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IV. Uluslararası
15 Temmuz Sempozyumu

“MİLLİ İRADEYİ SAVUNMAK, GELECEĞİ İNŞA ETMEK”

AÇILIŞ KONUŞMALARI 

A. Tarık Şebik - 15 Temmuz Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Erol Özvar - Marmara Üniversitesi Rektörü 
Hilmi Türkmen - Üsküdar Belediye Başkanı
Abdülhamit Gül - T.C. Adalet Bakanı

SUNUMLAR 

O Gece Ne Oldu? 15 Temmuz’u Hatırlamak
Konuşmacı: Nedim Şener  (Gazeteci - Yazar)

15 Temmuz Sonrası Din Anlayışını Yeniden Düşünmek
Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu (Diyanet İşleri Eski Başkanı)

Türkiye’nin Darbeler Tarihi
Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Satan (Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi)

15 Temmuz ve Türkiye’nin Dünyadaki Eğitim Seferberliği
Konuşmacı: Prof. Dr. Birol Akgün (Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

15 Temmuz’un İslam Dünyası İçin Anlamı Ne?
Konuşmacı: Dr. Said el-Haj (Ortadoğu Uzmanı)

Darbe Davaları Süreci
Konuşmacı: Av. Cavit Tatlı (Hukukçular Derneği Genel Başkanı)

PROGRAM AKIŞI



Dünya tarihinde eşi ve benzeri 

görülmeyen bu davranış bir demokrasi 

zaferi olarak her yönü ile incelenmeye 

ve tartışılmaya değerdir. 15 Temmuz 

darbe girişimi, FETÖ örneğinde olduğu 

gibi, halkımızın inançlarının hain 

çevrelerce nasıl araçsallaştırılabileceğini 

ve buna karşı dikkatli olunması gerçeğini 

de ortaya koymuştur. 
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Sunuş

Türk siyasi tarihi demokrasi yanlıları-
nın ve karşıtlarının mücadelesine sah-
ne olmuştur. Milli iradeyi savunanlar 
ile vesayete dayalı bir yönetimi tercih 
edenler arasında süren uzun soluklu 
mücadele sırasında Türkiye’de siya-
set, yasama, yürütme, yargı ve ordu 
gibi devletin ana omurgasını oluşturan 
kurumlar ve Türk milleti ciddi bedeller 
ödemiştir. Kurulduğu günden 1946 
yılında çok partili döneme geçinceye 
kadar Türkiye tek parti yönetimlerinde 
ağır aksak hukuk devletini inşa etme-
ye çalışmış ancak vesayet odaklarının 
güçlenmesine engel olamamıştır. Milli 
iradenin güçlü biçimde tecellisi çok 
partili ve serbest seçimler döneminde 
gerçek manada somutlaşmış, Türk de-
mokrasisi bu dönemden sonra gerçek 
manada gelişmeye başlamıştır. 

“Yeter, artık söz milletindir!” sloganın-
da hayat bulan Milli iradenin yükselişi 
Türk siyasi tarihinde bir dönüm nokta-
sı olmuş ancak vesayetçi anlayış Türk 
milletinin demokrasi yürüyüşünü 27 

Mayıs 1960 darbesi ile kesintiye uğ-
ratmıştır. 1960 Darbesi ve sonrasın-
da Türkiye siyasi, hukuki ve ekonomik 
açılardan büyük bedeller ödemiştir. 
Ancak ne bu darbe, ne de daha sonra 
yaşanacak darbeler Türkiye’nin Milli 
iradeye dayalı demokrasi yürüyüşünü 
durdurmamıştır. 

Bütün saldırı ve operasyonlara, sık sık 
siyasi parti kapatmalara ve siyasilere 
yönelik yasaklamalara rağmen Türk 
milletinin demokrasiye olan tutkusu 
beklentilerin aksine daha da artmıştır.  
27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 
1980, 28 Şubat 1997, 27 Nisan 2007 
ve nihayet 15 Temmuz 2016 darbeleri 
ve darbe girişimleri birer kara leke ola-
rak Türk siyasi tarihine geçmiştir. 

15 Temmuz 2016 darbe girişimi Türk 
milletinin iradesinin bir daha çalına-
mayacağını göstermiştir. 15 Temmuz 
darbe girişiminden önce demokrasiye 
saldırılar büyük oranda amacına ulaş-
mış, seçimle iş başına gelen hükümet 
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Prof. Dr. Ali Köse  
Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Talip Küçükcan  
Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı
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15 Temmuz kitleler halinde Milli iradeye 

sahip çıkılması bakımından bir dönüm 

noktası olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk 

halkı kendi iradesine sahip çıkmış ve 

demokratik kurumların ele geçirilmesine 

canı pahasına engel olmuştur. 
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Sunuş

ve yönetimler devrilmiş veya istifaya 
zorlanmış, ülkenin demokratik kurum-
ları ve ekonomisi büyük zararlar gör-
müş, siyasi yasaklar getirilmiş ve halk 
susturulmuştu. 15 Temmuz kitleler 
halinde Milli iradeye sahip çıkılması ba-
kımından bir dönüm noktası olmuştur.  
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan liderliğinde Türk halkı ken-
di iradesine sahip çıkmış ve demokra-
tik kurumların ele geçirilmesine canı 
pahasına engel olmuştur. 

Dünya tarihinde eşi ve benzeri görül-
meyen bu davranış bir demokrasi za-
feri olarak her yönü ile incelenmeye 
ve tartışılmaya değerdir. 15 Temmuz 
darbe girişimi, FETÖ örneğinde oldu-
ğu gibi, halkımızın inançlarının hain 
çevrelerce nasıl araçsallaştırılabi-
leceğini ve buna karşı dikkatli olun-
ması gerçeğini de ortaya koymuştur.  
 
Önemli bir misyonu üstlenen 15 Tem-
muz Derneği bu fikirden hareketle IV. 
Uluslararası 15 Temmuz Sempoz-
yumu’nun temasını “Milli İradeyi Sa-
vunmak, Geleceği İnşa Etmek” olarak 
belirlemiştir. 

Sempozyumda bir taraftan geçmiş-
te yaşananların muhasebesi yapıla-
rak dersler çıkarılması, diğer yandan 
da demokrasi yürüyüşünde, geleceği 
inşa etme adına, hukuk ve insan hak-
ları çerçevesinde Milli iradenin daha 
da güçlendirilmesine yönelik atıl-
ması gereken adımların tartışılması 
amaçlanmıştır. 

“Milli İradeyi Savunmak, Geleceği İn-
şa Etmek” Sempozyumu’nun düzen-
lenmesine önemli katkılarda bulunan 
15 Temmuz Derneği Başkanı Sayın 
Tarık Şebik’e, Marmara Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a, 
Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi 
Türkmen’e, katılımları ile sempozyu-
mu onurlandıran Adalet Bakanı Sayın  
Abdülhamit Gül’e, konuşmaları ile kat-
kıda bulunan Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, 
Prof. Dr. Ali Satan,  Prof. Dr. Birol Akgün,  
Dr. Said el-Haj, Nedim Şener, ve  
Av. Cavit Tatlı’ya teşekkür ediyor,  
sempozyum çıktılarının demokrasimiz 
için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. 



Türk milleti nasıl ki yüz 

yıl evvel milli mücadeleyle 

sömürgeciliğin sonunu getirerek 

bir örnek teşkil ettiyse, 

15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu 

direnişle de mazlum milletlerin 

bahtında bir ümit ışığı yaktı.

