelik tahrik çabaları vb. 
geldi. O geceyi hatırlarsınız, 30 Ha-
ziran’da Tahrir Meydanı başta olmak 
üzere İskenderiye’de ve diğer büyük 
şehirlerde büyük gösteriler yaptılar, 
ordu ve polis çok hızlı davrandı. So-
kağa çıkanların sayısının 40 milyona 
yakın olduğu söylendi, ki bu da inanıl-
maz bir rakamdı. Bütün data analistçi-
leri kalabalıktan elde ettikleri verilerle 
oradaki gerçek rakamı bulmaya çalı-
şan uzmanlar, böyle bir rakam müm-
kün değil. Evet Tahrir’de büyük bir pro-
testo var ama olsa olsa 200-250 bin 
kişi var, dediler. Ama kimse bunlara 
inanmadı. Belki bugün konuştuğumuz 
manipülasyon amaçlı yalan haber gibi 
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konuların da aslında nüvelerini ilk ora-
da görmeye başladık. Fakat o zaman 
dünyanın demokrat liderlerinin hiç 
umurunda değildi. Yönetime ordunun 
geliyor olması demokrasinin resto-
rasyonu gibi anlatıldı. O bir yıl içerisin-
de inanılmaz fazla sayıda yalan haber 
gördük. Aslında Gezi’den beri Türki-
ye’de yavaş yavaş yapılanların orada 
bir yıl içerisinde sıkıştırılmış bir versi-
yonu sahneleniyordu. Neden bir yıl içe-
risine sıkıştırabildiler? Çünkü Mısır’da 
eski rejimin ve bürokrasinin hâlâ yer-
leşik olduğu ve bir tane taşın bile kıpır-
datılamadığı bir dönemdi. Polis, asker, 
yargı o dönemin hazırlanışına, o genç-
lik hareketlerine ciddi anlamda ön ayak 
oldular. 2015 yılı itibariyle artık bu ko-
nularda telefon konuşmalarına dair sı-
zıntılar, belgeler vs. ortaya çıktı. Özel-
likle Temerrüt hareketinin liderlerine, 
artık Müslüman Kardeşler’in Mısır’da 
terör örgütü ilan edilmesinden son-
ra askere destek vermiş muhalefete 
yaşayacak alan kalmadığı için hepsi 
bir yerlere kaçmak zorunda kalmışlar-
dı ki, belki de 2016 darbesine sırf AK 
PARTİ sırf Erdoğan karşısında destek 
verenlerin bunun üzerinde düşünmesi 
gerekir. Acaba başarılı olsaydı sıra bize 
gelecek miydi sorusunun cevabı belki 
orada yatmaktadır. “Biz asker tarafın-
dan kontrol edildik, özgürlük hareke-
ti gibi yola çıktığımızı zannettik ama 
kendimizi hiçbir zaman yönetmedik, 
ordunun söylediklerini yaptık ve bu işin 
finansmanı da Birleşik Arap Emirlik-
leri gibi ülkelerden gelmişti.” diyorlar. 
Özetle şunu söyleyebilirim. O günlerde 

2013’te Mısır’da canlı yayında bir dar-
be hareketi izlemiştik. Gözümüzün 
önünde katliamlar yapıldı ama bununla 
da kalmadı. 5 yıl sonra Mısır’ın bugün 
nasıl bir ülke olduğuna bakarsak bizim 
15 Temmuz’da aslında neyi atlatmış 
olduğumuzu da görmüş oluruz.

Moderatör Zeynep Bayramoğlu: İdris 
Kardaş sizinle devam edelim. Sizinle 
“15 Temmuz darbe girişimi gerçekleş-
seydi nasıl bir Türkiye’ye uyanırdık?” 
sorusuna cevap arayan bir dizi çalış-
ma, bu arada bir de film projemiz ol-
muştu. Merve Hanım Mısır darbesini 
örnek göstererek bir portre çizmiş ol-
du bizler için. Peki ne değişti? Size de 
soruyorum.

İdris Kardaş: Konuklara hoş geldiniz 
diyor, şehit yakınları ve gazilerimize 
şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 
“FETÖ denilen yapı, ordu, emniyet içine 
neden sızarak ülkeyi kontrol etmeye 
çalıştı?” sorusunun üzerinde durmak 
gerekiyor. Böylece siyasi sonuçlarına 
da daha rahat bakabiliriz. Türkiye ku-
rumlar eliyle yönetilen bir ülke. Ordu-
ya, yargıya, emniyete vb. kurumlara 
hâkimseniz aslında gerçek yönetici-
ler, iktidar siz olursunuz. Siyasilere 
oy versek de ülkede kurulan sistem 
seçilmişlerin muktedir olmasına im-
kan vermiyordu. 1961 Anayasası’nda 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletin-
dir ama bu egemenlik halk tarafından 
değil kurumlar aracılığıyla Kullanılır.” 
ibaresi vardır. Baktılar ki, Adnan Men-
deres ve arkadaşları geliyor, halk kendi 
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kendini yönetmek istiyor, çok partili bir 
hayata geçiş var; işte bu noktada mü-
dahale ettiler. İdam, büyük bir vahşet 
sonrasında yapılan yeni anayasa ile 
birlikte ülkenin yönetimini Türk Silahlı 
Kuvvetleri, yargı, emniyet gibi kurum-
lara paylaştırdılar.

YÖK, Anayasa Mahkemesi gibi kurum-
lar ülkenin asli yönetim makamlarıydı. 
Yani siz bunlara hâkimseniz ülkenin ik-
tidarına da hâkimsiniz demektir. Zaten 
belli bir süreye kadar da ülkeye hâkim 
olan CHP kadroları bu yapıları yönete-
rek Türkiye’de gerçek iktidar olabildi. 
Belli bir dönemden sonra da FETÖ de-
nilen yapı bu kurumları ele geçirirsek 
ülkeyi de ele geçirebiliriz düşünce-
siyle faaliyetlerini gizliden yürütmeye 

başladı. Tabii bu örgütü yöneten ulus-
lararası güçler yargı, ordu, emniyet, 
milli istihbarat, Anayasa Mahkemesi 
gibi kurumlara sızmaya başladılar. Bu 
durum büyük bir kadrolaşmaya dö-
nüştü. Dikkat ederseniz FETÖ denilen 
örgüt siyasete hep bu kurumlar aracı-
lığıyla müdahale etti. 7 Şubat’taki MİT 
krizi, yargı ve emniyet aracılığıyla; yine 
17-25 Aralık’taki o büyük kumpas yar-
gı aracılığıyla, 15 Temmuz’daki darbe 
ordunun içindeki müntesipleri kullanı-
larak yapıldı. Ordu, yargı ve emniyet-
teki adamlarını kullanarak Türkiye’yi 
yönetmek ama eğer halkın seçtiği ik-
tidar buna karşı durursa onu hizaya 
çekmek, darbe yapmak, yönetmek 
açısından bütün bu araçları kullandılar.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürekli di-
le getirdiği bürokratik oligarşi dediği 
mesele budur. Biz bunu şehitlerimizle, 
gazilerimizle, sokağa çıkan milyonlar-
ca insanla 15 Temmuz’da kırdık. Na-
sıl kırdık? Bütün bu kurumsal yapılar 
içinde en güçlüsü ordudur. Dünyada 
da bu böyledir, darbeler ordu ile yapılır. 
“Siz istediğiniz kadar orduyu ele geçirin 
ama bizler tankın altına yatarız, mer-
milerin önüne geçeriz, canımızı ortaya 
koyarız ve darbeye müsaade etmeyiz.” 
15 Temmuz’un esas mesajı budur. Bu 
durum kurumsal vesayetin, bürokratik 
oligarşinin, kurumlar eliyle ülkeyi yö-
netmek isteyen örgütlerin ve küresel 
yapıların ülke içindeki faaliyetlerinin 
sonlanmasını sağladı.

Yeni süreçte ne yaşandı? 15 Tem-
muz’da bürokratik oligarşinin, darbe 
yapmak isteyenlerin önüne geçtik. Bir 
daha darbe yapmaya kimse cesaret 
edemez; çünkü, Türk milleti ilk defa dar-
be yapanların önünde dikildi. Daha son-
ra 16 Nisan’da bir referandum gerçek-
leşti. Bu referandumun 15 Temmuz’la 
ilişkisi nedir? Referandumun sonuçları 
vesayetçi yapıların devlete sızmasını 
önlemek açısından önemlidir. FETÖ gibi 
yapılar yargı, ordu ve emniyete kolay-
lıkla sızabildiği için darbe yapabiliyordu. 
Zira eski sistem bu konuda açıklarla do-
ludur. Bu yüzden bu yapıların kurumlara 
sızmasını önleyecek, krizler üreten, bü-
rokratik oligarşiyi besleyen parlamen-
ter sistemin sonlandırılarak başkanlık 
sisteminin gelmesi Türk siyasetinde bir 
milat olarak yorumlanmalıdır.

Başkanlık sistemi niçin önemliydi? 
Başkanı biz kendimiz seçiyoruz, iktidar, 
hükümet o. Seçildiğinin ertesi günü ik-
tidar oluyor ve bütün kurumların karar 
alma mevkilerindeki insanları kendisi 
belirleyecek, o atayacak ve onun üze-
rinden hükümet edecek. Bürokratik 
oligarşi, FETÖ ve onu kullanan ideolojik 
yapıların bu kurumlara sızması artık 
mümkün olmayacak. Siyasi irade bu 
kurumları bizzat kendisi yönetecek. 
Cumhurbaşkanının kararnamelerinin 
yayınlanması bunun göstergesi. Ba-
kanları, müsteşarları, genel müdürleri, 
yukarıdan aşağıya doğru birçok pozis-
yonu Cumhurbaşkanı bizzat atayacak. 
Bu çok değerli, çünkü o siyasi iradeyi 
biz seçtik. FETÖ’yü biz seçmedik, on-
ların çeşitli kurumlara getirdiklerini biz 
seçmedik; yani bundan önceki başba-
kanlar, cumhurbaşkanları bir şekilde 
onları atıyorlardı ama önlerine geli-
yordu. Şimdi bu sistemle siyasi irade 
bir örgütün içerisinden gelen insanları 
değil gerçekten de millete hizmet ede-
cek insanları koymak zorunda kalacak, 
bir daha böyle bir bürokratik oligarşiye 
müsaade etmeyecek. İşte 15 Tem-
muz’un en önemli sonucu bürokratik 
oligarşinin, FETÖ ve benzeri yapıların 
artık kurumların içine sızmasının ya da 
darbe ihtimalinin büyük oranda önüne 
geçilmesi olmuştur.

Moderatör Zeynep Bayramoğlu: Çok 
teşekkür ediyoruz. Tekrar Haluk Alkan’a 
dönmek istiyorum. 16 Nisan FETÖ gi-
bi yapılanmaların devlete sızmasının 
önüne geçen bir dönüm noktası mıdır?
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Haluk Alkan: FETÖ aslında devletin 
öteden beri dindar insanlara uygula-
dığı baskıdan oluşan zaaf noktalarını 
çok iyi kullandı. Yani içki içmekse, iç. 
Devlet burada ciddi bir zaaf veriyor. 
Şekilciyseniz, o boşluğun oluşturduğu 
şekilci kurallara siz riayet ediyorsanız, 
sizi hızla içine alan bir yapı mevcuttu. 
Bir devlet için en büyük tehlike budur. 
Bu son dönemde ortaya çıkmış yeni bir 
olay değildir. Bu veriler, 70’li yıllardan 
beri bu mekanizmaların Türkiye’de iş-
letildiğini gösteriyor. O zaman millete 
güveneceğiz, fırsat eşitliğine dayalı 
mekanizmaları hayata geçireceğiz ve 
liyakate dayalı bir kamu yapılanması-
na yöneleceğiz. Az önce İdris Bey de 
söyledi. Sistemin sağladığı en büyük 
avantajlardan bir tanesi budur. İkinci-
si bizim yeni bir toplum sözleşmesine 
ihtiyacımızın olduğu ortaya çıkmış-
tır. Vesayetçi kurumların artık yerini 
demokratik kurumlara devretmesi 
lazımdır.

Moderatör Zeynep Bayramoğlu: Top-
lumsal sözleşmeden kastınız nedir?

Haluk Alkan: Yeni bir anayasadır. 15 
Temmuz’dan sonra hayata geçirilen 
budur. Vesayetçi aktörlerin en önemli 
özelliklerinden biri şudur, toplumdaki 
temel aktörleri ve bu aktörlerin hareket 
edeceği kurallar belirlenir. Türkiye’deki 
bütün anayasalar ya tam darbeyle ya 
da dolaylı askeri müdahaleler sonucu 
şekillendirilmiştir. Ekonomik ve sosyal 
aktörlerimizden tutun hemen hemen 
bütün aktörleri bu vesayetçi unsurlar 

belirlemeye çalışıyordu. Fakat Türki-
ye’de ilk defa aşağıdan yukarıya seçil-
mişler eliyle bir anayasa yapma dene-
yimi yaşandı. İlk defa siyasi aktörlerin 
bütün yönleriyle dâhil olduğu bir süreç 
içerisinde bir anayasamız oldu. Bu 
anayasanın eksikleri, revize edilmesi 
gereken yönleri olabilir ama ilk defa 
siyasi kurumlara halkın elini değdir-
dik ve bu yolla siyasal kurumlarımızı 
şekillendirdik. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız da “artık halka karşı şikayet etme 
hakkımız yok” dedi. Bu çok önemlidir, 
çok ciddi bir mesajdır. Bu, “ben halktan 
yetki aldım ve hesabı halka verece-
ğim, bundan sonra bürokrasiyi bahane 
edemeyeceğim” demektir. Bu, büyük 
bir devrimdir. Hepimizin üzerine dü-
şen ve şehitlere olan borcumuz şudur; 
bunu demokratik anlamda kurumsal-
laştırmalıyız. Eğer yapamazsak geriye 
dönüşün temel dinamikleri oluşabilir. 
Bu yüzden başta yöneticilerimiz ve 
bizlerin sorumluluğu bu yeni sistemin 
demokratik hikâyesinin yazılmasıdır.