A. Tarık Şebik
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Açılış Konuşmaları

Sunucu: Sayın Bakanım, saygıdeğer 
misafirler, hanımefendiler, beyefen-
diler, 15 Temmuz Derneği’nin bu yıl 
Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Be-
lediyesi ile birlikte gerçekleştirdiği  
IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempoz-
yumu’na hepiniz hoş geldiniz. Açılış 
konuşmaları ile başlayacak olan prog-
ramımız, kıymetli konuklarımızın su-
numlarıyla devam edecek. İlk olarak 15 
Temmuz Derneği Başkanı Sayın Tarık 
Şebik’i konuşmalarını yapmak üzere 
kürsüye davet ediyorum.

A. Tarık Şebik:  
 
Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler;

Üsküdar Belediyemizin destekleriyle 
15 Temmuz Derneği ve Marmara Üni-
versitesi işbirliğinde düzenlediğimiz 
IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempoz-
yumu’nun açılış programı vesilesiyle 

bir aradayız. Sözlerimin başında dave-
timize icabet eden başta zat-ı devlet-
leri olmak üzere tüm misafirlerimize 
şükranlarımı arz ediyor, hoş geldiniz 
şeref verdiniz diyorum.

15 Temmuz Derneği olarak faaliyet-
lerimizi iki ana eksende yürütüyoruz. 
Bunlardan ilki 251 şehit ailemiz ve 2 
bini aşkın gazimizle dayanışma için-
de olarak onlar için bir çatı kuruluş 
olmaktır. İkincisi ise 15 Temmuz Des-
tanını milli hafızada canlı tutarak ge-
lecek nesillere aktarmaktır. Bu amaçla 
düzenlediğimiz kültürel etkinliklerin en 
önemlilerinden biri de işte bu sempoz-
yumlardır. Birincisini SETA ile, ikincisini 
İstanbul Üniversitemizle, üçüncüsünü 
Diyanet İşleri Başkanlığımızla her yıl 
farklı bir konuda gerçekleştirdiğimiz 
uluslararası sempozyumumuzun dör-
düncüsünü Marmara Üniversitemiz-
le “Milli İradeyi Savunmak, Geleceği 

IV. Uluslararası

15 Temmuz Sempozyumu

Açılış Konuşmaları

Konuşmacılar:  A. Tarık Şebik - 15 Temmuz Derneği Başkanı  
  Prof. Dr. Erol Özvar - Marmara Üniversitesi Rektörü  
  Hilmi Türkmen - Üsküdar Belediye Başkanı 
  Abdülhamit Gül - T.C. Adalet Bakanı
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İnşa Etmek” başlığıyla düzenliyoruz. 
Her sempozyum sonrası hocalarımı-
zın kıymetli tebliğlerini kitapçık haline 
getirerek bu alanda nitelikli bir arşiv 
oluşturmaya gayret ediyoruz.

 
 
İslam dünyası her asırda büyük bir 
ihanetle sarsılmıştır. Ancak bu ihanet-
lerin hiçbiri ailelerimizi parçalayacak 
derecede dehşetli ve yıkıcı bir boyuta 
ulaşamamıştır. İşte 15 Temmuz ge-
cesi yaşadığımız hadiseyi tarihler, bu 
asrın en azametli fitnesi, ürpertici bir 
tedhiş hareketi olarak kaydetmiştir. 
Müslüman görünümlü bir çıfıt, ruhu-
nu şeytana satmış bir narsist, haç-
lı emellerinin taşıyıcısı bir kılıç artığı 
olan Fetulah; Allah’ı bıraktırıp kendine 
taptırttığı teröristleriyle aziz vatanı-
mızı işgale yeltendi. Her on yılda bir 
kurtarıcı olarak arzıendam edenlerin 
aslında nasıl birer maşa olduğunu ta-
rihi tecrübesiyle kavrayan milletimiz, 
15 Temmuz gecesi artık bu yalanı yut-
mayacağını sokaklara dökülerek orta-
ya koydu ve iradesine canı pahasına 
sahip çıktı. Türk milleti nasıl ki yüz yıl 
evvel milli mücadeleyle sömürgeciliğin 
sonunu getirerek bir örnek teşkil et-
tiyse, 15 Temmuz gecesi ortaya koy-
duğu direnişle de mazlum milletlerin 
bahtında bir ümit ışığı yakmıştır. Bu 
milletlerin darbeci hainlere teslim ol-
mamak, iradesini tank paletleri altında 
çiğnetmemek için ne yapmaları gerek-
tiği konusunda artık önlerinde müşah-
has bir uygulama var.

Bugün geriye dönüp baktığımızda şu-
nu net olarak görüyoruz ki, 15 Temmuz 
2016 gecesi milletimizin ortaya koy-
duğu çelikten irade; önce Fırat Kalkanı, 
Zeytindalı, Barış Pınarı olup devletimi-
zi yıkarak coğrafyamızda terör estire-
cek yeni İsrailler kurmak isteyen ma-
şaların tepesine inmiş, daha sonra da 
Türkün bu topraklarda ilelebet payidar 
olacağını Ayasofya’nın zincirlerini kı-
rarak cihana ilan etmiştir. Hasılı, o ge-
ce milletimizin sabır ve sebatı, azim ve 
kararlılığı süreç içerisinde ete kemiğe 
bürünmüş yedi düvel karşısında Recep 
Tayyip Erdoğan olarak görünmüştür.

Sempozyumumuzun 15 Temmuz ru-
hunu yaşatmamıza katkıda bulunacak 
güzel sonuçlar elde etmemize vesile 
olmasını diliyor desteklerinden do-
layı Belediye Başkanımız Sayın Hilmi 
Türkmen’e, işbirliğinden dolayı Mar-
mara Üniversitesi Rektörümüz Prof. 
Dr. Erol Özvar hocamıza, teşriflerinden 
dolayı Adalet Bakanımız Sayın Abdül-
hamit Gül’e, Sempozyum Bilim Kurulu 
Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Köse’ye, 
Yürütme Kurulu Başkanımız Prof. Dr.  
Talip Küçükcan hocamıza teşekkürle-
rimi arz ediyor, sizleri saygı ve muhab-
betle selamlıyorum.

Sunucu: Sempozyumun gerçekleşti-
rilmesinde emek veren Marmara Üni-
versitesi Rektörümüz Prof. Dr. Erol Öz-
var’ı açılış konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye davet ediyorum.

Sayın Bakanım, değerli misafirler;          
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Tarık bey foto
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Bundan 4 yıl önce Fetulahçı 

Terör Örgütü’nün ülkemize 

ve memleketimize ihanetini 

hatırlayarak hafızamızı diri tutmak, 

o hainler ve arkasındaki güçlerle 

mücadele etmenin ilk şartıdır.