Moderatör Zeynep Bayramoğlu: Çok 
teşekkür ediyoruz. İdris Kardaş’la de-
vam edelim. Siz bir daha darbe olma 
riski yok dediniz. Haluk hocam ise, ben 
öyle düşünmüyorum çok uyanık olmak 
lazım, dedi. Yeni sistemin kodları, sa-
yın Cumhurbaşkanının açıklaması ve o 
cümle çok ama çok önemli bir cümley-
di. “Artık bir bahane yok.”

İdris Kardaş: Çünkü halk direniyor artık 
buna. Bundan sonra da daha fazla di-
renecektir. Darbeler, muhtıralar, 17-25 
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Aralık gibi yargı darbeleri olabilir ya da 
FETÖ gider başka bir yapı gelip sinsi 
bir şekilde kurumlara sızabilir ama biz 
yeni hükümet sistemiyle artık bunun 
önünü kapattık. Artık sızmak çok kolay 
olmayacak, ama burada Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’dan sonra gelecek siya-
silerin duruşu da çok önemlidir. Ancak 
siyasileri bu mücadeleye itecek olan 
güç de millettir. Artık seçim zamanı 
sandıkta siyasi partilere “FETÖ benze-
ri yapıların kurumların içine sızmasına 
engel olacak mısınız ve PKK’ya karşı 
mücadele edecek misin, bu konuda 
tedbir alacak mısın?” soruları soru-
lacaktır. Yeni hükümet sisteminin en 
güzel tarafı budur. Yoksa parlamenter 
seçimlerinde bir meclis oluşuyor, bu 
meclis içerisinde tek partili bir çoğun-
luk yoksa kimin başbakan olacağını ve 
ülkeyi kimin yöneteceğini biz belirle-
miyoruz. 7 Haziran seçimlerini hatır-
layalım. MHP üçüncü partiydi. Kılıçda-
roğlu, Devlet Bahçeli’ye başbakanlık 
teklif etti. Eğer kabul etseydi başba-
kan olacak ve ülkeyi yönetecekti. Hal-
buki AK Parti birinci çıkmıştı o seçim-
den ama sandıktan üçüncü çıkan bir 
parti ülkeyi yönetecekti. Dolayısıyla 
bu problemli bir sistemdi. Kendi ira-
demizle bu sistemi ortadan kaldırdık, 
Cumhurbaşkanı iki gün önceki törende 
de söyledi, “Bu sistem değişikliğini bir 
seçim yoluyla yaptık, bu durum kalıcı 
hale de getirilecektir” dedi.

Sistemdeki bu değişiklikler, 15 Tem-
muz gibi bir zeminin üzerine dayanı-
yor, o gece kanımızı döktük, canımızı 

verdik yani büyük bir mücadelenin 
üzerinde yükselen yeni bir durum var. 
Bunu da 16 Nisan’da sandık yoluyla 
değiştirdik, 24 Haziran’da da pratiğe 
geçmesi için bir şans tanıdık. Şimdi 
artık bu kurumların içerisine sızılsa 
bile başarılı olunamayacaktır. Artık 
güçlü bir siyasi irade tesis edilmiş-
tir. Bürokrasi içinde, orduda, yargıda, 
emniyette direnecekler. FETÖ deni-
len yapının kriptoları aracılığıyla nasıl 
hareket edeceği, uyuyan hücrelerinin 
olup olmadığı gibi meseleler hala zih-
nimizi meşgul eden önemli konular. 15 
Temmuz Derneği gibi diğer dernek-
ler ve akademisyenlerin bir daha aynı 
durumların yaşanmaması için bu ruhu 
canlı tutması gerekiyor. Bu bizim şe-
hitlere ve gazilere borcumuzdur. Ama 
her şeyden önce geleceğimiz için bunu 
yapmamız lazımdır. İlk defa darbeye 
karşı direndik, canımızı verdik, sus-
madık. Sesimizi yeniden kısmaya ça-
lışabilirler, kendilerini saklayabilirler, 
bürokraside güçlenebilirler ama kendi 
seçtiğimiz siyasi iradenin arkasında 
durursak ancak o zaman kazanabiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz 
gecesi, “Ben milletin üstünde bir güç 
tanımadım bugüne kadar” demişti. 
Siyasi iradenin arkasına gücümüzü 
koyarsak devleti yönetenler bu müca-
deleyi daha kolay yapabilirler. Bugün 
için ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dır; 10 yıl sonra başka bir li-
der gelir ama bizim yapmamız gereken 
bu konuda hassasiyet göstermek, bu 
ruhu canlı tutmaktır. Eğer siyasilerin 
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arkasında durmazsak küresel yapı-
lar onların arkasında duracak, ülkeyi 
kendi çıkarları doğrultusunda yöne-
tebileceklerdir. Bugüne kadar ki prob-
lemimiz buydu. Birçok başbakan ve 
cumhurbaşkanının milletin gücünü ar-
kasına almadan ülkeyi yönettiğini bi-
liyoruz. Gücünü millete değil, vesayet 
odaklarına, küresel yapılara, çetelere, 
medyaya ya da İstanbul sermayesi-
ne dayadıkları için de onların çıkarına 
hizmet edecektir. Yeni sistemle halkın 
gücü ön plana çıktığı için FETÖ gibi 
güçler bir daha böyle bir şeye kalkışa-
mayacaklardır. Elbette her zaman bir 
ihtimal vardır bu yüzden uyanık olma-
mız gerekiyor.

Moderatör Zeynep Bayramoğlu: Çok 
teşekkür ediyorum. Milletin gücünü 
arkasına alan bir siyasi iradeden bah-
settiniz ve bizlere iradenizden vazgeç-
meyin dediniz. Aynı zamanda küresel 
yapıya işaret eden bir vurgu da vardı 
konuşmanızda. Ben burada son sö-
zü Merve Şebnem Oruç’a vermek is-
tiyorum. Her ikimiz de gazeteciyiz ve 
Türkiye’nin bu sancılı ve kritik döne-
minde gazetecilik ve televizyonculuk 
yaptık, tabii ki uluslararası medyayı 
takip ettik. Erdoğan aleyhine uluslara-
rası medyada eşi benzeri görülmemiş 
bir karalama kampanyası yapıldığını 
söyleyebilirim. Sen buna katılır mısın? 
Son zamanlarda bunun Trump için ya-
pıldığını görüyoruz. Erdoğan’dan önce 
bu kadar üzerine gidilen bir lider gör-
müş müydün?

24 Haziran’la yeni sisteme geçtik. 
Yeni sistemin A takımı belirlendi ve A 
takımında çok ciddi ip uçları da verildi 
Sayın Erdoğan tarafından. Küresel an-
lamda bir rahatsızlık söz konusu. Bun-
dan sonraki süreçte Türkiye uluslara-
rası arenada nasıl tanımlanacak veya 
Türkiye’nin atması gereken adımlar var 
mı? Sen ne düşünüyorsun?

Merve Şebnem Oruç: Aslında benim 
gazeteciliğe başlama sebeplerim-
den biri Suriye iç savaşı, önceki işimi 
kaybetme sebeplerinden biri de FETÖ. 
2012 yılına kadar Ekonomi Bakanlı-
ğı’na bağlı Türkiye İhracatçılar Meclisi 
çatısı altında çalışıyordum. 2010-
2012 yılları arası kök söktürdükleri 
dönemdi. Üst üste canımla, ailemle 
tehdit edildiğim, bizimle iyi geçinmez-
sen dünyayı sana dar ederiz dedikleri 
bir dönemden bahsediyorum. Nitekim 
oradan bir kazayla 2012 yılında ayrıl-
mak zorunda kaldım. 2013 Gezi olay-
larının olduğu dönemde ben halâ ya-
taktaydım ve yazdığım bir blog yazısı 
sebebiyle gazetecilik hayatım başladı 
diyebilirim. O yazıda bir FETÖ ve Su-
riye vurgusu vardı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın aniden durup dururken bu 
şekilde resmedilmeye başlandığı ko-
nusundaki anormalliğe dikkat çekmiş-
tim. Yazımda bundan sonra hiçbir şey 
eskisi gibi olmayacak demiştim. Çünkü 
7 Şubat MİT krizi yaşandığında o İhra-
catçılar Meclisi içerisindeki FETÖ yapı-
lanmasının nasıl bir hareketlilik içeri-
sinde olduğunu görmüştüm ve bir şey 
bekliyordum. Bu işin önemli bir kısmı 
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Türkiye içerisinde ipleri kontrol altı-
na almak, darbe gibi sert yöntemlerle 
ele geçirmeksizin yumuşak bir şekilde 
devletin kontrolünü ele almaktı. FE-
TÖ’nün birinci amacının darbe yap-
mak olduğunu düşünmüyorum. Yavaş 
yavaş Yüksek Askeri Şuralarla, yavaş 
yavaş devlet içerisinde daha büyük ka-
demelere gelerek, o eskiden beri eleş-
tirdiğimiz devletin vesayetçi yapısını 
ele geçirmek ve bunu kalıcılaştırarak 
sandıktan kim çıkarsa çıksın Türki-
ye’yi yönetenler olmaktı asıl amaçla-
rı. Önce 7 Şubat’ı yaşadık, ardından 
Gezi olayları geldi, 17-25 Aralık geldi. 
Türkiye’nin güney sınırında Suriye’de 
kantonların oluşturulmaya başlandığı, 
DEAŞ gibi bir terör örgütünün ortaya 
çıktığı, ondan boşalan yerlere PKK’nın 
yerleştirildiği, desteğin de Türkiye’deki 
FETÖ’cüler tarafından verildiği acayip 
bir dönemdi. Nihayet 15 Temmuz’a ka-
dar geldik.

Aslında Suriye’deki kritik anlarla Tür-
kiye’de yaşanan kritik anların nasıl 
örtüştüğünü vaktimiz olsa anlatsak, 
hakikaten insanlar şaşırırlar. Özetle 
burada bir dizayn yapılacaktı. Türki-
ye’deki irade sadece devlet yapılan-
masına değil aynı zamanda Suriye, 
Irak, Ortadoğu’da haritaların yeniden 
şekillendirilmesine de karşı çıkıyor-
du. Gezi’nin hemen öncesinde Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın ABD seyahati 
vardı. Sonrasında onunla ilgili çok spe-
külasyon okuduk, arka planında neler 
olduğunu duyduk. Bugün Türkiye-ABD 
ilişkilerinin bu noktaya gelmeye 

başlaması tam da orada, Gezi’den iki 
hafta önceki ABD ziyaretindeki adım-
larla ortaya kondu diyebiliriz.

Daha kötü resmedilmiş bir lider var mı, 
diye sormuştun. Aslında Kaddafi var, 
Ahmedi Nejad var. Senin de dediğin gibi 
Trump var. Ama onların hepsi bu kötü 
imajı hak eden bir görüntü veriyorlardı. 
Aradaki fark bu. Türkiye hiçbir zaman 
İran, Rusya olmadı. Bu yaşananlardan 
sonra Arap Baharı’nı bile suçlayanları 
gördük; hatta Kaddafi iyi biriydi di-
yenler oldu ama Erdoğan hiçbir zaman 
Kaddafi de olmadı.

Türkiye’de hep demokrasi vardı. San-
dığa gitme oranlarının yüksekliğinden 
de anlaşılacağı üzere sevilen, demok-
rasiye saygı gösteren insanların ira-
delerine sahip çıkmak suretiyle seç-
tiği bir adam vardı. Sadece Türkiye’de 
değil Ortadoğu’da da bu kadar sevilen 
bir lider daha görmedik bugüne kadar. 
Aksine siyasi figürler her girdikleri se-
çimde oy kaybetmek suretiyle imajla-
rının giderek halk nezdinde zedelendi-
ğini görürler, dünya genelinde de itibar 
kaybederler. Bu kadar vurmalarına 
rağmen stratejik zamanlarda Arap 
Baharı’nın tam en popüler olduğu za-
manlarda dahi Türkiye’de diktatör var-
mış o zaman onu da indirelim rüzgarını 
da içine katacak şekilde zamanlama-
sını ayarlamalarına rağmen kimse bu-
nu yemedi. 24 Haziran seçimlerinden 
sonra Gazze’den, Bosna’dan, Azerbay-
can’dan dünyanın her yanından insan-
lar sevinç gösterilerinde bulundular.
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Ben küçük bir anekdot anlatacağım, 
bununla da bitireceğim. 15 Temmuz 
gecesi bir Suriyeli düğününe katı-
lan Kuveytli bir arkadaşım anlattı. 
Kendileri o zaman Slovenya’dalar. 
Oradaki mülteci bir ailenin ufak, ken-
di içlerinde eğlenmeye çalıştıkları 
bir düğünde 15 Temmuz gecesinde 
olanlar oraya ulaştığında salondaki o 
şen kahkahaların yerini çığlıklar, göz 
yaşları alıyor. Arkadaşım Ahmet Ku-
veyt’te bir Amerikan üniversitesin-
de profesör, şöyle diyor: “Dizlerimin 
bağının çözüldüğünü fark ettim ve o 
kalabalığın içerisinde yürüyecek yer 
bulamadım. Olduğum yere çöktüm, 
başımı ellerimin arasına aldım çünkü 
darbe başarılı olursa ertesi gün nasıl 
bir dünyaya uyanacağımı, başımıza 
neler geleceğini bilmiyordum ve ora-
da ağlamaya başladım.” Saatlerce 
ağlamışlar.

O gece ben Vatan Caddesi’ndeydim 
ardından Saraçhane’ye gittim ve tele-
fonumun şarjı bitene kadar dünyada-
ki selam verdiğim her Müslümandan 
mesaj aldım. İnsanların, “Aman bana 
ne ya!” diyemedikleri bir şey bu. Bugün 
Suudi Arabistan’da görev değişiklikleri 
oluyor, Gazze’de pek çok şey oluyor. Biz 
kendi ülkemizden başka bir yerde kur-
tuluşu aramıyoruz, böyle bir misyonu 
var Türkiye’nin. Biraz da bu misyona da 
saldırıydı 15 Temmuz. Çok büyük bir 
travmaydı. Biz o post travma sürecini 
iyi yaşayabildik mi bilmiyorum. Çünkü, 
her travmanın ardından bir sağaltım 
süreci gerekir.

Örneğin Adil Öksüz meselesi. Ada-
mın peşine düşen polis ekibinin başı 
FETÖ’cü çıkıyor, FETÖ’cü yargıcı içeri 
alan yargıç FETÖ’cü olduğu için tekrar 
içeri alınıyor; güven bunalımına dahi 
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düşebileceğimiz, sıradan bir bireyin 
dahi kafasını karıştırabilecek karma 
karışık bir olaylar silsilesinin içerisin-
deki bir yapı elbette dışarıyla bağlan-
tılıdır. Biz bu meselenin üstesinden 
sandığa giderek demokrasi yoluyla 
kurtulduk ama o da çok zorlu bir sü-
reçti, bunun da altını çizmek istiyorum.

İngiltere’deki bir arkadaşım bana “Biz 
bir İskoçya referandumunu, bir se-
ne atlatamadık, ağlıyoruz siz nasıl bu 
kadar çok şeyi üst üste yaşayabili-
yorsunuz?” demişti. Artık birbirimize 
güvenebilmeyi, devletin içine girmeyi 
âdet haline getirmiş bu vesayetçi ya-
pılardan madem bu sistem değişikliği 
ile çıktık ben bu değişikliğin çok önemli 
olduğunu, aksi halde geri gideceği-
mizi düşünenlerden biriyim. Bu hafta 
itibariyle 24 Haziran sonrası bu ye-
ni sistemin test sürüşüne çıkıyoruz. 

Toplumsal olarak bir araya gelmemiz, 
güven tazelememiz gerekiyor.

Moderatör Zeynep Bayramoğlu: Te-
şekkür ediyorum. Son olarak topar-
lamakta ve şunları söylemekte fayda 
var. Bizim tarihimize sahip, Kurtuluş 
Savaşı vermiş bir millet asla alay edil-
memesi gereken bir millettir diye dü-
şünüyorum. Ben yurt dışından gazete-
ci arkadaşlarımla konuştuğumda bunu 
söylüyorum. Ciddi bir devlet geleneği-
ne sahibiz ama maalesef dönemler 
içinde bazı olaylar nedeniyle sekteye 
uğramış bir devlet geleneğimiz var. 
Artık ayağa kalkma vaktidir. Altı do-
lu, yeni bir Türkiye’den bahsedebiliriz. 
Ne var ki, 15 Temmuz’u, kayıplarımızı 
unutmadan. Konuklarımıza ve dinle-
yicilerimize çok teşekkür ediyorum. 
Sempozyumun hayırlara vesile olma-
sını diliyorum.



15 Temmuz, darbeler tarihine 

başarısız olarak geçtiyse Türk 

halkının örnek mücadelesi de 

mutlaka geçecektir. Bu birlik 

bozulmadığı sürece, kimsenin bu 

ülkeyi bölmek ve bu savaşı bize 

karşı kazanma şansı yoktur.

Nedim Şener



Moderatör Zeynep Türkoğlu: Öncelikle 
herkese huzurlu, sağlıklı, güzel günler 
diliyorum. Bugünümüze şükrediyo-
rum, yaşadığımız acı tecrübeden ibret 
alıp güzel yarınlara ulaşmayı diliyorum. 
Umuyorum sadece anmak için değil, 
daha iyi anlamak üzere bir araya gel-
mek nasip olsun hepimiz için. Selamlar, 
sevgiler ve teşekkürler öncelikle.

Sayın Şamlı ve Şenel’le FETÖ gerçeği-
ni konuşacağız. Bendeniz Zeynep Tür-
koğlu. Bir televizyon programcısıyım. 
Sizler gibi ben de iş yerime gitmeye 
çalışırken yaşadığım bir gecenin tec-
rübesiyle karşınızdayım. Konunun uz-
manlarına soracaklarım var. O geceden 
itibaren yaşadıklarımızı aklımda kalan 
tortularıyla açmak istiyorum. Birincisi 
bu mesele hep birlikte yaşadığımız için 
hafızalarımızın ortak yakınlığında yer 
alıyor ve aradaki tecrübe farkını sıfırla-
dığımız bir geceden bahsediyoruz. Yani 
yirmili yaşlarını sürdürmekte olan biriy-
le 30-40 yıldır Türkiye’nin bütün darbe 

tarihine şahit biri arasındaki tecrübe 
farkı o gece ortadan kalktı.

İçinden geçmekte olduğumuz süreci 
anlamaya çalışırken uzmanların gö-
rüşlerine baş vurmadan önce izniniz-
le bir anekdot paylaşarak başlamak 
istiyorum.

Şehitlerimizden biri, Erzincanlı Recep 
27 yaşındaydı ve o gece Boğaziçi Köp-
rüsü’ne arkadaşıyla birlikte gitmişti. 
İstanbul’a da kredi borcunu ödemek 
için, mevsimlik işçi olarak gelmişti. 
Üzerinden 7-8 ay geçtikten sonra ailesi 
ile tanıştım. Stratejistlerden, gazeteci-
lerden, hukukçulardan 7-8 ay boyunca 
darbe nasıl oldu, yapı yıllarca nasıl ge-
lişti, o gecenin onlar açısından başarıya 
ulaşamamasının gerekçesi neler olabilir 
diye sorduğumda çok önemli cevaplar 
alıyorduk ama Recep’in babası bir şey 
söyledi, üstüne bir taş daha koyama-
dım. “Dokuz yerine üçte olsaydı, şurada 
yerine burada olsaydı, olurdu olmazdı; o 

Moderatör: Zeynep Türkoğlu - SETA Insight Turkey G. Yayın Yönetmeni

Konuşmacılar: Yasin Şamlı - Avukat

 Nedim Şener - Posta Gazetesi Yazarı
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domuz yavruları her şeyi hesap ettiler 
ama bir şeyi hesap etmediler, Recep’i 
hesaba katmadılar.” Recep’in bu vata-
nın evladı olduğunu bilmiyorlardı”.

Teşbihte hata olmaz, bu benim için 15 
Temmuz’u anlamaya başlamanın bes-
melesidir. 15 Temmuz’dan sonra 16 
Temmuz sabahına Türkiye’yi Türkiye 
Cumhuriyeti olarak şükürler olsun çı-
karmayı başardık. Bu daha önce çeşitli 
sıkıntılar yaşadığımız bir sürecin basa-
maklarından biriydi. Yargıya, emniyete, 
devletin çeşitli kademelerine nasıl adım 
adım geldiklerini biliyoruz.

Peki biz bundan sonra ne yapacağız? 
Nasıl bir hakikatle karşı karşıyayız? Sa-
yın Şamlı ile başlamak istiyorum. Üze-
rinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen 
karşı karşıya kaldığımız olayı net olarak 
anlayabildik mi?

Yasin Şamlı: Sözlerime başlarken ön-
celikle şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyor, gazilerimize teşekkür ediyorum. 
Büyük bir iş başardık millet olarak. Biz 
neyle karşı karşıyaydık? Cumhurbaş-
kanımızın ifadesiyle nasıl aldatıldık? 
İslami bir cemaat kamuflajında istih-
barat örgütleriyle karşı karşıyaydık. Bu 
kamuflaj bizi çok kötü yanılttı. “Bunlar 
Müslümandır, namaz kılıyorlar, bir kötü-
lük olmaz” diyerek baktık tüm samimi-
yetimizle. Aynen askerlerin giydiği ka-
muflaj gibi kendilerini çok iyi gizlediler. 
Biraz önce bir davadaydım; üç dört gün 
devam edecek bir dava bu. Bir anekdot 
paylaşmak istiyorum. Mahkemede bir 

şahit albay dinlendi. Bir alay komutan-
lığı ile ilgili bir dava. Yunanistan’a kaçan 
askerlerin de olduğu alayın komutanı 
dinlendi. Ona, “Burası sizin alayınız peki 
o gece siz ne yaptınız?” sorusu yönel-
tildi. “Ben gelecektim aslında ama yol-
dan geri döndüm. Bir başka albay daha 
var komutanımız geri dönelim” dedi. 
Döndükten sonra ne yaptınız, sorusuna 
bir asker gibi cevap veremiyorlar. Tele-
vizyondan seyrediyorlar ama buna rağ-
men bu kişiler görevlerine devam edi-
yorlar. Milletimiz tanklara, mermilere, 
uçaksavarlara karşı göğüslerini siper 
ettiler ama bazı askerlerimiz oturup 
televizyondan darbeyi izlediler.

Bu mücadelede Cumhurbaşkanını yal-
nız bırakmamalıyız. Her birimize çok 
önemli görevler düşüyor. Bu anlattığım 
hadise işin vahametini zaten ortaya 
koyuyor. 15 Temmuz darbesi milleti-
miz ve devletimiz açısından ne ifade 
ediyor, ne kadar önemli? Toprağımız 
açısından ne ifade ediyor? Ümmet ve 
mazlumlar açısından ne kadar önemli? 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bastırı-
lan ilk darbe olmasının anlamı nedir ve 
bundan sonrası nasıl olacak? Bu konu-
lardan bahsettikten sonra bazı istatis-
tiki bilgiler vermek istiyorum. Eğer vakit 
kalırsa bu davalarla ilgili bir değerlen-
dirme de yapacağım.

Bu darbe teşebbüsünün milletimiz 
açısından ne kadar önemli olduğu so-
rusunun cevabı benim dünyamda şu 
şekilde: Aslında o darbe teşebbüsü ile 
milleti birbirine düşürmek, birbirine 
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kırdırmak istediler. Bu klasik bir darbe 
değildi. Bunu bir örnekle anlatırsam 
daha iyi ifade etmiş olurum kendimi. 15 
Temmuz Şehitler Köprüsü’nde rütbe-
liler askerlere şunu yaptırıyorlar. Önce 
halkı makineli tüfeklerle tarıyorlar, şe-
hitler, yaralananlar oluyor. Daha sonra 
askeri öğrenciler geliyor, erler var ve 
onlara şöyle söylüyorlar “Eğer siz onları 
öldürmezseniz onlar sizi öldürecekler.” 
Yani orada milleti birbirine düşürme 
planını uyguluyorlar. Daha sonra bir 
asker vuruluyor. Askerler, öğrenciler 
ifadelerinde biz bu kişinin komutanlar-
dan biri tarafından vurulduğunu duyduk 
diyorlar. Tabii davalar neticelenmedi-
ği için kimin vurduğunu bilemiyoruz. 
Kurtuluş Kayar isminde bir er gözün-
den vuruluyor. Komutanlar askerlere; 

“ Eğer karşıdakilere ateş etmezseniz 
bu vurulan asker gibi olursunuz” diyor. 
“Eğer ateş etmezseniz sizi de vururuz.” 
şeklinde de okuyabiliriz bunu. Erlerin 
bir şekilde gözlerini korkutuyorlar. Do-
layısıyla buradaki amacın milleti bir-
birine kırdırmak olduğunu anlıyoruz. 
Biz bunu Irak’ta, Suriye’de görüyoruz. 
Sömürgeci emperyalistler oralarda 
halkı birbirine düşürdüler. İşgal ettikleri 
topraklardan çekildikleri halde şu anda 
bir patlamada günde 100-200 kişi ha-
yatını kaybediyor. Türkiye’de de aynısını 
yapmak istediler.

Peki ülke açısından ne ifade ediyor? 
Bana göre bu ülkeyi bölmek istediler. 
Neden ve nasıl yapmak istediler? 15 
Temmuz bunun adımlarından bir tanesi 
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miydi? Bunu yalnızca Türkiye’ye ba-
karak anlayamayız. Biraz çevremize 
bakmak gerekiyor. Önce Irak’tan baş-
layalım. Irak’ı böldüler, bir referandum 
yapılarak kuzeyinde bir Kürt devleti 
kuruldu. Aynı operasyon, bölme ope-
rasyonu Suriye’de devam etti. Hiç şüp-
heniz olmasın eğer 15 Temmuz darbe 
girişimi başarılı olsaydı Kuzey Irak’ta 
yapılan referandumun bir benzeri Tür-
kiye’nin doğusu ve güneydoğusunda da 
yapılacaktı.

Konunun çok dışına çıkmadan bazı is-
tatistikler vermek istiyorum. Suriye’yi 
bölmek için operasyon yaptılar dedik. 
Peki ne oldu Suriye’de? 1.5 milyon in-
san kalıcı engelli hale geldi, bunların 86 
bini uzuvlarını kaybetti. 5 milyon 600 
bin Suriyeli mülteci oldu. Bunların 3 
milyondan fazlası Türkiye’de. 6 milyon 
100 bin kişi yerlerinden edildi, yani ev-
lerini terk etmek zorunda kaldılar. Buna 
göre nüfusun % 53’ü evlerinden edilmiş 
durumdadır. Türkiye’nin %53’ü yani 80 
milyonun yarısı evlerinden ayrılmak 
zorunda kalsa nereye gidecekler? Bi-
zi hangi devlet kabul eder? Suriyelileri 
Avrupalılar kabul etmedi ama Türkiye 
kucak açtı biliyorsunuz. Biz böyle anla-
tınca her şeyi dış güçlere bağladığımızı 
iddia edip uyarıyorlar. Ben o zaman so-
ruyorum, Türkiye’deki bütün darbelerin 
arkasında kim var? Mısır darbesinin 
arkasında kim var? Bugün Mısır’ı iste-
dikleri gibi yönetiyorlar, Refah sınır ka-
pısını kapattılar. Irak’ın, Afganistan’ın, 
Suriye’nin, Libya’nın işgalinin arkasın-
da kim var? Sömürgeci güçler elbette. 

Onlar için insan hayatı değil çıkarları 
önemli. Dolayısıyla ülke açısından da 15 
Temmuz’un böyle bir önemi var.

Devlet açısından önemi neydi? Bölge-
mizde devlet geleneği olan üç tane ülke 
var. Türkiye, İran ve Mısır. Diğerlerinin 
hiçbirisinin böyle bir devlet geleneği 
yok. Mesela Ürdün dün yoktu, yarın da 
olmayabilir. Birçok ülkeyi sayabilirsiniz; 
bu üç ülke dışında yönetim ve devlet 
geleneği olan başka ülke yok. İşte bu 
sömürgeci emperyalistler bu üç ülkede 
yönetimi halka bırakmak istemiyorlar. 
Türkiye’de halk ile devletin karşı karşıya 
getirilmesinin amaçlarından bir tane-
si budur. Bakıyorsunuz İran’a ambargo 
vb. bahanelerle Türkiye hedefte. Türki-
ye’nin İran’la ticaret yapmasından do-
layı Amerika’daki yargılamalar ortada. 
Mısır’da darbe yaptılar, başarılı oldular. 
Bu üç ülkeyi güçlü bir devlet gelene-
ği olduğu için kolay kolay esir edemez, 
istediğiniz gibi yönetemezsiniz. Ayrıca 
üç devleti birbirine düşürmek için de 
çabalar söz konusu. Güçlü Türkiye’nin 
olması halinde bölgeyi de sömüreme-
yeceklerinin farkındalar. Nitekim Afrin 
operasyonu bir çok şeyi ortaya koymuş 
oldu. ABD ve AB’nin karşı çıkmasına 
rağmen bu operasyon üstelik dünyaya 
örnek olacak şekilde yapıldı.