Prof. Dr. Erol Özvar 
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Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Erol Özvar: Muhterem Baka-
nım çok kıymetli misafirler, IV. Ulus-
lararası 15 Temmuz Sempozyumu’na 
hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Önce sempozyumun düzenlenmesin-
de emeği geçen 15 Temmuz Derne-
ği’ne, Üsküdar Belediyesi’ne ve Üni-
versitemizin çalışanlarına teşekkür 
etmek isterim. 15 Temmuz sizlerin de 
bildiği gibi aynı zamanda “Demokrasi 
ve Milli Birlik Günü” olarak kutlanmak-
tadır. Bu sempozyum vesileyle ben de 
öncelikle çok kıymetli misafirlerimizin 
“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Gününü” tebrik etmek isterim. Anma, 
yad etme ve hatırlama günleri geç-
mişte yaşananları zihnimizde ve mu-
hayyilemizde canlı tutmamıza vesile 
olur. 15 Temmuz işte böyle günlerden 
bir gündür. Bundan dört yıl önce Fe-
tulahçı Terör Örgütü’nün ülkemize ve 
memleketimize ihanetini hatırlayarak 
hafızamızı diri tutmak, o hainler ve ar-
kasındaki güçlerle mücadele etmenin 
ilk şartıdır. Milletimiz 15 Temmuz’da 
iradesine, demokrasisine ve istikbali-
ne canla başla sahip çıkmış, bu uğurda 
251 vatan evladı şehit düşmüş, 2 binin 
üstünde kişi ise gazi olmuştur. Millet 
izin vermedikçe tankla tüfekle kimse-
nin bir şey yapamayacağı tüm dünyaya 
ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle; Mil-
letimiz üzerine açılan ateşlere, atılan 
bombalara, yöneltilen tehditlere göz-
lerinin önünde vurulan insanlara rağ-
men asla geri adım atmamış, meydanı 
darbecilere bırakmamıştır. Milletimiz, 

emniyet teşkilatımızın mensuplarıyla 
ve darbecilere karşı harekete geçen 
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarıyla el 
ele vererek bu darbe girişimine karşı 
tarihi bir duruş sergilemiştir. Tankların 
etkisiz hale getirilmesi başta olmak 
üzere asker görünümlü teröristler kar-
şısındaki dik duruşuyla memleketine 
ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, 
gece boyunca sayısız kahramanlık 
destanı yazmıştır. En gencinden 70’le-
rindeki ihtiyarlara, işçisinden patronu-
na, köylüsünden şehirlisine kadar mil-
letimizin tüm fertleri parti, meşrep ve 
siyasi parti farkı gözetmeksizin dar-
beciler karşısında tek vücut olmuştur.

Değerli misafirler çok kıymetli Baka-
nım, Türkiye’nin huzuruna, istikrarına, 
gelişmesine kast eden Fetulahçı Terör 
Örgütü’ne karşı canlarını veren tüm 
şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, 
bu uğurda canını ortaya koyarak ga-
zi olan tüm kardeşlerimize sağlık ve 
afiyet dilerim. İnşallah aziz milletimiz 
böyle bir tehlikeyle bir daha karşılaş-
maz. İşte bugün 15 Temmuz Derneği 
tarafından düzenlenen bu sempoz-
yum ve benzeri etkinlikler bu günün 
zihinlerimizde ve muhayyilemizde her 
daim canlı kalmasına vesile olacaktır. 
Sempozyuma uzaktan ve yakından 
teşrif eden tüm katılımcılara başarı 
ve muvaffakiyet, siz kıymetli dinleyi-
cilere de sağlık ve afiyet dilerim. Kalın 
sağlıcakla.



16

15 Temmuz Derneği 

IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu/13 Temmuz 2020





18

15 Temmuz Derneği 

IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu/13 Temmuz 2020

15 Temmuz’u anlamak, analiz 

etmek, yaşananları belgelendirmek 

ve bilimsel açıdan kayıt altına almak, 

gelecek nesillere aktarmanın tek yolu. 

Böylesi sempozyumlar bu anlamda, ortak 

hafızanın genişlemesi ve kalıcı olması için 

yapılması elzem olan girişimler.

Hilmi Türkmen
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Açılış Konuşmaları

Sunucu: Şimdi de açılış konuşmasını 
yapmak üzere Üsküdar Belediye Baş-
kanımız Sayın Hilmi Türkmen’i davet 
ediyorum.

Hilmi Türkmen:

15 Temmuz Derneği’nin kıymetli men-
supları, Türkiye’nin farklı şehirlerinden 
ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen 
değerli misafirlerimiz,

Şehit yakınlarımız, gazilerimiz, 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 

15 Temmuz 2016’daki hain kalkışma-
nın birinci sene-i devriyesinde başla-
yan bu sempozyumu çok önemsiyo-
rum. Burada her biri alanında uzman 
ve vatanperver katılımcıların anlata-
cakları gerçekten çok önemli ve de-
ğerli. 15 Temmuz tarihe geçmiş bir 
mesele ve bu yüzden de artık milli ha-
fızamızın önemli bir parçası.

15 Temmuz’u anlamak, analiz etmek, 
yaşananları belgelendirmek ve bilim-
sel açıdan kayıt altına almak, gelecek 
nesillere aktarmanın tek yolu. Böylesi 
sempozyumlar bu anlamda, ortak ha-
fızanın genişlemesi ve kalıcı olması 
için yapılması elzem olan girişimler.

 15 Temmuz ve benzeri darbe girişim-
lerini sadece Türkiye’nin değil İslam 
ülkelerinin de iyice anlaması gerekiyor. 

Afrika’da, Latin Amerika’da, Asya’da 
darbelerin uzun ve kanlı bir tarihi var. 
Türkiye’nin tarihini ise hepimiz biliyo-
ruz. Ne zaman toparlansak, güçlen-
sek, milli bir istikamet tutsak, hemen 
büyük güçler ve içimizdeki işbirlikçileri 
devreye girdiler. 

Sanırım bu, dünyanın yazılı olmayan 
kuralı. İstenilen rolü oynamayıp ken-
di öykünüzü yazmaya başladığınızda 
müdahale gecikmiyor. Bizim tarihimiz 
bunun sayısız örnekleriyle dolu. 

Vatan evlatları ile vatan hainleri çarpı-
şıp duracak. Allah rahmet eylesin Atti-
la İlhan’ın şakayla karışık söylediği bir 
söz vardır “Bu ülkede hainlik konten-
janı vardır. Hainimiz her dönem farklı 
kimliklerle ortaya çıkar.”

Bütün bunlar olurken bir de bakmı-
şız bir lider geldi. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan devlete milli bir 
yön verdi. Millete güven aşıladı. Yeri 
geldi dünyaya meydan okudu. İşte bu 
yüzden kendisine ve milletimize bunun 
bedelini ödetmek istediler. 

15 Temmuz, bu tarihsel mücadelenin 
şimdilik görünen son halkası.  Milleti-
miz O gece vatanına, devletine sahip 
çıktı. İhanet şebekesi FETÖ’nün darbe 
girişimine karşı sokaklarda bir destan 
yazdı. 
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Şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Ken-
dilerine borcumuz var. 

Her zaman ve her yerde söylediğim 
gibi: 15 Temmuz’un panzehiri hukuk, 
demokrasi, ahlak ve vatanseverliktir. 
Bizim borcumuz ve arzumuz böyle bir 
Türkiye inşa etmektir. Çok şükür ki is-
tikamet bu yöndedir. Sempozyumdaki 
katılımcılar bildirileriyle Türkiye’nin 
şifrelerini de izah etmiş olacaklar. 

Ben yeniden herkese hoş geldiniz di-
yorum ve sözü kıymetli konuşmacılara 
bırakıyorum...

Saygılarımla...
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FETÖ ile mücadelenin taşıyıcı kolonu 

yargıdır. Bu mücadelede iki kırmızı çizgimiz 

var. Birincisi, bu mücadelenin zafiyete 

uğramasına asla müsaade etmeyiz. Sürecin 

sulandırılmasına, amacından, ekseninden 

kopmasına, suçlular için cezasızlık sonucuna 

asla tahammül edemeyiz. İkinci kırmızı 

çizgimiz, hukuktur, adalettir. Hile ve 

kumpaslarla hukuku çiğneyenlere hukuku 

yücelterek cevap vermeliyiz.

Abdülhamit Gül 
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Sunucu: IV. Uluslararası 15 Tem-
muz Sempozyumu’na katılarak biz-
leri onurlandıran Adalet Bakanımız  
Abdülhamit Gül’e teşekkür ediyor,  
açılış konuşmasını yapmak üzere kür-
süye davet ediyorum. 