Moderatör Zeynep Türkoğlu: Sayın 
Şamlı tekrar size döneceğim. Kademeli 
ve aşamalı olarak önceki dönemlerde 
15 Temmuz’a gelinceye kadar, Türki-
ye’de kimi zaman hissedilmeyen kimi 
zaman da açıkça görülen bir dizi olay 
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yaşandı. Bu çeşitli biçimlerde ya fark 
edildi ya geç fark edildi. Mesele bir is-
tatistiki bilgiyi ele almak değil sadece, 
aynı zamanda meselelere hâkim bir bi-
çimde analiz yapabilmek. Şimdi Sayın 
Nedim Şener’e dönmek istiyorum. Sizin 
gözünüzden baktığınızda örgütün ya-
pısal özellikleri nelerdir?

Nedim Şener: Öncelikle 15 Temmuz 
gecesinde canlarıyla, kanlarıyla Tür-
kiye’nin geleceğini aydınlatmış olan 
şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum, mekanları cennet 
olsun. Onlara bir hayat, gelecek bor-
cumuz var. Gazilerimize şifa diliyorum. 
Onların hiçbir zaman unutulmayacağını 
ve unutturmayacağımızı bilmelerini is-
tiyorum. Ailelerini tek tek selamlıyorum.

Şimdi geç fark edilme meselesi biraz 
tartışmalı, devletin kendini en güçlü 
hissettiği zamanlarda örgüt 70’li yıl-
larda kurulmuş ve devletin kadrolarına 
yerleşmeye başlamıştı, 80’li yıllarda 
artık sahtecilik yoluyla; 1982 ve 1986 
yıllarında soruları çalarak yerleşmeye 
başlıyor örgüt. 15 Temmuz gecesi kar-
şımıza çıkan bir grup asker bunlardır. 
Özellikle 90’lı yıllarda Gülen grubu dışa 
açılıyor. Açılımı da muhafazakar cami-
aya yönelik değil.

Fethullah Gülen’in kurucusu ve onur-
sal başkanı olduğu ilk ve tek vakıf, Ga-
zeteciler ve Yazarlar Vakfı bana göre 
iyi sorgulanmalı. Sen bir din adamısın, 
cemaat liderisin; Gazeteciler Vakfı ne-
dir? Sonra bu insanlar kendileri gibi 

düşünmeyen grupları kürsülere çıka-
rıyorlar. Sağdan, soldan, muhafazakar 
olsun olmasın herkese bir ödül verip el 
ele tutuşmalar, bir hoşgörü, diyalog or-
tamı yaratıyorlar. Bir strateji izliyorlar 
elbette.

Bu, 1980’li yıllarda Türk Silahlı Kuv-
vetleri’nin içerisine ilk zehrini akıt-
tığı tarihtir. Yani 15 Temmuz darbe-
sini gerçekleştiren tümgeneral ve 
tuğgeneral seviyesindeki isimlerden 
bahsediyorum. Öyle bir tarihte dışa 
açılma stratejisi izliyor ki, kuzu pos-
tuna bürünmüş bir kurt görünümün-
de. Toplantılarını, videolarını izlerseniz 
son derece mütevazi, başı öne eğik, 
mazlum bir hoca havasındadır kendisi. 
Türkiye’nin en ünlü isimlerini podyum-
lara çıkartıp iftar programları, ödül 
törenleri, Abant toplantıları düzenli-
yor. Aslında 1994’te Harp Okullarından 
ilk FETÖ’cülerin mezun olduğu ve kıta 
görevlerine başladığı tarihtir bu. Bu 
imaj çalışması uzun yıllar devam edi-
yor. 90’lı yıllarda siyasette kim nere-
ye gelmişse FETÖ’cüler hep karşısına 
çıkmıştır. Seçeneğiniz yoktur, onlarla 
çalışmak zorundasınızdır. Zaten o yıl-
lar koalisyon hükümetleri dönemi ol-
duğu için kimsenin Emniyette, Silahlı 
Kuvvetler ya da devlet bürokrasisinde 
köklü bir değişiklik yapabilecek gücü 
de yok. Çünkü, kendi koltuğunun da bir 
garantisi yok. Hükümet süreleri bile 
son derece sınırlıdır. 90’lı yılların sonu-
na doğru önümüze 28 Şubat postmo-
dern darbesi geliyor. Daha sonra yurt 
dışına gidiyor, onlar hicret etti diyorlar.
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Bana göre iktidarda kim olursa olsun 
Fethullah Gülen hep devletin kendisi 
olmuştur. Bunları değerlendirmeden 
AK Parti dönemine gelemezsiniz. AK 
Parti iktidara geldiği zaman devletin 
kadroları hazırdı zaten. 2013 yılına ka-
dar işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar. 
Bu, Fethullah Gülen hareketinin paralel 
devlet aşamasına geldiği tarihtir aynı 
zamanda. Geç fark edildiği tezine katıl-
mıyorum. Bu örgütün gücü 2007’de Er-
genekon kumpası ile iktidar tarafından 
görülmüştü ama o gücün kendisini de 
esir alacağını geç fark etti. Fark etmesi 
ise 2010 yılında oldu. Davos’taki “one 
minute” olayıyla beraber uluslararası 
gücün taşeronu olan FETÖ, Erdoğan’ı 
hedefe koymuştu. Ergenekon ve Balyoz 
operasyonlarındaki bazı davaların artık 
hükümetin aleyhine yönelik çalıştırıl-
ması o süreçlerde olmuştur. 2012 artık 
doğrudan Erdoğan’ın hedef alındığı bir 
dönemdir. 7 Şubat MİT Müsteşarının 
tutuklanma girişimi bizzat Erdoğan ta-
rafından kendisine yönelik bir operas-
yon olarak nitelendirildi. Erdoğan devlet 
gücünü temsil ediyorsa, o zaman MİT 
Müsteşarını tutuklamaya gelenlere yö-
nelik niçin bir operasyon yapılamadı? 
Yapılamazdı, çünkü devlet onlardı. Yar-
gı, polis, istihbarat, ordu, medya onlar-
dı. Düşünün, Erdoğan ameliyata girmek 
üzere ve MİT Müsteşarı’nı tutuklamaya 
kalkıyorlar, Erdoğan bunu son anda bir 
vesileyle engellemeye çalışıyor. Eğer 
engel olamasaydı MİT Müsteşarı Os-
lo görüşmeleri nedeniyle KCK üyesi 
olmaktan ya da yardım etmekten tu-
tuklanacak, akabinde de bu talimatları 

veren Erdoğan tutuklanacaktı.

7 Şubat 2012’den 17-25 Aralık 2013’e 
kadar FETÖ ile mücadelede ne yapı-
labildi? Aranızda hatırlayan var mı? 
Hiçbir şey! İşte bu yüzden geç kalındı 
ifadesini kabul etmiyorum. Paralel dev-
let yapılanması devlet yapılanmasının 
gücünü aşmış olduğundan bir çare-
sizlik söz konusu. 17-25 Aralık’ta Reza 
Sarraf’ın yolsuzluk olayları üzerinden 
doğrudan Erdoğan’ı tutuklamaya yö-
nelik bir operasyon haline dönüşüyor. O 
tarihten sonra Erdoğan tek başına ken-
dini ortaya atıp Milli Güvenlik Kurulu ka-
rarları çıkarttırıyor, örgütü paralel dev-
let ilan ettiriyor ama en yakınındakiler 
bile bunu yarım ağızla söylüyorlar. 17-
25 Aralık operasyonu artık onların em-
niyetteki gücünü önemli ölçüde tırpan-
ladı; ilerleyen süreçte bunun askeriyeye 
sirayet etme durumu vardı. Ama yargı-
da hiçbir şey yapamadılar. Bütün sicil-
leriyle 4500 tane FETÖ’cü olduğu tespit 
edilmesine rağmen 2013 ile 2016 yılları 
arasında Selam Tevhid operasyonunda 
usulsüz dinleme gerekçesiyle sadece 
64 hâkim açığa alınabildi. Ama 15 Tem-
muz darbe girişimi sabahında 3200 
tanesi bir anda bir kararname ile ihraç 
edilebildi.

FETÖ 40-50 yıllık bir yapılanma, bir is-
tihbarat örgütüdür. Buna dini bir örgüt 
olarak bakanlar ciddi yanılmışlardır. 
Bugün de var olan bazı yapıların aynı 
gözle değerlendirilmesi gerekiyor. Şef-
faf olmayan herhangi bir kurum, han-
gi kurum olursa olsun hiç fark etmez, 
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mutlaka yabancı istihbarat örgütleri 
tarafından ele geçirilmek istenir. Hat-
ta yabancı istihbarat örgütleri gaze-
tecileri bile istikrarsızlaştırmak, gün 
gelip kullanmak adına ele geçirmek 
isteyebilirler.

FETÖ başından beri CIA’nın kontrolün-
de yürüyen bir örgüttü. Hocamın da 
söylediği gibi biz aslında bir cemaat, 
tarikat değil ABD tarafından yönetilen 
bir örgütün yürüttüğü bir operasyon-
la karşı karşıya kaldık. Ama sizin baş-
ta ifade ettiğiniz Recepleri, Hasanları, 
Abdullahları hesap edemediler. Mesela 
Batuhan Ergin var, 21 yaşında şehit 
olan. Milletin içindekini anlatan en iyi 
figürlerden bir tanesi. 15 Temmuz ak-
şamı sosyal medyada “Eve erzak değil 
devletimize sahip çıkmaya geldim.” 
paylaşımında bulunmuş. Hiçbir partinin 
adamı olmadan sadece ülkeye sahip 
çıkmak, bu vatanın evladı olmak böyle 
bir şeydir. Kurtuluş Savaşı’nda da em-
peryalist güçlerin silah üstünlüğüne 
rağmen hesaba katamadıkları şey bu-
dur. FETÖ’cülerin ve onları yöneten dış 
güçlerin hesaba katmadıkları şey bu 
ülkenin insan gücüdür. Gece eline silah 
almadan sokaklara çıkan binlerce, mil-
yonlarca insan karşılarında tank, silah, 
roket, F16’lar olmasına rağmen çıplak 
elleriyle mücadele ettiler. İşte bu yüz-
den bunu unutmamamız, unutturma-
mamız gerekiyor. Her ne kadar menfi 
propagandalar olsa da. İleriki günlerde 
çok tezvirat yapılacaktır, bu kahraman-
lığı önemsizleştirmek isteyeceklerdir. 
15 Temmuz, darbeler tarihine başarısız 

olarak geçtiyse Türk halkının örnek 
mücadelesi de mutlaka geçecektir. Bu 
birlik bozulmadığı sürece, kimsenin bu 
ülkeyi bölmek ve bu savaşı bize karşı 
kazanma şansı yoktur.

Moderatör Zeynep Türkoğlu: Mehmet 
Akif, “Allah bir daha bu millete İstiklal 
Marşı yazdırmasın.” demişti. Ama biz 
o gece ikinci Kurtuluş Savaşı’nı verdik. 
Bir daha olmasın inşallah. Paranoyak 
olmayalım, fakat bu vatanseverliği dik-
katle korumamız gerekiyor.

Nedim Şener: Bütün bu süreçlerden 
Recep Tayyip Erdoğan’ı dışarı çıkaralım. 
Emekli oldu veya bıraktı. Nasıl mücade-
le edeceksiniz? Nedir senin stratejin? 
Bana şaşkın şaşkın bakıyorlar.

250 şehidi sadece bir rakam ve mezar 
taşından ibaret görmemeli, kahraman-
ların hikayelerine bakmalıyız. Mesela 
Batuhan daha gençliğinden itibaren 
şehit olmayı kafasına koymuş. Şehit 
olmak herkese nasip olmuyor. Bilinçli 
insan şehit oluyor ve ülkesiyle ilgili bir 
tercihte bulunuyor. Hiç endişeye ma-
hal yok, öyle bir gün geldiği zaman o 
ateş kendiliğinden ortaya çıkıyor zaten. 
Atatürk’ün Samsun’a gitmeden önce 
İstanbul’da geçirdiği bir süreç var. Ana-
dolu’ya gittiği zaman insanımızın için-
deki kıvılcımı harekete geçirdi. Çünkü 
Türk halkının içindeki cevheri görüyor-
du. Padişah, siyasetçiler ve askerlerle, 
gazetecilerle görüştü, olmadı; hükü-
mete girmek istedi, olmadı. Bunun üze-
rine ancak millete anlatabildiği taktirde 
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bunu başarabileceğini anladı. Bu ateşin 
milletin içinde olduğunu düşündü. Bir 
üfürmeyle o kor ateş aldı.

15 Temmuz’un geriye dönük referansı-
nı nerede bulacaksınız? Tarihte Atatürk 
ve arkadaşları dışında “tam bağımsız-
lık” diyen kimi göstereceksiniz? Son 
padişah Vahdettin ülkesini İngiliz zırh-
lısı ile terk etmek zorunda kaldı. Kapi-
tülasyonlardan bu yana hangi padişah 
tam bağımsız olabilmiş? Nasıl bazı ah-
maklar 15 Temmuz’u muhafazakarlara 
ve AK Parti’ye yarar diye görmezden 
geliyorlarsa, 15 Temmuz ile ilgili oku-
ma yapanlar da tarihsel atıf yapmaktan 
kaçınıyorlar. Eğer ikinci Kurtuluş Sava-
şı diyorsak bu ülkenin bağımsızlık te-
mellerinin orada atıldığını söylememiz 
gerekiyor.

Yasin Şamlı: Kaldığım yerden devam 
edeceğim ama tartışmanın geldiği yer 
itibariyle bir konunun Türkiye’de anla-
şılmamış veya yanlış tartışılıyor olması 
beni cidden üzüyor. Sırf anlaşılsın diye 
burada değinmek istiyorum. FETÖ, AK 
Parti ile ittifak yaptı mı? Yahut AK Parti 
FETÖ ile ittifak yaptı ama belli bir aşa-
maya geldikten sonra mı yolları ayrıldı?

FETÖ her zaman güç ile ittifak yapmış-
tır. AK Parti ne zaman devlet oldu, o za-
man FETÖ AK Parti ile değil devletin gü-
cü ile ittifak yapmak istedi. Bu gerçeği 
görmezsek geleceği de görmemiz zor 
olacaktır. Bugün ABD ile yaptığı ittifaka 
baktığımızda yine güç ile ittifak yaptı-
ğını görürüz. Ecevit zamanında Ecevit 

ile ittifak yapıyor. AK Parti iktidara gel-
diğinde onunla ittifak yapmaya çalıştı. 
Aksi taktirde Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın mücadelesini izah edemezsiniz. 
15 Temmuz’un olma sebeplerinden bir 
tanesi de Türkiye’nin bir miktar eski 
misyonuna dönerek yalnızca ümmetin 
değil dünyadaki bütün mazlumların se-
si olmasından kaynaklanıyor. Emperya-
listlerin çıkarı ile Türkiye’nin bu duruşu 
çatışmıştır. Emperyalistler her zaman 
sömürmek isterler, insan hayatının on-
lar için bir değeri yoktur. Türkiye Ara-
kan’daki, Moro’daki, Afrika’daki maz-
lumlara yardım etmek istedi. Bu, dünya 
kamuoyunun vicdanını harekete geçir-
mek, emperyalist sömürgeci devletleri 
dünya kamuoyu vicdanında mahkum 
etmektir. Vicdanda mahkum olmak 
mahkemede mahkum olmaya benze-
mez, daha kötüdür ve aklanamazsınız. 
Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Türkiye beşten büyüktür!” demesi, sö-
mürü düzenine karşı çıkıp Nedim Bey’in 
ifade ettiği “Tam Bağımsızlık” demesi 
bu darbenin sebeplerinden bir tanesini 
oluşturmaktadır.

160 ülkede 767 okul var. Bu neyle itti-
fak edilerek yapılabilir? Elbette sömür-
geci güçlerle ittifak edilerek yapılabilir. 
ABD’de 500 dönüm arazide bir devlet 
başkanı gibi yaşamak neyle ittifak-
tır? O güç önünde eğilmek, o gücün 
hizmetkârı olmaktır. Müslümanlarla 
hiçbir zaman ittifak etmedi. Erbakan’a 
“Beceremediniz, çekip gidin.” dediğini 
hepimiz hatırlıyoruz. Ama Erbakan’a 
bu sözü söylerken Papa’ya “Ben sizin 
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misyonunuzun takipçisi ve devam ettiri-
cisiyim.” dedi. İsrailli çocukların korkma-
sına üzülüp ağlarken Filistinli çocukların 
öldürülmesinden bahsetmedi bile.

Biraz istatistiki bilgilere yer vermek isti-
yorum. Bu darbe kaç ilde, kaç ilçede, kaç 
personelin katıldığı bir darbedir? Cevap 
şu: 22 ilde, 46 ilçede 66 tank, 154 zırhlı 
araç, 17 nakliye uçağı, 34 muharip uçak, 
36 genel maksatlı helikopter, 9 taarruz 
helikopteri, 28 gemi, 5480 hafif silah 
ve 6126 personel -bunun 70’i öğrenci-
dir- ile gerçekleştirildi. Bu darbecilerin 
savunmalarının temelini kolluk oluştu-
ruyor. Açacak olursak askeri güçlerin 
kolluk kuvvetleri toplumsal olaylarda 
destektir. Yani polis yetersiz kalmışsa 
bir toplumsal hareketi bastırmak ya da 
bir terör olayına müdahale etmek üzere 
asker destek verir. “Biz sokağa bunun 
için çıktık.” diyorlar. Kamuoyunda duyu-
yorsunuz, sınırsız yalan söylüyorlar bu 
yüzden de hiçbir inandırıcılığı yok. Peki 
darbeciler o gece ne yaptılar? İlk işle-
rinden bir tanesi İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü’nü işgal etmek oldu. Hani polise 
destek verecektiniz? Ankara’da Polis 
Harekatı bombaladılar. Birinci unsur po-
lise yardım etmek, ikinci unsur sivil oto-
ritenin bu yardımı talep etmiş olması. 
Peki darbeciler ne yaptı? Sivil otoritenin 
emrine girmek bir yana Cumhurbaşka-
nını öldürmek üzere timler gönderdiler. 
Ayrıca İstanbul Valiliği’ni işgal etmek için 
birlik gönderdiler.

Bu davalarda ne yapmak gerekiyor? 
Her şeye rağmen adaletten ayrılmamak 

gerekiyor çünkü adaletten ayrılmak 
devleti güçsüz hale getirir. Bu davalara 
girdiğim ilk gün “Millet hukukuna sahip 
çıktı şimdi milletin hukukuna hukukçu-
lar sahip çıkabilecek mi?” diye sordum. 
FETÖ’cülerin hiçbir zaman anlayamaya-
cakları adalet için mücadele etmeliyiz. 
Onlar Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-
si’ne zemin hazırlamak için bazen bir 
subayın savunma hakkının kısıtlandı-
ğını iddia edebiliyor. Bir savunma tam 
bir gün sürdü. O gün savunması bittiği 
halde “savunmamı tamamlamama fır-
sat vermiş olsaydınız” diyebiliyor. Ben 
müşteki müdahil vekiliyim. Başkana “Bu 
kişi sabaha kadar konuşmak istiyorsa 
bu iznin kendisine verilmesini karşı taraf 
olarak ben talep ediyorum.” dedim. Bu-
nun üzerine devam etmesi istendiğinde 
kalakaldı; çünkü söyleyebileceği hiçbir 
şey yoktu.

Kamuoyunda çok yanlış bir algı daha var. 
Bu davalara giren ve birinci elden bilgi 
veren kişi olarak düzeltmek istiyorum. 
Öğrencilerin, erlerin ne suçu var? Niçin 
ceza alıyorlar? Bu bir noktaya kadar vic-
danlara hitap eden bir durumdur ve kar-
şılığı vardır. Gerçekten öğrenci ve erlerin 
durumlarına bakmamız gerekiyor. Ne 
var ki bu hukuki bir yaklaşım değildir. Bir 
davada rütbeli olduğu halde kişi suçsuz 
ama er olduğu halde suçlu olabilir. Şimdi 
sizlere bir erin 45 saniyelik videodaki se-
sini dinleteceğim. Siz karar verin. Ondan 
sonra bir iki hukuki açıklama da yapabi-
lirim. Bu er “Sıkıyönetim oldu, evlerinize 
gidin, çıkmayın, artık Tayyip yok, güneşli 
günler bizi bekliyor.” diyor.
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Seyirci: Ama mahkeme salonunda 
“Sabah 07.30’da teslim olduğumuzda 
bizim haberimiz Oldu.” diyorlar sanki 
anlaşmışlar gibi. Hiç biri orada darbe 
olduğunu söylemiyor.

Yasin Şamlı: Evet, erler ve öğrencile-
rin hepsi teslim olduklarında darbeden 
haberdar olduklarını ifade ediyorlar. 
Biraz önce dinlettiğim bir askere ait 
olan söz, daha köprüye çıkmadan söy-
lenen bir sözdür. Hukukta suçun iki 
önemli unsuru vardır. Maddi ve manevi 
unsurlar olmadan suç oluşmaz. Mane-
vi unsur suçun fiilidir, maddi unsur da 
kasıttır. Bir adam öldürme olayı üze-
rinden anlatayım. Burada olayın mad-
di unsuru silahla vurmaktır, öldürme 
iradesi, isteği de manevi unsurudur. 
Bu iki unsurdan biri yoksa bir insan 
ölmüş olsa dahi ceza veremezsiniz. 
Şimdi bu er sırf bu sözüyle bile suçun 
manevi unsurunu ortaya koymaktadır. 
Yani darbenin olduğunu biliyor ve onun 
icra hareketlerini yapıyor. Nedir icra 
hareketi? Evlerinize gidin, çıkmayın 
sözü. Bu yüzden erlerin ve öğrencilerin 
suçsuz olduğunu iddia etmek, hukuki 
bir yaklaşım değildir. Tabii ki erlerin ve 
öğrencilerin oraya zorla getirilme ih-
timalleri vardır. Hukukçuların da bunu 
kılı kırk yararak ortaya koymaları ge-
rekiyor. Bu davalarda bizim bulunma-
mız dahi bu davaların adaletle yürütül-
düğünün göstergesi, teminatıdır.

Nedim Şener: Davalar iyiye doğru gi-
diyor mu, diye sorulduğu zaman şu ör-
neği veriyorum ben. Biraz gazetecilik 

alanına döneceğim, hocamız gibi hu-
kukçu diliyle konuşmayacağım. Dün-
yada bir terör örgütünün darbeye kal-
kıştığı için yargılandığı tek davadır. O 
gece 250 şehidimiz, 2700’e yakın ga-
zimiz varken darbecilerden ölen sade-
ce 36 kişi. Eğer bu halk sağduyusunu 
kaybetmiş, o erleri evlatları gibi gör-
memiş olsaydı bu sayı çok daha fazla 
olabilirdi. Bu da Türk halkının olaya na-
sıl serin kanlı baktığını gösterir. Ulus-
lararası hukuk çerçevesinde yargıla-
malar devam ediyor. Hangi yalanları 
söylerlerse söylesinler davalar haki-
katen vicdanları rahatlatacak şekilde 
kademeli olarak sonuçlanıyor. Bu yıl 
sonuna kadar da inşallah adalet tecelli 
etmiş olacak zaten.

Yasin Şamlı: Bu davalara sahip çıkıl-
masının çok önemli olduğunu söyle-
miştim. 15 Temmuz Şehitler Köprü-
sü davasının son duruşmasında 15 
Temmuz Derneği’nden yanılmıyorsam 
bir veya iki kişi vardı. Orada şov yap-
maya, marş söylemeye kalktılar. Yarın 
karar duruşması var. Onlara orada şov 
yaptırmamak gerekir. Kendilerini kah-
raman gibi göstermeye çalışmasınlar. 
Bir erin anlattığını paylaşmak istiyo-
rum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’n-
de bir ablamız erlere “Kışlanıza gidin!” 
diyor. Binbaşı onun göğsüne silahını 
dayayınca abla, “Ben sizden korkmu-
yorum!” diyor. İşte gerçek kahraman-
lar onlardır.

Moderatör Zeynep Türkoğlu: Katılım-
cılarımıza çok teşekkür ediyorum.



15 Temmuz İslam dünyasında 

büyük bir değişimin de kıvılcımı 

oldu. Tıpkı Arap Baharı gibi. Arap 

Baharı belki bugün bir yenilgiye 

uğramış olabilir ama bunun siyasal 

İslam felsefesine etkisi o kadar 

büyük ki. Bunu bizler 10-20 yıl 

sonra göreceğiz.

Turan Kışlakçı



Moderatör Süleyman Dinçer: 15 Tem-
muz Derneği’ne, 15 Temmuz’un sa-
dece 15 Temmuz’un yıl dönümlerinde 
hatırlanacak bir konu olmadığını, artık 
Türkiye’nin milli davalarından biri oldu-
ğunu her platformda bizlere gösterdiği 
için çok teşekkür ediyoruz. Bu oturu-
mumuzda 15 Temmuz darbe girişimi 
ve uluslararası medyayı konuşacağız. 
Ben Süleyman Dinçer. 24 TV hafta so-
nu haber spikeriyim. Aynı zamanda özel 
haberler biriminin başındayım. Güzel 
bir tevafuk oldu, yaklaşık bir haftadır 15 
Temmuz belgeselini hazırlıyorum. Bir 
kez daha hafızalarımız tazelenmiş ol-
du. Gazilerimizle bir araya geldik; onla-
rın dilinden, yaşananları tüm gerçekliği 
ile görmüş olduk. Ancak bunun birçok 
boyutu var. En hassas olanı da ulusla-
rarası platformda o günlerde nelerin 
konuşulduğu ve sonrasında nasıl bir 
tablonun ortaya çıktığı meselesi.

15 Temmuz 2016 tarihinde İngilte-
re’deydim. Eğitimim için Londra’da 
bulunduğum zaman gerçekleşen bu 
hain girişimi yakinen takip etme fırsa-
tım oldu. Belki de uluslararası arenayı 
daha yakından görme fırsatı elde et-
tim. Daha sonrasında Türkiye’den si-
yasetçiler 15 Temmuz’u anlatmak için 
Londra’ya geldiklerinde onlara eşlik 
ettim. Tüm siyasi partilerden temsil-
ciler gelmişti. AK Parti’den, CHP’den, 
MHP’den temsilciler bir araya gelerek 
parlamentoda 15 Temmuz’u anlat-
mışlardı. Aslında Yenikapı dediğimiz 
ruh orada oluşmaya başlamıştı. Ancak 
görmüş olduğum tablo şuydu: İngilte-
re’de yetkililerin, milletvekillerimizle 
görüştüğünde “Büyük bir demokrasi 
savaşı verdiniz, tebrik Ederiz.” de-
mek yerine darbecilerin durumları ile 
ilgilendiklerini gördüğümde çok şa-
şırmıştım. Onlara, “İnsan haklarını 

Moderatör: Süleyman Dinçer- SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü
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uyguluyor musunuz? Uluslararası hak 
ve kurallara uygun hareket ediyor mu-
sunuz?” sorularını yöneltiyorlardı.

Şimdi bu konuyu çok farklı kapsamla-
rıyla ele alacağız. Çok değerli konukla-
rımız var. İlk olarak Meryem Hanım’dan 
başlamak istiyorum. Meryem İlayda 
Atlas, Daily Sabah Yayın Koordinatör-
lüğü’nü üstleniyor. Meryem Hanım hoş 
geldiniz. Darbe girişimi ve uluslarara-
sı medya diyoruz. 15 Temmuz Türki-
ye’nin bir demokrasi mücadelesiydi. 
Dünyaya demokratikleşme anlamında 
verilen en kapsamlı mesajlardan biri-
siydi. Uluslararası arena bunu anlamak 
mı istemedi yoksa çok farklı bir bek-
lenti içinde olduğu için süreci görme-
me yoluna mı gitti?