Abdülhamit Gül:  

Sayın Rektörüm; 
Sayın Başkanım;15 Temmuz 
Derneği’nin kıymetli Başkanı; 
Saygıdeğer katılımcılar ve misafirler;

Hepinizi en kalbi duygularla, sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.

Siyasi tarihimizin en önemli dönüm 
noktalarından biri olan 15 Temmuz 
2016 tarihinin dördüncü yıldönümün-
de bu sempozyumun düzenlenmesi-
ne öncülük eden Marmara Üniversi-
tesi’ne, Üsküdar Belediyesi’ne ve 15 
Temmuz Derneği’ne teşekkürlerimi 
sunuyorum.

Sözlerimin başında, o karanlık geceyi 
aydınlık bir sabaha taşıyan ve bugünü 
“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak 
idrak etmemizi sağlayan şehitlerimizi 
saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyo-
rum. Gazilerimize şükranlarımı sunu-
yor, sağlıklı bir ömür diliyorum.

Cesaret ve esaret arasında bir harf-
lik fark vardır. İmlada küçük, anlamda 
devasa bir fark. O gece Cumhurbaş-
kanımızın çağrısı üzerine sokakları, 
caddeleri, meydanları dolduran aziz 

milletimizin o büyük cesareti olma-
saydı, belki bugün bambaşka bir tab-
lonun içinde olacaktık. Her yaştan, her 
kumaştan vatan evladı göğsünü siper 
etmemiş olsaydı, o hayasız akını dur-
duramayacaktık. O sebeple 15 Tem-
muz direnişine kanları ve canlarıyla 
hayat veren milletimize de şükran 
borçluyuz.

Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan her  
zaman onur duyacağız. Büyük millet-
ler büyük evlatlarıyla övünür, onların 
varlığıyla güç bulur, onların liderliğiyle 
tarihte yol alırlar. O gece, sesi korku 
duvarlarını yıkan, yüreklerde cesaret 
ve kararlılık ateşini yakan bir büyük li-
der  vardı. Sadece o gece değil, siyasi 
hayatının her döneminde, her günün-
de ve her anında, her türlü vesayetin 
karşısında yıkılmaz bir kale gibi dim-
dik duran Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
onun kararlı mücadelesi olmasaydı, yi-
ne bambaşka bir tabloyla karşılaşmış 
olacaktık.

O gece millet iradesinin üstünde, hal-
kın gücünün üstünde hiç bir güç ta-
nımadığını haykıran Sayın Cumhur-
başkanımız, FETÖ’nün hain tuzağını 
bozan tarihi bir hamle yaptı. Onun sesi 
ve çağrısı, milyonlara umut oldu, güç 
verdi. İradesine, istiklaline ve istikba-
line sahip çıkma şuurunu uyandırdı ve 
bütün yurt geneline dalga dalga ya-
yıldı. Böyle bir lidere sahip olmaktan, 
onun yoluna yoldaş olmaktan son de-
rece bahtiyarız.
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Değerli misafirler;

15 Temmuz gecesi tarihimizin hem en 
büyük ihanetlerinden birine, hem de 
milletimizin eşsiz, destansı direnişine 
tanık olmuştur. Bu destanı unutma-
yacağız, unutturmayacağız. 17 ya-
şında şehadete koşan Abdullah Tayyip 
Olçok’u, arkasında bir evladını bıra-
kan Şehit Özel Harekat Polisi Demet 
Sezen’i nasıl unutabiliriz? 28 Şubat 
sürecinde idamla yargılanan ve o des-
tansı direniş gecesinde şehit düşen 
Halil Kantarcı kardeşimizi, darbe giri-
şimini haber alır almaz sokağa çıkarak 
ruhlarını ve kalplerini bir dolara satan 
hainlerin karşısında duran şehit İlhan 
Varank Hoca’mızı her daim rahmetle, 
minnetle anacağız. Şehadete koşa ko-
şa giden o gecenin sembol isimlerin-
den, kahraman askerimiz, Şehit Ömer 
Halisdemir artık her hanenin evladıdır, 
her ailenin parçasıdır. Üzerinden on 
yıllar geçse de, varlığına ve bağımsızlı-
ğına sahip çıkan kahramanlarımızı ha-
yırla, minnetle hatırlayacağız.

Geleceği inşa ederken, yüzümüz ve 
yönümüz elbette geleceğe çeviri-
li olacaktır. Ancak, “kökü mazide bir 
ati”nin emektarları geçmişi, geçmişin 
acı tecrübelerini asla unutmayacak-
tır. Tarih ancak dikkatle okunup ibret 
alındığı takdirde tekerrür etmeyecek-
tir. 15 Temmuz, demokrasiyi ve millet 
iradesini korumak için verilmiş büyük 
mücadelelerin son halkasıdır. Ancak 
15 Temmuz’u bu mücadele çizgisinde 
ayrı bir yere koymamızı gerektiren iki 

temel fark mevcuttur. 27 Mayıs as-
keri darbesiyle başlayan müdahaleler 
zincirinde, takip eden her halka, vesa-
yetçi düzeni kökleştirmiştir.Darbecile-
rin başarılı olduğu her örnekte millet 
ve siyaset kaybetmiştir. Sivil alan bir 
ricat yaşamıştır. Devlet topluma ya-
bancılaşmış, devletle toplumun arası 
açılmıştır. Tıpkı kayıt dışı ekonomi gi-
bi millet iradesine bir gölge gibi çöken 
kayıt dışı siyaset bu dönemlerde uç 
vermiştir.

Darbe dönemleri, devletin, hukukun ve 
demokrasinin zeval zamanlarıdır. Bu 
zeval zamanlarında, yani demokra-
sinin adeta gurup vaktinde, gölgeleri 
boylarını kat be kat aşan cüceler gü-
lünç bir büyüklük vehmine kapılmıştır. 
27 Mayıs’ta, 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta 
silah ve süngünün tehditkar gücü milli 
iradeyi bastırmış, milletin sesini sus-
turmuştur. 15 Temmuz’u farklı kılan ilk 
özellik işte budur: Siyasi tarihimizde 
ilk kez milletimiz sesinin susturulma-
sına, iradesinin hiçe sayılmasına canı 
pahasına karşı durmuş, direnmiş ve 
itiraz etmiştir. İlk kez Türkiye’nin te-
mel demokratik kurumları alçakça ve 
doğrudan saldırıların hedefi olmuş, 
halkının üstüne kurşunlar ve bombalar 
yağdırılmıştır.

15 Temmuz’daki hain kalkışmayı ta-
rihsel olarak öncekilerden ayıran ikinci 
fark ise, bu açık terör saldırısının ni-
telik ve amacıyla ilgilidir: 15 Temmuz 
millet egemenliği üzerinde yeni bir ve-
sayet girişimi değildi. 
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Bu hain kalkışma düpedüz bir esa-
ret girişimiydi. Bunu anlamak için 15 
Temmuz’un öncesinde ve sonrasında, 
Suriye başta olmak üzere çevremizde 
olup bitenlere, Türkiye’nin yapmaya 
veya yapmamaya zorlandığı tercihlere 
bakmak yeterlidir. Bunu anlamak için 
O gece kimlerin Diyarbakır’da siper 
vaziyeti aldığını, kimlerin güney hat-
tımız boyunca harekete geçmek üzere 
işaret beklediğini hatırlamak gerekir. 
Sözde altın nesil yetiştirmek üzere 
yola çıkanlar, o gece yarattıkları kaos 
ve terör ortamını kimlere altın tepside 
sunmuştur, buna bakmak, bunu anla-
mak yeterlidir. İşte milletimiz o gece, 
topyekün varlığına yönelen bu esaslı 
tehdidi bertaraf etme yönünde tarihi 
bir adım atmıştır.

Değerli dinleyenler;

15 Temmuz Türkiye’nin düştüğü yer-
den ayağa kalkışının tarihidir. O gece 
söz ve kararın millete aidiyeti bir kez 
daha teyit edilmiştir. 15 Temmuz, Tür-
kiye’nin kendi kararlarını kendi alan, 
kendi tercihlerini korkmadan yapan, 
bağımsız ve egemen bir devlet olarak 
rüştünü ispat ettiği gündür. Bu ko-
nudaki tarihi yanılgıların bizzat millet 
eliyle tashihidir. Milletimizin güven ve 
desteğiyle bu tashih ve tasrih yapıla-
mamış olsaydı, yani millet iradesi de-
ğil, FETÖ’yü milletin üstüne salan ira-
de egemen olsaydı, bugün Ayasofya’yı 
yeniden ibadete açmak da mümkün 
olamayacaktı.

Türkiye egemen bir devletin gücü ve 
özgüvenine erişememiş olsaydı, Fatih 
Sultan Mehmet’in vasiyetine hürmetle 
bu kutlu mabede tarihsel işlevini ye-
niden kazandırmak mümkün olabilir 
miydi? 15 Temmuz başarıya ulaşmış 
ve Türkiye küresel kudret sahipleri-
nin oyuncağı haline gelmiş olsaydı bu 
karar alınabilir miydi? Bugün o kud-
ret sahipleri Ayasofya ibadete açıldığı 
için hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade 
ediyor. Bizim derdimiz milletimizin 
hayalleridir. Milletimizin hayallerini ya-
şatmak, düşlerini gerçekleştirmektir. 
Milletin penceresinden bakıldığında 
kırılan hayaller değil, zincirlerdir. 15 
Temmuz’da millet ayağına takılmak 
istenen prangaları kırıp atmıştır.

Yine bir Temmuz ayında, hamdolsun, 
Ayasofya’nın zincirleri de kırılmıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 28 Şu-
bat dönemindeki haksız mahkumiyeti 
sebebiyle girdiği cezaevinden tahliye 
tarihi olan 24 Temmuz, inşallah Aya-
sofya’da ilk Cuma namazının da tari-
hi olacak. Ve Ayasofya ceddimizden 
neslimize uzanan kutlu bir emanet, 
aynı zamanda büyük bir kültür hazi-
nesi olarak en iyi şekilde korunacaktır. 
 

 
15 Temmuz Türkiye’nin düştüğü yer-
den ayağa kalkışının tarihidir dedim. 
Bu yeniden ayağa kalkışta katkı sahibi 
olanları da minnetle anmamız gerekir. 
15 Temmuz ihaneti başından sonuna 

Değerli konuklar; 
Saygıdeğer katılımcılar;
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bir FETÖ imalatıdır. Sivil ve resmi diğer 
unsurlarınca da desteklenerek, orduya 
sızmış militanlarının planladığı, kotar-
dığı ve icraya koyduğu bir kalkışmadır. 
Ancak aynı ordu içinde askerlik yemi-
nine sadık vatansever subayların karşı 
direnişi de bu ihanetin bastırılmasın-
da kritik rol oynamıştır. FETÖ’nün en 
büyük karargah ve operasyon üsle-
rinden bir diğeri Emniyet Teşkilatıydı. 
Orada da bu ülke ve millete sadakatle 
hizmet eden vatansever polislerimiz 
olmasaydı o gecenin imtihanı bir kat 
daha büyük olurdu. Keza, bu örgütün 
operasyonel gücü ve stratejik mev-
zilerinin belki de en önemlisi pek çok 
köşesini ele geçirdikleri yargı teşkila-
tıydı. Ancak onların bu teşkilat içinden 
bütünüyle söküp atmaya muvaffak 
olamadıkları milli ve vatansever un-
surlar, yine bu mücadeleyi omuzlayan 
kahramanlar oldular.  Bu yönüyle 15 
Temmuz, aynı zamanda Türk Yargısı-
nın alnının akıyla çıktığı büyük sınav-
larından biri olmuştur.

Darbeler Türk yargısını, vesayet mer-
kezlerinin kondisyon alanına dönüş-
türmüştü. Tarihimizde ilk kez Türk 
yargısı bu rolü reddetmiştir. 15 Tem-
muz kalkışmasının sıcak dakikaların-
da hızla harekete geçmiş, cesaretle 
darbecilerin üstüne gitmiştir. Derhal 
soruşturmalar açılmış, gözaltı karar-
ları verilmiştir. Kalkışmanın asli failleri, 
yani o gece kalkışmaya eylemli olarak 
katılan FETÖ’nün silahlı ve sivil un-
surları hakkındaki yargılamalar kesin 
hüküm yolunda hızla ilerlemektedir. 

Yargı, 289 darbe davasından 275’inin 
ilk derece yargılamalarını sonuçlandır-
mış, bugüne kadar 2332’si müebbet 
ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üze-
re 4130 sanığa hak ettikleri cezaları 
vermiştir. Diğer taraftan, örgüt üyeleri 
ve yöneticileri hakkındaki soruştur-
ma ve kovuşturmalar da daha geniş 
bir zeminde ve ülke genelinde devam 
etmektedir.

Elbette, mahkemeler bir mahkumiyet 
otomatı gibi çalışmamakta, suçluyla 
suçsuzu ayırmaktadır. Bu çerçevede 
yargılanıp hak ettiği cezaları alanlar 
yanında, yargılama sonunda beraat 
edenler de bulunmaktadır. Savcılarımız 
iddialarını titiz biçimde takip etmekte, 
taleplerinin aksine kararları istinaf ve 
temyiz kanun yollarına taşıyarak hu-
kuki denetim görevlerini özenle yerine 
getirmektedir. Bu vesileyle fedakarca 
çalışan bütün yargı mensuplarına, ad-
liye çalışanlarına, avukatlarımıza, yar-
gı sürecini yakından takip eden basın 
ve sivil toplum kuruluşları ile şehit ya-
kınlarına ve gazilerimize de özel olarak 
teşekkür etmek istiyorum.

Değerli Katılımcılar;

FETÖ ile mücadele ve yargı süreci ha-
len çok canlı ve kararlı biçimde devam 
etmektedir. Hatta denilebilir ki, bu 
mücadelenin taşıyıcı kolonu yargıdır. 
Bu mücadelede iki kırmızı çizgimiz 
var. Birincisi, bu mücadelenin zafiyete 
uğramasına asla müsaade etmeyiz. 
Sürecin sulandırılmasına, amacından, 
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ekseninden kopmasına, suçlular için 
cezasızlık sonucuna asla tahammül 
edemeyiz. İkinci kırmızı çizgimiz, hu-
kuktur, adalettir. Hile ve kumpaslarla 
hukuku çiğneyenlere hukuku yücel-
terek cevap vermeliyiz. Mücadelenin 
yegane başarı ölçüsü, suçsuzla suçlu-
yu, haklıyla haksızı, mağdurla mücrimi 
ayırmak, ona göre muamele etmektir. 
Elbette bu mücadelenin yargı boyu-
tunda, hiç kimsenin bağımsız mah-
kemelere vekaleten konuşma yetkisi 
bulunmamaktadır.