Meryem İlayda Atlas: Bu, hâlâ kafamı-
zı meşgul eden bir soru. 15 Temmuz’la 
ilgili Batı basınını açıp baktığınız za-
man çok korkunç şeylerle karşıla-
şıyorsunuz. Siz büyük bir mücadele 
vermişsiniz ama Batı medyasında, 
‘radikal İslamcılar sokaklarda DAEŞ 
gibi eylemler yapıyorlar’ gibi ifadeler 
kullandılar. Bir günde olmadı bütün 
bunlar, bunun bir alt yapısı var. Nite-
kim hükümeti eleştiren, muhalif olan 
pek çok gazeteci ve akademisyen ha-
diseden hemen sonra 15 Temmuz’u 
kınadılar. Darbeyi lanetlediler. Hatta 
bu kimselerin içinde sık sık Batı med-
yasına çıkıp demeç veren, Erdoğan’ı ve 
hükümeti eleştiren kimseler de vardı. 
15 Temmuz sonrasında bu kimseler 
de hayrete düştüler. Çünkü sokakta 

gördükleri ile yazılanlar birbirinden 
çok farklıydı. Bu tepki pek çok kesim-
den geldi. Pek çok kimse, “Bir saniye 
ama bu ülkede darbe yapılmak istendi, 
siz neyi konuşuyorsunuz?” dedi. Peki, 
neydi bu hayrete düşüren yorumlar? 
Neden insanlarda bir hayal kırıklığı 
oluşturdu ona bakalım.

Batı basını darbeyi ilk dakikalardan 
itibaren bir “darbe girişimi” olarak 
gördü. Yani bunun bir darbe amaçlı 
kalkışma olduğunu kabul etti. Aske-
rin Boğaz Köprüsü’nü kapattığını ve 
devlet televizyonunu ele geçirmek is-
tediğini haberleştirdi. Zaten bildirinin 
TRT’de okutulmasına ne diyebilirlerdi 
ki? Sıcak haberlerin ardından bir alt 
yazı, bir bilgi vermeye geldiğinde ise 
hemen hemen bütün haberlerin arka-
sına Erdoğan’ın çatışmadan beslenen 
bir lider olduğu, ülkeyi kendisini seven-
ler sevmeyenler olarak ikiye ayırdığı, 
hırslı, obsesif, patolojik, demokrat ol-
mayan bir lider olduğu şeklinde cüm-
leler eklendi. Yani ülkede böyle şeyler 
oldu ama “Erdoğan ve ona oy veren 
halk bütün bunları hak etti zaten.” al-
gısı yaratılmaya çalışıldı. Yani ‘ama’sız 
bir darbe aktarımı yapılamadı. Daha ilk 
dakikalarda açıkça işlenmiş cürümler 
var. Hadi helikopter mermisi ile vuru-
lan sivilleri görmüyorsun, TRT’den bil-
diri yayınlanmasını nasıl açıklıyorsun?

İlerleyen günlerde 15 Temmuz Dire-
nişi hafife alınmak, şiddet içeren bir 
şeymiş gibi gösterilmek ve mağdur 
darbeciler imajı oluşturulmak istendi. 
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Mağdur darbeciler vardı, onların hika-
yeleri vardı. Direnişçilerin hikayeleri 
ise çok sonra geldi ve yanlı bir şekilde 
verilmek istendi.

15 Temmuz’un ertesinde uluslararası 
medyada ciddi bir algı operasyonuna 
başladılar. 16 Temmuz’da yayınlanan 
Daily News’de sokağa çıkan insanlar 
sakallı, çarşaflı, şiddet eğilimli olarak 
gösterildiler. Elbette toplumumuzda 
yaşayan ve böyle giyinen insanlar var, 
biz karma bir toplumuz ama özellikle 
o fotoğraflar seçilerek darbeye dire-
nenlerin DAEŞ tipolojisinde insanlar 
oldukları, bu halkın sokakta şiddet 
saçtığı imajı oluşturulmaya çalışıldı. 
“Erdoğan bu insanları sokağa çağırdı 
onlar da palalarıyla sokağa çıktılar.” 
imajı ile algı oluşturma gayreti içine 
girdiler. Halbuki bu tarz bir şiddet olayı 
asla rapor edilmedi. İstanbul o günler-
de sabah 03:00’lara kadar son derece 
güvenli ve barışçıl bir ortamdaydı. O 
dönemde dışarıda olanlar hatırlaya-
caklardır, olayın şoku ile bir milli kar-
deşlik duygusu gelişmiş ve şok yerini 
centilmen bir coşkuya bırakmıştı.

Video yayınlarında genellikle “Allahu 
Ekber”, “Tekbir”, “Bismillah” diye hay-
kıran insanların görüntüleri verilmeye 
başlandı. Nitekim hepimiz biliyoruz, 
maalesef bu sözcükler dinimizin en te-
mel kavramları olsa da Batıdaki imajı 
bilinçli olarak kirletildi. Bu ayrı bir konu 
ve bizler için bir utanç meselesi. Lakin 
bu algılar boşuna değil. 2013 yılından 
itibaren DAEŞ’in ortaya çıkması ile 

beraber çok yoğun bir şekilde İslam, 
şiddet ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor 
ve bu ilişkilendirmenin sembolleri de 
maalesef bizim dinimizin kutsal keli-
meleri oluyor. Onlar bu kavramları kir-
letmeye çalışıyorlar.

Peki, FETÖ’yü nasıl algıladılar? Si-
yasi örgüt olarak görmediler. Bunlar 
gizemli, uhrevi amaçları olan dini bir 
grup olarak takdim edildiler. Fetullah 
Gülen de Amerika’da yaşayan münzevi 
bir din adamı olarak sunuldu. FETÖ’nün 
ılımlı İslam’ı, diyaloğu, bilimi temsil 
eden bir yapı olduğu anlatıldı. Erdoğan 
İslamcıları, ordu ise Atatürk değerleri 
ile kurulmuş seküler Türkiye’yi temsil 
ediyordu. FETÖ ile karşı karşıya kalın-
dığında FETÖ de seküler tarafta kalı-
yordu onlara göre.

2012-2013 yıllarında yazmıştım; 
FETÖ kadınların hiçbir zaman ön plana 
çıkarılmadığı, antidemokratik, baskı-
cı, insanı şekillendirip kalıba döken bir 
cemaattir. Buna karşın bu yapıyı ılımlı 
İslam’ı savunan, liberal bir yapı olarak 
yutturmaya çalıştılar. Siyasi bir top-
luluk olarak görmediler. Özellikle dini 
hizmetlere ve eğitime odaklanmış, 
eğitimli insanlardan oluşan bir toplu-
luk olarak gördüler. Buna karşılık dar-
beye direnç gösterenleri Erdoğan’ın 
sözüyle hareket eden cahil, şiddet 
yanlısı insanlar olarak resmettiler.

Bu süreçte çok ilgili-ilgisiz içerik-
ler yayınlandı. Darbe olmamış, san-
ki 250 şehit verilmemiş, sokaklarda 
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helikopterden insanlar taranmamış 
gibi, Twitter, Facebook, Youtube ya-
sakları gibi saçma sapan haberler var 
o günün manşetlerinde. Erol Olçok ve 
oğlunun cenazesinde Erdoğan’ın dök-
tüğü gözyaşını bile timsah göz yaşla-
rı olarak yazabildiler. “Erdoğan şimdi 
ne yapacak, muhalifleri temizleyecek 
mi?” dediler. Darbenin bütün anlatı-
mı daha önceki bir anlatımın üzerine 
kuruldu. Algılarını güçlendirecek ar-
gümanları seçtiler. Darbenin bastırıl-
mış olmasından son derece mutsuz 
olan Batı, bu mutsuzluğunu manşet-
lerine de yansıttı ve o da “Erdoğan 
gücüne güç kattı şimdi ne olacak.” 
argümanıydı.

Ben darbenin olduğu gece Paris’tey-
dim. 16 Temmuz’da El Cezire’nin Pa-
ris’teki bürosuna davet edildim. Biz 
arkadaşlarımızı kaybetmişiz şoktayız 
ama onlar bana canlı yayında; “2500 
kişiyi nasıl biliyordunuz da içeriye aldı-
nız?” diye soruyorlar. Çok basit bir ce-
vabı var dedim; “Askerin kışlada olma-
sı gerekir ne işi var köprüde, dışarıda? 
Silahlı olarak, tankıyla tüfeğiyle dışa-
rıda ne işi var?” dedim. “Erdoğan’ın 
elinde hazır liste mi vardı?” sorusuna 
da tepki verdim. Vatandaşlarımızı kay-
bettik, siviller öldü ama siz sokaklarda 
yüzer yüzer, biner biner bulunan dar-
beci askerlerin hukukunu savunuyor-
sunuz, dedim. Yayın 3,5 dakika sürdü.

Darbenin üzerinden henüz çok az 
bir süre geçtikten sonra “Erdoğan’ın 
meşruiyetini sorgulamaya başladılar. 

Rakiplerine karşı tahammülsüz bir li-
der olduğu için ordunun halkın üzerine 
ateş açması normaldi gibi bir noktaya 
gelebilecek ucu açık analizlere başvu-
ruldu. Dahası, Türkiye’de seçim, refe-
randum sonuçlarından konsolide edil-
mek istenen bir yüzde 49 meselesi var 
ya, bu hep karşımıza çıkar. Türkiye’de 
halkın neredeyse yarısı Erdoğan’ı iste-
miyordur ama hiç Brexit’in yüzde kaçla 
geçtiği veya Trump’ın nasıl kazandığı 
sorgulanmaz.

Brexit, yani İngiltere’nin Avrupa Bir-
liği’nden çıkma meselesi ucu ucuna 
geçmiş bir oylamadır. Aradaki farkın 
bu kadar az olması oylamanın meş-
ruiyetini gölgelemez. İkincisi Brexit 
İngiltere toplumunu hâlâ bölmeye de-
vam ediyor. Bakın, Boris Johnson iki 
gün önce istifa etti. Bütün bu haber-
ler servis edilirken İngiltere bölündü, 
İngiltere kutuplaşıyor denmiyor. Yine 
ABD’de Cumhuriyetçilerle Demokrat-
lar bugüne kadar tarihlerinde hiç bir 
zaman farklılıklarını okula, sokağa, 
devlet dairelerine taşıyacak kadar bir-
birlerine husumet beslememişlerdir. 
Bu normaldir, siyaset böyle bir şeydir. 
Türkiye’de iki kutuplu, kendilerini sağ 
muhafazakar değerlerle tanımlayan-
lar ile kendilerini sosyal demokrat, sol 
olarak tanımlayan insanların siyaseten 
birbirlerine rakip olmaları bence iyi bir 
şeydir. Keşke savundukları ideolojilere 
tam kanalize olabilseler de argüman-
ları net olsa. Türkiye’deki muhalefetin 
sorunu örgütlenmemiş olması. Kendi 
içinde bir siyasi güç oluşturamayan 
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muhalefet için basın ve akademyada 
ciddi bir örgütlenme yapılıyor. Bu da 
tabii başka bir mesele.

Türkiye ile ilgili ne zaman böyle bir 
haber olsa, “Türkiye bölündü ve bu-
nu yapan kişi Erdoğan.” deniliyor. 23 
Temmuz 2016’da BBC’nin yapımcı-
sı James Brain “BBC yapımcısıyım. 
Türkiye’deki darbe girişimi ve siyasal 
sonuçları hakkında haber yapıyoruz. 
Ülkede hükümetin yaptıklarını eleş-
tirecek birini bulmakta zorlanıyoruz. 
Geçtiğimiz hafta hep lehte konuşan in-
sanlarla görüştük. Bildiğiniz ve mevcut 
duruma karşı konuşabilecek birileri var 
mı?” diye tweet atmıştı hatırlarsanız. 
Zannederim bu tweet, 15 Temmuz ile 
ilgili söylenebilecek her şeyi söylüyor. 

Düşünün ABD’de 11 Eylül olmuş. Biz 
medya mensupları gidiyoruz, ABD’de 
11 Eylül’de ölen insanları suçlayacak, 
El-Kaide’yi yüceltecek birilerini arıyo-
ruz. Bir kişiyi bile bulamazsınız. Velev 
ki buldunuz, o yayının başına neler ge-
lir bilemiyorum.

Yine BBC’nin 17 Temmuz tarihli bir 
yayınında “Türk Ordusu demokrasiyi 
Erdoğan’dan kurtarmak için güç kul-
landı.” deniyor. Yine aynı haberin için-
de, üzerinde Türk bayrağı sarılı yerde 
kanlar içinde yatan bir vatandaş var. 
Fotoğrafın altına “Erdoğan taraftarla-
rı sokağa çıktı.” diye yazılıyor. Fotoğ-
raf çok sembolik fakat bize yine zafer 
vadetmiyor.
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Buna karşılık Türk bayrağı sallayıp 
“Allahu Ekber” diye bağıran sakallı er-
kekler sokağa çıkıp sanki şiddet saç-
mışlar, selalar okunup cihat çağrısı 
yapılmış gibi bir ortam olduğu algısı 
oluşturmaya çalıştılar.

15 Temmuz’dan birkaç hafta ilerlendi-
ğinde tabii karşımıza FETÖ’cülerin ba-
rındığı ve korunduğu memleket olarak 
ABD ile ilişkiler çıktı. Türkiye başından 
savdığı bu beladan sonra dönüp müt-
tefiklerine baktı. Biz Fetö elebaşını 
ABD koruyor, kolluyor dedikçe başı-
mıza başka başka işler açtılar, süreci 
biliyorsunuz bugünlere kadar geldik. 
O zamanın Dışişleri Bakanı John Ker-
ry darbeden sonra “Bugün Türkiye 
NATO’ya başvursa alınma şansı çok az 
olurdu.” demişti, yani hemen bize NA-
TO kartını sallamakta gecikmemişler-
di. Neyse ki yeni başkanın da NATO ile 
arası iyi değil de artık bu müesses ni-
zam kurumları Demokles’in kılıcı ola-
mıyor. Daha dün Avrupa Birliği Dönem 
Başkanı NATO toplantısında Trump’a, 
“Bence tavırlarınıza dikkat etmeli-
siniz çünkü çok az müttefikiniz var.” 
dedi. Hepsi şu an birbirlerine girmiş 
durumdalar. Bugünkü bütün manşet-
ler Merkel’le Trump’ın kapışması hak-
kındaydı. ABD-Almanya kapışmasında 
ne üzerinden yapılıyor bu tartışmalar? 
Müttefiklik üzerinden. Peki Türkiye 
neden müttefiklik konusunu masaya 
getirdiğinde sorun oluyor? Aslında gü-
nün sonunda bence biz iyi bir noktaya 
geldik ve bize, müttefik olma vasfını 
kaybedersin, AB’den uzaklaşırsın, PKK 

ile mücadelende desteklemeyiz gibi 
kartlar boşuna sallandılar.