Şundan aziz milletimiz müsterih ol-
sun: Kamu kurumlarımız kendini giz-
leyen kripto FETÖ’cülerden tamamen 
arındırılıncaya kadar, FETÖ tehdidi 
tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar 
yargının FETÖ ile mücadelesi titizlikle, 
kararlılıkla sürdürülecektir. Bu hain-
lerle işbirliği yaparak ihanet şebekesi-
nin bir parçası haline gelen herkesten 
hesap sorulmaktadır. Bağımsız Türk 
yargısı, bu hainlerden hesap sormaya 
devam edecektir. Bu kararlı mücadele 
içeride ve dışarıda birilerini rahatsız 
etse de, FETÖ’nün her unsurunu, her 
üyesini yargı önüne çıkarıp hesap sor-
mak şehitlerimize, gazilerimize ve aziz 
milletimize karşı namus borcumuz; en 
büyük sorumluluğumuzdur. Soruştur-
ma ve kovuşturmalar bağımsız yargı 
mercilerince yürütülmektedir. Sistem 
kendi bütünlüğü içinde işlemekte, 
varsa hatalar yine sistemin bu işleyişi 
içinde giderilmektedir. Yargı mensup-
larımızın adalet terazisini hassas bi-
çimde tutarak bu zor görevi başarıyla 

yerine getireceklerinden eminiz. Mil-
letimiz de müsterih olmalıdır. Suç iş-
leyenden mutlaka hesap sorulmak-
tadır ve bu hesap, hak edenin hak 
ettiği cezayı almasıyla kapanacaktır. 
Hukukun ve vicdanın sesinden başka 
seslere kulak kabartanların, örgütün-
den, sözde abilerinden istikamet alan-
ların Türk yargısı içinde barınma şansı 
da yoktur ve olmayacaktır. Bu müca-
dele aynı zamanda Türk yargısının ken-
di içindeki bağımsızlık ve saygınlığını 
koruma mücadelesidir. Bu hassasiyet-
le devam etmektedir ve HSK her türlü 
iddiayı ciddiyetle inceleyerek bu mü-
cadelesine devam etmektedir. 

8 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 
HSK Genel Kurulu neticesinde 2 yargı 
mensubu hakkında meslekten men 
kararı verildi. Yine aynı tarihte HSK 
ikinci dairemiz tarafından da 26 yargı 
mensubu tedbiren görevden uzak-
laştırıldı. İhtiyat ve teyakkuzu elden 
bırakmamakla birlikte, mahkemele-
rimizin kürsülerinde artık hukukun 
emrinde, milletin hizmetinde yargı 
mensuplarının bulunduğunu hatırda 
tutmamız gerekir. Türk yargısı, ken-
di içindeki arınma çabalarına birçok 
kurumdan çok daha erken tarihlerde 
başlamış ve süreç içinde çok önemli 
bir mesafe alınmıştır. Arınma süre-
ci henüz tamamlanmamıştır. FETÖ 
ile mücadelenin yargısal boyutunun 
meşru ve güvenilir tutulması, en başta 
yargının kendi içindeki bu sürecin sağ-
lıklı biçimde sürdürülüp sonuçlandırıl-
masına bağlıdır.
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Değerli katılımcılar;

Son olarak, 15 Temmuz darbe girişi-
minin sebep olduğu veya hızlandırdığı 
bazı hayırlı sonuçlara çok kısaca de-
ğinerek konuşmamı toparlamak niye-
tindeyim: Öncelikle, bu hain girişimin 
millet eliyle püskürtülmesi, neredeyse 
her on yılda bir tekrarlanan darbe alış-
kanlığına artık son vermiştir. Darbeler 
hiç bir milletin kaderi değildir. Her mil-
let kendi kaderini kendi çizmelidir. Ge-
çen zaman zarfında bu temel doğrular 
üzerinde geniş bir toplumsal mutaba-
katın oluşması ülkemiz için, demokra-
simiz için güven verici bir gelişmedir.

İkinci olarak, 15 Temmuz, Türk siya-
setinde de bir milli dayanışma hattı 
oluşturmuştur. Ülke menfaatinin, Tür-
kiye’nin dirlik ve esenliğinin her şeyin 
üstünde tutulduğu bu dayanışma ve 
birlik ruhu, siyasetimiz için önemli bir 
aşamadır. Ülkenin farklı seslerini bir 
araya getiren şey Türkiye’nin istiklali-
dir, Türkiye’nin istikbalidir, Türkiye’nin 
menfaatleridir. 

Bu milli dayanışma hattının varlığı, bir 
kaç siyasi partinin politik tutumuyla da 
sınırlı anlaşılmamalıdır. Bir adım geriye 
çekilip geniş resme baktığımızda gör-
düğümüz şudur: Politik aidiyet hissinin 
ötesine geçerek, pek çok farklı düşün-
ce ve siyasi eğilimden vatandaşımız bu 
milli dayanışma hattına omuz vermiş-
tir, destek olmuştur. 

15 Temmuz’u demokrasi yanında aynı 
zamanda milli birlik günü olarak an-
mamızın gerekçesi de budur. Bu birlik 
ve dirliğimizin hiç bozulmamasını te-
menni ediyorum.

Sözlerimi noktalarken, 15 Temmuz 
darbe girişiminde hayatını kaybeden 
251 şehidimize bir kez daha Allah’tan 
rahmet diliyorum. 

Gazilerimize şifalar diliyor, hayırlı bir 
ömür niyaz ediyorum. Onların bay-
raklaştırdığı mücadele, Allah’ın izni 
ile ilelebet devam edecektir. Bu duy-
gu ve düşüncelerle sözlerime son 
verirken bütün katılımcıları saygıyla 
selamlıyorum.

Sunucu: Adalet Bakanımız Abdül-
hamit Gül’e çok teşekkür ediyoruz.  
 
Açılış konuşmalarının ardından şim-
di de sunumlara geçiyoruz. İlk olarak 
FETÖ ile mücadelede uzun süredir 
canla başla çalışan Gazeteci-Yazar 
Nedim Şener sizlere “O gece Ne Oldu? 
15 Temmuz’u Hatırlamak” başlıklı su-
numunu yapacak. Nedim Şener’i kür-
süye davet ediyorum.
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Açılış Konuşmaları



15 Temmuz’da korkaklarla cesurlar, 

hainlerle vatanseverler açığa çıktı. Türk 

milletinin o gücü bir irade olarak belirdi. 

Ve o irade hemen birinci ayında Fırat 

Kalkanı Operasyonu ve Suriye’ye yönelik 

üç operasyonun gerçekleşmesini sağladı. 

Yine Mavi Vatan diye denizlerimize 

sahip çıktığımız büyük bir hayali, 

Libya operasyonunu gerçekleştirdi.

Nedim Şener
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Nedim Şener: 

Öncelikle 15 Temmuz gecesi şehit 
olan, gazi olan vatanseverlere şükran-
larımı sunarak başlamak istiyorum. 
Aramızda bulunan şehit yakınları ve 
gazilerimizi minnettarlıkla selamlıyo-
rum. Diğer konuklara hoş geldiniz diyor 
15 Temmuz Derneği’ne de daveti için 
teşekkür ediyorum.

Aslında 15 Temmuz gecesinde ne ol-
duğunu birçoğumuz yaşayarak gör-
dük. Bana verilen görev 15 Temmuz 
gecesi ne olduğunu genel olarak anlat-
mak. Çok bilimsel çok rakamsal anlat-
mak istemiyorum çünkü bugüne kadar 
15 Temmuzla ve Fetulahçı Terör Örgü-
tü’yle ilgili çok sayıda rakam paylaştık 
ve hala da paylaşıyoruz.

Darbe davalarıyla ilgili Sayın Bakan 
birkaçını anlattı. Bazı ekler yapabiliriz. 
Mesela FETÖ elebaşı Gülen hakkında 7 
tane iade talebi var fakat buna rağmen 
ABD onu iade etmiyor. 600’e yakın kır-
mızı bülten talebi oldu Interpol çıkar-
mıyor yani benzeri rakamları söyleyip 

art arda koyabiliriz ama artık özellikle 
davalar sonuçlanmaya başladı. Birçok 
eksik ve yapılması gereken olmasına 
rağmen FETÖ ile mücadelede önemli 
ölçüde yol alındı. Önemli adımlar atıl-
mışken aslında bundan sonra 15 Tem-
muz’un anlamı üzerine yoğunlaşmak 
gerektiğini düşünüyorum. 

Bunu ben 15 Temmuz gecesinin daha o 
anlarında 15 Temmuz’un anlamı üzeri-
ne hep düşünmeye çalıştım. Çünkü 
ben veya birçok insan FETÖ’cüler dahil 
olmak üzere hiç ummadığımız bir şeyle 
karşılaştık. Hatta FETÖ’cü bir akade-
misyen televizyonda 15 Temmuz dar-
be girişimini bir anlamda tarif ederken 
“Bu AKP’nin tabanı böyle bir şey olsa 
direnmez. Hatta sıkıyönetim ilan edil-
se cumaya bile gitmezler. Yasak denil-
diği zaman bunlar kımıldamazlar bile. 
Olsa olsa birkaç tane solcu-kominist 
filan çıkar Taksim Meydanı’na. O da bir 
şey değil” diyor ve örnekler veriyordu. 

O gece gerçekten nasıl yanıldıklarını 
gördük. Hem iki yönlü yanıldılar; bir çık-
maz dedikleri insanlar sokağa çıktılar, 

Konuşmacı:
Nedim Şener  - Gazeteci - Yazar

SUNUM

O Gece Ne Oldu? 15 Temmuz’u Hatırlamak
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canlarını verdiler. İki çıkacaklarını um-
dukları kişiler de tamamen köşe bucak 
saklandılar. Hatta bununla ilgili benim 
şöyle bir tarifim var. TOMA’yı görünce 
aslan kesilip, tankı görünce kediye dö-
nenler diye. Veya bir başka tarif bunlar 
15 Temmuz’dan beri hep konuştuğum 
hep tarif ettiğim şeyler. 

O gecenin anlamını bunlar veriyor ba-
na. Şöyle düşünün belli bir kesim var 
ki sokağa çıkmış direnmiş insanları 
yıllarca makarnacılar, bulgurcular di-
ye aşağılarken o gece kendileri bizzat 
sokağa makarna stoklamak için çık-
tılar. Bankamatik kuyruklarına veya 
araçlarına bizzat benzin almak için 
çıktılar. Çok acı bu tabi. En kötüsü de 
şu; böyle bir olaya dünya demokrasi 
tarihine damgasını vuran bir geceye 
gözünü, kulağını ve kalplerini tama-
men kapattılar. 

Öyle ki 365 gün çeken 2016 yılını 15 
Temmuz hiç olmamış gibi, 2016 yılı 
364 günden ibaretmiş gibi davrandı-
lar. O gece ne olduğuyla ilgili hiçbir şey 
yapmadılar, yazmadılar, çizmediler. Bu 
halkın ne yaptığını, nasıl bir mücadele 
verdiğini anlamadılar. Yapanları da kü-
çümsediler ve yaftaladılar. 

Dolayısıyla 15 Temmuz’da ne oldu? 15 
Temmuz’da korkaklarla cesurlar, ha-
inlerle vatanseverler açığa çıktı. Türk 
milletinin o gücü bir irade olarak belir-
di. Ve o irade hemen birinci ayında Fırat 
Kalkanı Operasyonu ve Suriye’ye yö-
nelik üç operasyonun gerçekleşmesini 

sağladı. Yine Mavi Vatan diye denizle-
rimize sahip çıktığımız büyük bir haya-
li, Libya operasyonunu gerçekleştirdi. 
S-400’ler gibi kendi güvenliğini önce-
leyen bir savunma sisteminin dünyayı 
karşısına alma pahasına alınmasını 
sağladı. Orada ortaya çıkan sadece si-
yasi bir liderlik değildir. 

15 Temmuz’u anlamak istiyorsanız 
gerçekten 15 Temmuz Derneği’nin bu-
rada yazdığı gibi “Milli İradeyi Savun-
mak” cümlesine bakmalıyız. Gerçek bir 
milli iradenin ortaya çıktığını yani daha 
öncesinde pek duymamışsınızdır yer-
li-milli kavramının çok kullanıldığını. 

Genelde biz daha önce ulusalcı diye 
yaftalandığımız, bunun için takip edi-
lip tutuklandığımız zaman “Ulusalcı” 
kelimesi kriminal bir kavramdı. Ama 
sonra bunun yerine aynı anlamı taşı-
yan “yerli ve milli” kavramı geldi. Bu 
da iyi bir şey kötü bir şey diye söyle-
miyorum. Yeter ki yerli olsun, yeter ki 
milli olsun. Yeter ki Türkiye’nin karar-
ları Türkiye’de alınsın. Çünkü Türkiye 
Mustafa Kemal’in öncülüğünde ba-
ğımsızlık savaşıyla kurulmuş bir cum-
huriyettir. Dolayısıyla “Bağımsızlık be-
nim karakterimdir” diyen bir liderden 
bahsediyoruz burada. Onun belirmiş 
olması çok önemli. Nitekim Mustafa 
Kemal Samsun’a çıkarken Mondros 
Mütarekesi’nden önce altı ayını İstan-
bul’da geçirir ve Padişahla, bakanlar-
la, meclis-i mebusanla,  gazetecilerle, 
askerlerle aklınıza gelecek her kesim-
le görüşür ve bir kurtuluş çaresi arar.  
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Çarenin, milletin bağımsızlık ateşi ol-
duğunu görür ve Samsun’a öyle çıkar 
ve bunu şöyle yazar; Benim Samsun’a 
çıkarken yegane gücüm Türk milletinin 
içindeki bağımsızlık ateşiydi. Dolayı-
sıyla o iradenin, yapının, anlayışın ve 
o şuurun canlandırılması gerekiyordu. 
Canlanması gerekiyordu ve 15 Tem-
muz gerçekten buna sebep oldu.

Bugün eğer Ayasofya açılmışsa bu ira-
denin sonucudur. Şöyle düşünün daha 
bir ay öncesinde 29 Mayıs 2020 günü 
Ayasofya’da Fetih Suresi okunduktan 
sonra Yunanistan Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın yaptığı açıklamadan sonra ve 
buna karşı Türkiye’nin gösterdiği tepki 
üzerine bu noktaya geldik. Çünkü Tür-
kiye bu açıklamada kendi bağımsızlı-
ğına hakareti ve saldırıyı gördü. 

Devletiyle, yargısıyla ve milletiyle bir 
karar verdi ve 80 yıldan fazla tartışılan 
bu konuyu, bir ay gibi bir sürede niha-
yete erdirdi. Hatırlayacaksınız daha bir 
buçuk yıl önce bizzat Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, Ayasofya’nın açılmaması 
konusunda görüş belirtiyordu. Neden, 
çünkü her şeyin bir zamanı var. Her şey 
zamanında gerçekleşiyor. 

Ayasofya’nın öyle bir tılsımı, enerjisi, 
kutsiyeti var ki onu ancak koruyabile-
cek olana kapısını açıyor. 15 Temmuz 
anlayışı bu kapıyı açabilirdi. Ve biliyo-
rum ki bundan sonra 15 Temmuz an-
layışı ve milli irade burayı açık tutabilir. 
Buna vesile olmuştur 15 Temmuz’un 
anlamı budur. 