Tabii, 15 Temmuz’un ülke sınırları için-
de üretilip dışarıya pazarlanan bazı 
başka vehçe de var. Mesela Türkiye’de 
yaygın olarak seslendirilen “tiyatro” 
söylemini de unutmamak lazım. Köp-
rüde askerin kafasını kestiler görün-
tüsü -ki yalan bir haberdi- üzerinden 
“İslam devletinin kullandığı barbar 
yöntemler.” gibi bir ifade kullanıldı. 
Bunların da alıcısı Türkiye’deki Twitter 
kullanıcılarıydı. Demokrasi nöbetleri 
için, “Erdoğan ve ırkçılar halk eğlence-
si için Buluşuyorlar.” denildi. 16 Tem-
muz sabahı yine Fevzi İşbaşaran diye 
eski AK Parti milletvekili vardı; daha 
sonra gözaltına alındı. Der Spiegel bu 
kişiyi referans alarak yorumlarda bu-
lundu. Bunların hepsinde yalan haber, 
yalan fotoğraf ve güvenilmez kaynak-
lar vardı. Daha önce AK Parti milletve-
killiği yapmış ama iki üç yıldır militanca 
saldıran birinin tweetini haber yapa-
mazsınız. Çünkü yanlı bir kaynaktır, 
güvenilir değildir.

Demokrasi nöbetlerimiz yurt dışındaki 
vatandaşlarımız arasında da yayıldı. 
Avusturya ve Almanya’daki vatandaş-
larımız da nöbet tutmaya başladılar. 
O zaman Dışişleri Bakanı, şu an Avus-
turya Başbakanı olan Sebastian Kurz, 
“Erdoğan’a destek vermek isteyen, bu 
tarz siyaset yapmak isteyenler ülke-
lerine geri dönebilirler” dedi. Tek Batı 
basınının değil, Batı bürokrasisinin 
ve yönetimlerinin de olaylara bakışı 
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oldukça problemliydi bu süreçte.

Aslında bizim de Batı basınına geç-
mişten gelen problemli bir bakışımız 
var. Türkiye’nin yerleşik elitlerinin Batı 
basınına bakışı oldukça teslimiyetçi ve 
hiç bir sorgulama içermiyor. 90’larda 
hatırlarsınız, CNN anlatıyordu olanı 
biteni. CNN’in her haberi doğru ka-
bul ediliyordu. Bana büyüğüm olan bir 
gazeteci, çalıştığımız kurumda “BBC 
Ortadoğu ile ilgili bir şey yazınca onu 
mutlak kabul ederdik, bizden daha iyi 
biliyorlar diye düşünürdük.” demişti. 
Burada şöyle bir sorun var: hâlâ bu ga-
zeteler bizim ülkemiz de dahil insan-
ların birincil kaynağı olarak okunuyor. 
Aynı hatayı biz de yapıyoruz. TRT Wor-
ld’ü, Daily Sabah’ı yaygınlaştırmak ye-
rine kendimizle ilgili buralarda yazılan 
haberlere bakarak bir kanaate varma-
ya çalışıyoruz.

Şunu bilmeliyiz ki, bu bir PR sorunu 
değil, bu bir çıkar çatışmasıdır. Yani 
bu böyle kendimizi daha iyi anlatarak 
aşabileceğimiz bir şey değildir. Türki-
ye, Batının uydusu olmaktan çıkmıştır. 
Batının uydusu olmadığı ve bu çıkarlar 
çatıştığı sürece de saldırılar bitmeye-
cektir. Eğer 24 Haziran’da bir iktidar 
değişimi yaşansaydı ertesi gün Batı ile 
imaj sorunumuz ortadan kalkacaktı. 
Cari açık mı kapandı? Yapısal ekono-
mik sorunlarımız mı bitti? Yargı siste-
mimiz mi düzeldi? Hayır! Bu, aktörlerle 
ilgili bir meseledir.

Moderatör Süleyman Dinçer: Meryem 

Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. Ulus-
lararası medyanın fotoğrafını bize çı-
kartmış oldu. Son cümlesi çok önem-
liydi. Türkiye’nin kendini yurt dışında 
anlatma çabası birçok ortamda ko-
nuşulur. Bir kesim, nasıl ifade edersek 
edelim bizi istedikleri gibi görecekler. 
Onun için beyhude bir çabanın içeri-
sinde olmayalım görüşünü savunur-
lar. Bir kısım da ısrarla ilişkilerimizi 
belli bir seviyede tutmak her zaman 
için iyidir görüşünü dillendirir. Kamu 
diplomasisine önem vermeli, var olan 
gerçekleri ısrarla anlatmalıyız der. Ben 
de ne kadar anlatırsak anlatalım, on-
lar görmek istedikleri gibi görecekler 
kısmına katılıyorum. O gece Londra’da 
bulunduğumu söylemiştim. Oradaki 
Türklerle nasıl bir aksiyon alabiliriz dü-
şüncesiyle büyükelçi rezidansı önünde 
toplandık ve sonrasında BBC’nin önü-
ne gittik. Oluşan kalabalık üzerine BBC 
aşağıya bir muhabir ve kameraman 
gönderdi. Muhabirin yanındaki beye-
fendiye sorduğu ilk soru “Sayın Erdo-
ğan bir diktatör mü?” oldu. Soru so-
rulan kişi yaklaşık 25 yıldır Londra’da 
iş adamı kimliğiyle yaşayan saygın bi-
riydi. Cevaben “Ben hem Türk hem de 
bir İngiliz vatandaşıyım. Emin olun bir 
gün bu ülkede bir darbe girişimi olur-
sa, “Acaba David Cameron bir diktatör 
mü değil mi? sorusunu asla sormaya-
cağım, ülkemi savunacağım.” demişti. 
İşte o vakit BBC canlı yayından çıkmak 
zorunda kalmıştı. Erdoğan üzerin-
den Batı medyasında oluşturulan algı 
kampanyasını Meryem Hanım anlattı. 
Kendisine çok teşekkür ediyoruz.
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Turan Bey’e dönmek istiyorum. Özellik-
le Arap coğrafyası ile ilgili çok önemli 
araştırmalar yaptınız. Aynı zamanda 
Türk-Arap Derneği’nin de başkanlığı-
nı yürütüyorsunuz. Sizinle İngiltere’de 
birçok medya kuruluşunu ziyaret de et-
miştik. Arap coğrafyası daha karmaşık, 
sistemin liderler üzerinden değiştiği bir 
coğrafya. Siz 15 Temmuz’u Arap med-
yası ve siyasal gelişimleri üzerinden 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Turan Kışlakçı: Sorularınıza cevap ver-
meden önce bir girizgah yapmak isti-
yorum. Türkiye’de ve dünyada olup bi-
tenleri anlamak için dünyada yaşanan 
gelişmeleri görmek lazım. Dünya köklü 
bir değişim yaşıyor, yeni bir küresel sis-
tem oluşuyor. Bu sistemin içerisinde 
Türkiye bölgesel güç, hatta küresel güç 
olmak için kavga ediyor. Türkiye bu mü-
cadelesini verirken birçok engelle kar-
şı karşıya kalıyor, bunlardan bir tanesi 
medya. Bununla ilgili bir örnek vermek 
istiyorum. New York’ta Central Park’ta 
adamın biri her zamanki yürüyüşü-
nü yaparken kuduz bir köpeğin küçük 
bir kıza saldırdığını görüyor. Kız “Beni 
kurtarın!” diye bağırıyor. Adam hemen 
koşup kuduz köpekle didişiyor, kızı kur-
tarıyor ve köpeği öldürüyor. Uzaktan 
bir polis de bu olayı izliyor, sonrasında 
yanına giderek “Sen bir kahramansın.” 
diyerek sarılıyor. Yarın bütün medya 
“Cesur New Yorklu bir kızı kurtardı.” 
diye yazacak. Adam “Ben New Yorklu 
değilim ki.” diyor. Polis, “Korkma, cesur 
Amerikalı bir kızı kurtardı diye yaza-
caklar o zaman.” diyor. Bunun üzerine 

adam “Ben Amerikalı değilim ki.” diyor. 
Polis “Peki nerelisin sen?” diye sorun-
ca adam “Ben Iraklıyım.” diye cevap 
veriyor. Polis bakıyor adama; kafası-
nı sallıyor. Ertesi gün medyada haber 
nasıl çıkar? “Radikal İslamcı terörist 
masum Amerikalı köpeği öldürdü.” İş-
te Batı medyası budur. Bunu en güzel 
ifade edenlerden biri Edward Said’dir. 
Kendisi Hristiyan bir Filistinlidir. Yıllarca 
Amerika’da yaşadı. CNN, BBC, New York 
Times kısaca Batı medyasının Orta-
doğu’ya, İslam dünyasına bakış açısını 
en iyi anlatan yazarlardan biriydi. Alev 
Alatlı tarafından Türkçeye tercüme edi-
len Haberlerin Ağında İslam isimli bir ki-
tabı vardır. Batı medyasının geçmişten 
bugüne bu coğrafyanın medyasına na-
sıl baktığını anlatan en iyi kitaplardan 
bir tanesidir.

Batı, medyayı bir propaganda aracı ola-
rak kullanıyor. Bu coğrafyanın değerle-
rini hiçbir şekilde önemsemiyor. Peki 
Arap medyası, buna Türkiye medyası da 
dahil, olayları nasıl okuyor? CNN, BBC 
ya da Washington Post bir haber yazdı-
ğı zaman yazarlarımız tarafından büyük 
bir referans olarak kabul edilir, asla red-
dedilmez, kesinlikle doğrudur diye ba-
kılır. Peki neden? Çünkü bu coğrafyaya 
medyayı Batı getirdi, bize gazeteciliği, 
televizyonculuğu Batı öğretti. Bundan 
dolayı biz halâ o kültürden kurtulama-
dık. Bu coğrafyada ilk gazeteyi çıkaran 
Napolyon’dur. Fransız devriminden 10 
yıl sonra ilk gazeteyi çıkarmıştır. Gaze-
te Fransızca, Arapça, Osmanlıca ve İn-
gilizce olarak dört dilde yayınlanmıştır. 
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Gazetenin ilk baskısında başlık, “Napol-
yon Müslüman oldu.” diye veriliyor. İkin-
ci günkü başlık şöyle: “Napolyon İslam’ı 
Avrupa’ya yayacak.” Üçüncü günkü 
başlık: “Napolyon Hz. Ömer’in adaletini 
bütün dünyaya yayacak.”

İngiltere’de İslamic Party diye bir parti 
var, fazla bilinmez, bundan 5 yıl önce 
başkanını ziyaret ettiğimde bana bir ki-
tabını hediye etti. Nedir bu dediğimde, 
ben Napolyon’un Müslüman olduğunu 
ispatladım, dedi. Nasıl ispatladın, diye 
sordum. O da bana “Mısır’da çıkardığı 
gazetede Müslüman olduğu, Avrupa’yı 
Müslümanlaştıracağı, Hz. Ömer’in ada-
letini bütün dünyaya yayacağı yazıyor.” 
cevabını verdi. Yüzüne söyleyemedim 
ama yardımcısına “O haberler propa-
ganda amaçlıdır, Napolyon hiçbir za-
man Müslüman olmadı.” dedim. Bu 
coğrafyada halâ Batıdan beslenen, 
oranın kültürü ile yetişen insanların 
medyasına sahibiz biz. Böyle bir sıkın-
tımız var bizim. Bundan kurtulmazsak 
haberlerimiz de doğru düzgün çıkmaz. 
Ortadoğu’nun sahibi halâ Batı medyası. 
Müstakil gazetelerin sayısı çok azdır ve 
okunmazlar.

Türkiye’de de ana akım medya farklıdır 
hatta başlık farklı yerlerden gelir. Bir 
örnek vereyim. Mısır’da darbeden bir 
hafta önceydi. Mısır’da en ünlü gazete-
lerden birine gitmiştim. İlginç bir başlık 
atmışlardı, içeriğinde çok ağır hakaret-
ler ve yalan bir haber vardı. Gazete yö-
neticisine, bu başlığın yalan olduğunu 
sen de biliyorsun, dediğimde bana, bu 

başlıkları ben atmıyorum bize maille 
geliyor biz manşetlere taşıyoruz, dedi. 
Onun için şu anda Türkiye’ye yönelik ba-
kışları düşünün.

Şu anda Türkiye’de büyük bir rejim dö-
nüşümü yaşanıyor, 15 Temmuz dünya-
daki en büyük hadiselerden bir tanesi-
dir. Tıpkı Fransız Devrimi gibi bir devrim, 
hatta İslam tarihinin en büyük olayıdır. 
Çünkü hiçbir zaman İslam tarihinde 
askere, orduya karşı bir ayaklanma 
kültürü olmamıştır. Fakat 15 Temmuz 
şunu getirdi. İslam dünyasında büyük 
bir değişimin de kıvılcımı oldu. Tıpkı 
Arap Baharı gibi. Arap Baharı belki bu-
gün bir yenilgiye uğramış olabilir ama 
bunun Siyasal İslam Felsefesine etki-
si o kadar büyük ki, bunu bizler 10-20 
yıl sonra göreceğiz. Arap Baharı ve 15 
Temmuz, İslam dünyasının büyük olay-
larından iki tanesidir. Bu coğrafyanın 
aydınlarına ve entellektüellerine düşen 
bir şey var. 15 Temmuz’u sadece duy-
gusal açıdan değil 15 Temmuz’un asıl 
felsefesinin ne olduğunu anlatmalıyız. 
Tıpkı Fransız Devrimi’nin nasıl Jean Ja-
cques Rousseau’su varsa İngiliz siyasal 
dönüşümünün, devriminin felsefesini 
oluşturan John Lock’u varsa, Amerikan 
devriminin Thomas Bridge’i varsa Arap 
Baharı’nın da 15 Temmuz’un da fey-
losafları, düşünürleri olmalıdır. Bunun 
temel kriterleri ortaya konulmalıdır. 
Her 15 Temmuz’da bir araya gelip bir-
birimizi gazlamak yerine bunun felse-
fesini oluşturalım ki yüzyıl, bin yıl sonra 
okudukları zaman insanlar o felsefeyi 
görebilsin.
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Düşünün halk sokağa çıkarak bu coğ-
rafyadaki darbeler yüzyılını bitirdi. 
1948’de İsrail kurulduktan sonra Or-
tadoğu’da darbeler yüzyılı denen bir 
dönem vardır. Mısır’da, Cezayir’de, 
Yemen’de, Suriye’de. 15 Temmuz dar-
belere dur diyen ilk hamle oldu. İşte 
bu yüzden İslam dünyasının, dünya 
tarihinin en önemli olaylarından birisi-
ne tanıklık ettik. Bu felsefeyle birlikte 
bunu artık dünyaya nasıl duyurabiliri-
zin üzerinde tartışmak gerekiyor. Ben 
sözlerimi burada tamamlıyorum ve 
çok teşekkür ediyorum.

Moderatör Süleyman Dinçer: Turan 
Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Mısır’daki 
darbe sürecinde manşetlerin bir yer-
den geldiğini belirtti Turan Bey. Tabii 
biz bunlara yabancı değiliz. Yakın süre 
içerisinde Türkiye’de de manşetlerin 
hangi paşalar tarafından nasıl atıl-
dığını çok iyi biliyoruz. Elhamdülillah 
artık ülkede manşetleri millet atıyor. 
Aramızda çok değerli bir konuğumuz 
var. Sayın Abdurrahman Yusuf Mısırlı 
yazar ve şair. Mısır darbesi olduğunda 
Türk toplumu olarak kardeş coğrafya-
mızda yaşanan bu durumu çok içsel-
leştirdik hakikaten o geceyi kendi ül-
kemizde yaşıyor gibiydik. Orada darbe 
ne yazık ki başarılı oldu ve şu anda da 
darbeci bir yönetim altında Mısır idare 
ediliyor. Hem Mısır darbesi hem de 15 
Temmuz’da Türkiye’nin ortaya koydu-
ğu darbeye karşı mücadeleyi birbirine 
kıyasla ele aldığınızda neler söylemek 
istersiniz? Siz aynı zamanda o ge-
ce Taksim Meydanı’ndaydınız. Sizin 

gözlemlerinizi de dinlemiş olalım.

Abdurrahman Yusuf: Katılımcılara 
hoş geldiniz diyorum. Benden önceki 
konuşmacılara ve davetlilere teşek-
kür ediyorum. Burada Askeri darbe 
dönemlerinin hakikati ve askeri dar-
belerin şartları ve askeri darbelerin 
çeşitlerinin ne olduğuna bakmak ge-
rekir. Buradaki askeri darbenin ayak-
lanma, askeri darbe ve darbe sonrası 
mukavemet olursa nasıl hareket edi-
leceğine, kesintiye uğrarsa nelerin 
yapılacağına dair bir liste olduğunu 
söyleyebiliriz. Darbeden sonra dünya 
basınına ve halka söylenecekler bile 
bu listede tafsilatıyla mevcut olacaktı. 
Evraklar dağıtılacak, kendi aramızda 
onları konuşuyor olacaktık. Darbenin 
başarısız olmasıyla, neyse ki, bu liste 
yazılamadı.

Sorunun aslına gelirsek, neden darbe 
Mısır’da başarılı oldu da Türkiye’de ba-
şarısız oldu? İki farklı neticenin ortaya 
çıkmasını halk faktörüne bağlayarak 
açıklayamıyorum. Mısır’da halk ye-
terince direnç göstermedi darbe ba-
şarılı oldu, Türkiye’de halk daha güçlü 
mukavemette bulundu darbe başa-
rısız oldu. Bunu söyleyemiyorum. Bu 
durumun farklı sebepleri var. Şayet 
Mısır halkıyla ilgili bir sorun olsaydı. 
Neden dünyanın gözü önünde katle-
dildiler. Neden dünyanın gözü önünde 
tutuklandılar? Neden caddelerde canlı 
yayında dövüldüler, üç yıldan fazla bir 
süre direndikleri meydanlarda yüzler-
cesi katledildi?



57

III. Oturum 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Uluslararası Medya

Türkiye’de halkın tavrını küçümsemi-
yorum. Ama mukavemetin süresi bir 
geceydi. Mısır halkı üç yıldan fazla bir 
süre direnişlerini sürdürdüler. Bu sü-
rede başka bir direnişle de karşılaştı-
lar. Burada gerçekte askeri darbe tür-
lerine bakmak gerekir. Türkiye 5 askeri 
darbe yaşamış bir ülke. Daha önceki 
darbelerde herhangi bir mukavemet 
olmamış. Mısır’da darbe düşüncesi 
önce kalplere yerleştirilmiş. Bu ne-
denle bir birlik oluşmamış. Müessesler 
bir araya gelmiş, Türkiye’deki duruma 
uymuyor bu nedenle. Latin Ameri-
ka’da yapılan darbelere de uymuyor. 
Doğu Avrupa’daki askeri darbelerle de 
benzerlik göstermiyor. Burada halk bir 
araya geldi, bu nedenle mukavemetle-
rini sürdürebildiler. Mısırda bir istibdat 
dönemi sona erdikten sonra askeri bir 
darbeyle tekrar istibdadın geri gelece-
ğine kimse inanmıyordu. Dünyanın her 
yerinde farklı şekillerde askeri darbe-
ler olabilir ve bu askeri darbeler sü-
rekli hale gelebilir. Zaaf ortaya çıkınca 
tekrarlanabilir. Mesela Şili... Şili askeri 
darbe nedir bilmiyordu. Demokratik bir 
rejimle yönetiliyordu. Askerin darbe 
yapmak gibi bir düşüncesi yoktu, ta ki 
Pinochet 1973 yılında bir askeri dar-
beye kalkışana kadar. Şili yirmi yıldan 
fazla bir süre kanlı bir askeri darbeyle 
yönetildi.

Mısır’da demokratik barışçı bir rejim 
yoktu. Ve istibdadın yıkılışı da mümkün 
görünmüyordu. Mısır halkının tecrübe 
etmediği bir durumdu. Bu açılardan 
Türkiye ve Mısır farklılık gösteriyor. 

Diğer bölge ülkelerinden Türkiye’nin 
farkı, demokratik bir sisteme sahip ol-
masıdır. Türk halkının darbeyi inkıraza 
uğratabilmesinin arkasında yatan se-
bep budur.

İstibdadın geri dönüşü her zaman 
mümkündür. Seçim yapıyor olsanız da, 
fikir özgürlüğü olsa da, siyasi partiler 
kurulsa da istibdat geri dönmek için 
her zaman kendine bir yol bulacaktır. 
Özellikle de harici müdahalelerin göl-
gesi altında olan ülkelerde bu her za-
man mümkündür.

Yakın zamanda depremin merkezinde 
bulundum. Ben şu an İstanbul’da yaşı-
yorum, ancak kalbim Kahire’de atıyor, 
aklım Şam’da, bir parçam Libya’da, 
başka bir parçam San’a ve Aden’de.

Ben Rabia’nın çocuğuyum. Rabia’daki 
direniş, benim ölmemle benim kişisel 
çıkarlarımla da ilgili. Sadece bir gece-
de 300’den fazla arkadaşım katledildi. 
Bugün tanıdığım bütün arkadaşlarım 
ya ülke dışına çıkmak zorunda kaldı-
lar, ya hapishanelerde bulunuyorlar, ya 
kendi evlerine bile uğrayamaz haldeler. 
Kendi kız kardeşim Amin Kamil bugün 
bir hapishanede bir yıldan fazla bir sü-
redir güneşi görmeden tutuluyor.

Bu darbenin neticeleri, Mısır hal-
kının askeri darbeye karşı direnişi, 
Arap ülkelerinde, Arap halkları üze-
rinde derin izler bıraktı. 15 Temmuz 
gecesi de İstanbul’un caddelerinde 
Mısır’da eylemlere katılmış meşhur 



58

15 Temmuz Derneği 

II. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu/11 Temmuz 2018

arkadaşlarımın yer aldığı haberlerini 
aldım. Bazılarını sizler de biliyorsunuz. 
Galata Köprüsü’nde Kahire’deki Asrini 
Köprüsü’nün kokusu vardı.

Mısır’daki darbenin siyasi yönlerini ko-
nuşacak olursak, değişen bir şey yok. 
Arkadaşlarımın çoğu evlerini terket-
mek zorunda kaldılar. Allah’a dua edi-
yorum. Allahım iki darbeyi bir araya 
getirmemen için yalvarıyorum. mem-
leketimize ve evimize dönemedik ben 
ve arkadaşlarım. Ne zaman döneceği-
miz de belli değil. O günden beri bir otel 
odasında yaşıyorum. Darbeden sonra 
kendimize sığınacak yer aradık Birleşik 
Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkele-
rinde. Hepsi de geri çevirdiler. Zaten 
Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık 
içerisindeler. Buradaki direnişten ve 
askeri darbenin başarısızlığa uğrama-
sından dolayı.

15 Temmuz gecesi benim ve Taksim’de 
yürüyen insanlar arasında samimi 
dostluklar oluştu. Arkadaşlarımla so-
kağa çıkmaya karar verdik, Güçlü bir 
ses duyuldu. Taksim’e doğru gittik. 
Orada canlı yayına başladık. Bütün 
Arap dünyasından izlenmesi için çaba 
sarf ettik. Mesajımız basitti. Burada 
Türk halkıyla beraberdik. Bütün dün-
yadaki askeri darbelere karşıydık. Bü-
tün dünyadaki halkların özgürlüğü için 
buradaydık. Buradaki askeri darbenin 
başarısızlığı, hakikatte bütün bu böl-
gedeki, Ortadoğu’daki askeri darbele-
rin sonunu getirecek bir süreçtir.

O yayında dedik ki, İstanbul’da askeri 
darbenin bir gecede bastırılmasıyla, 
15 Temmuz inşallah darbelerin sonu-
nu getirecek bir süreci bütün bölgede 
başlatacaktır. Mısır halkıyla Türk hal-
kının darbeye karşı gösterdiği muka-
vemetteki en önemli farklardan birisi 
de, Mısır’daki direniş yıllarca sürdü. 
Türkiye’deki durumu küçümsemiyo-
rum ama direnişi yıllarca sürdürmek 
kolay değildir. İlkinde başarı sağlasalar 
da ikinci darbeyi atlatamadılar. Türki-
ye’de ise direniş bir gece sürdü ve Türk 
halkı bir gecede darbeyi geri püskürt-
meyi başardı. Devleti yeniden istik-
rara kavuşturdu. Sistemini yeniden 
kurabildi. Darbenin içeride ve dışarıda 
bağlantılarını ve istihbarat örgütle-
riyle ilişkisini ortaya koyabildi. Devle-
tin yeniden tesisi çok önemlidir. Ve bu 
ülkede istikrarın devamı Allah’tan di-
leğimdir. Türkiye’nin demokrasi tecrü-
besi darbeden sonra müesseselerinin 
aksamadan çalışmasına, seçimlerin 
yapılmasına imkan tanıdı. Türkiye’nin 
bu başarısı tüm askeri darbe yaşanan 
ülkelere örnek teşkil etmektedir. Çok 
teşekkür ediyorum

Moderatör Süleyman Dinçer: Abdur-
rahman Bey’e çok teşekkür ediyorum. 
O kadar güzel özetledi ki durumu. Belki 
de buradan çıkartabileceğimiz en te-
mel ders şu: O gün sokaklarda olmak, 
darbeye karşı durmak sadece Recep 
Tayyip Erdoğan için, sadece Türkiye 
için değil aynı zamanda dünyaya bir 
demokrasi dersi vermek için önem-
liydi. Darbenin püskürtülmesi, İslam 
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coğrafyasının darbeler karşısında bir 
duruş sergilemesi için de cesaret ve-
riciydi. Son olarak katılımcılarımızdan 
toparlama cümlelerini de alalım ve 
oturumu öyle kapatalım.

Meryem İlayda Atlas: Mısırlı çok fazla 
arkadaşım var, bir müddet Türkiye’ye 
geldiler. Burada tutunan oldu tutuna-
mayan oldu, sonra Amerika’ya gittiler. 
Bunların içinde Amerika’da profesör 
olanlar var. Söyledikleri şu: “Mısır düş-
tü, ülkenizin kıymetini bilin.” Her gün 
demokrasi üzerinden tokatlanıyoruz. 
Bizim de kendimizi anlatma noktasın-
da hatalarımız var. Belki siyasi irade 
bazen neyi niçin yaptığını düzgün bir 
biçimde anlatamıyor ama şunu unut-
mayalım, Mısır’da bugün insanlar evini 
satıp parasını dahi alamıyorlar. Çünkü 
her tür finansal işlem keyfiliğe tâbi. Yi-
ne siyasal, vize işlemleri keyfiliğe tâbi. 
Her şey durmuş durumda. Mısır, bu 

coğrafyanın entelektüel yetiştiren en-
der ülkelerinden biriydi. Mısır’daki or-
duyu o ülkenin seçkinlerinin, elitlerinin 
2013’te nasıl çağırdığını hatırlarsınız. 
Maalesef bazen de halklar kendileri 
edip kendileri buluyorlar. Ülkemize ba-
karken biraz da bu minvalden bakmak 
gerekir.

Turan Kışlakçı: 15 Temmuz’u unutma-
yın, bunun felsefesini oluşturun çünkü 
gelecek nesillere 15 Temmuz’un, dar-
beler yüzyılını nasıl bitirdiğini iyi açık-
lamamız gerekiyor.

Moderatör Süleyman Dinçer: Katıldı-
ğınız için çok teşekkür ediyoruz. Sürç-i 
lisan ettiysek affola. İnşallah 15 Tem-
muz bizler için sadece bir tarih olmak-
tan öte, bir değer olarak gönlümüzde 
ve fikrimizde yer edinmeye devam 
eder. İyi akşamlar diliyoruz.