15 Temmuz’un bir başka anlamı Türki-
ye’ye dünyadaki gücünü gösterirken, 
dost ve müttefik denilen ülkelerin, na-
sıl düşmanlık içinde olduğunu ve hain-
lik yapabildiklerini de ortaya koyma-
sıdır. Şöyle düşünün; NATO’da BM’de 
AB’de bütün kurumlarda beraber ça-
lışıyorsunuz. Almanyası, Amerikası, 
Fransası herkes sizin sırtınızı sıvazlı-
yor ve “müttefik, müttefik” deyip du-
ruyor -ne anlama geliyorsa bu onların 
dilinde neyi kastediyorlarsa- ve o in-
sanların ağızlarından demokrasi, hu-
kuk, insan hakları kavramları hiç düş-
müyor. Hatta öyle ki en büyük ihlalleri 
kendileri yaptıkları halde dünyaya bu 
konuda nizam veriyorlar, utanmazca 
karneler raporlar hazırlayabiliyorlar. 

Yani bize hukuk dersi veren Amerika 
Birleşik Devletleri, PKK gibi kendisi-
nin de terör örgütü olarak tanıdığı bir 
kanlı yapıyı destekleyebiliyor. Ona si-
lah ve para verip onu tanıyor. Avrupa 
Birliği yine kendi hukukuna göre terör 
örgütü olarak tanıdığı PKK’yı koruyup 
kolluyor ve 15 Temmuz’dan sonra gör-
dük ki en büyük ihanetin içinde olmuş 
kendi ülkesine çok büyük zarar vermiş 
Fetulahçı Terör Örgütü’nün Avrupa ve 
Amerika’daki merkezleri bizzat o ül-
kelerin istihbarat servisleri tarafından 
korunuyor. Amerika’da FBI, CIA koru-
masında olduklarını örgütün üyeleri 
söylüyor. Avrupa’da Alman İstihbarat 
Başkanı “15 Temmuz’un arkasında 
FETÖ’nün olduğuna ikna olmadık”di-
yor. Ve bakıyorsunuz bütün dünyada 
serbestçe dolaşabiliyorlar. 
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Onlara kendi bütçelerinden maaşlar 
veriliyor. Şöyle düşünelim her şeye, her 
konuya bir kılıf bulabilirler. Bir açıkla-
ma getirebilirler. 

15 Temmuz gecesi darbeye fiilen ka-
tılmış hatta yanılmıyorsam Sait Ertürk 
Albayı şehit eden darbeciler helikop-
terle Yunanistan topraklarına kaçmış. 
Oraya inmişler ve sonra küçük tiyatro-
vari bir yargılamayla onları kendi gizli 
servislerinin korumasına almışlar. Bir 
sürü şey anlatın. Bu sivildi, kadındı, 
erkekti anlatın. Peki kaçan askerleri 
neden tutuyorsunuz? Hani sizin de-
mokrasi anlayışınız. Hani hukuk an-
layışınız, hani müttefik ilişkisi. Dola-
yısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 
Türk halkı o geceden sonra müttefik 
dedikleri ülkelerin aslında emperyalist 
birer güç olduğunu ve tek amaçlarının 
Türkiye’yi vesayetle nasıl yönetebiliri-
zin çarelerini aradığını gösterdi. 

Nitekim FETÖ’de tüm bunları yapmak 
için onların kullandığı bir aparattan 
öteye geçmedi. Ama 15 Temmuz ge-
cesi bütün bunlara son verdi. Bu sa-
dece liderlik, devlet, karar vs. ile değil, 
toplumun isteği ve desteği öyle bir 
berraklaştı ki siyaset bile ona yön ver-
di. Örnek verdiğim Ayasofya’da olduğu 
gibi. Bir buçuk yıl önce farklı konuşu-
lurken bugün farklı bir şekilde davra-
nılabiliyor. Öyle ki siz Avrupa ülkeleriyle 
Interpol’de beraber ilişki kuruyorsunuz 
ve buraya 600’e yakın FETÖ’cü hakkın-
da kırmızı bülten çıkarılması talebinde 
bulunuyorsunuz. Fakat bir kişi için dahi 

kırmızı bülten çıkarmıyorlar. Dünyanın 
birçok ülkesi Avrupa, Amerika dahil ol-
mak üzere 800 FETÖ’cü hakkında iade 
talepnamesi var ve hiç birine karşılık 
vermiyorlar. Ama bu ülkeler bize her 
ağızlarını açtıklarında “hukuk, insan 
hakları, demokrasi” diyorlar.

15 Temmuz’da Türkiye üçüncü defa 
meclisinin kapatılmasını önledi. 27 
Mayıs 1960’da, 12 Eylül 1980’de iki 
defa kapatıldı Millet Meclisimiz. Türk 
milleti üçüncü kez TBMM’nin kapatıl-
masını önlemiş oldu. Böyle bir durum-
da demokrasinin yanında yer almaya-
caksınız da nerede yer alacaksınız? 
Tabi bu ülkeler besledikleri ajanların 
yanında yer aldılar. Örneğin Avrupa’da 
bahsettiğim örneği verdiler. Bu olayla-
rın arkasında olmadıkları yönünde ka-
naatlerini ifade eden Amerika’nın Baş-
kan Yardımcısı gelip “15 Temmuz’u biz 
internet oyunu zannettik. Ne olduğunu 
tam anlayamadık” gibi gülünç açıkla-
malar yaptı. Dolayısıyla 15 Temmuz’da 
ne oldu derseniz bir milli bilinç açığa 
çıktı ve bu bilinç Ayasofya’nın açılışı-
na kadar getirdi derim. Önemli olan 
bunu diri tutmak tabi. 15 Temmuz’la 
ilgili tüm konuşmalarımızda gelecek 
nesillere bunu anlatarak aktararak ko-
runmasını sağlamamız gerekiyor. Bu 
çok önemli. Çünkü belli bir cenahtan 
bir fayda yok. Çaresiz hiçbir şeyi kı-
mıldatamıyorsunuz. Onlar hala “kont-
rollü darbe” “tiyatro” noktasında veya 
o noktaya hemen dönebilecek kadar 
kısa ilişki içindeler o yapılarla. Dolayı-
sıyla bizim o mesafeleri açtırmamız, 
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gençlere bunu anlatmamız gerekiyor. 
Ancak bunu böyle koruyabilecekleri-
ni söylememiz gerekiyor. Yoksa ben 
hep bir örnek veriyorum eğer sadece 
siyasi partilere ve bürokrasiye bunu 
korumak gibi bir görev verirseniz bir 
gün 15 Temmuz dernek adı olarak kalır 
demiştim. 

Gerçekten oraya gider çünkü her ne 
kadar Bakanımız çok kararlı bir şe-
kilde yargı içindeki temizliği söyledi. 
Gerçekten yargıda olabildiği kadar, 
TSK’da büyük temizlik çalışması de-
vam ediyor. Ama sivil ayakta önemli 
eksikler var. Bakanlıklarda önem-
li eksiklikler var. Devletin medya or-
ganlarında çok ciddi eksiklikler var. 
Ve bu kişiler hala yurt dışındaki FE-
TÖ’cülerle işbirliğinde bulunabiliyorlar.  
Devletin en mahrem bilgilerini dahi ya-
yınlayacak kadar devletin sinir uçların-
da varlıklarını koruyorlar. 

Bunun en somut örneği Genelkur-
may İstihbarat Başkanı’nın yanında-
ki Subayın FETÖ’cü çıkıyor olması. 
Ege Ordu Komutanı’nın FETÖ’cü çı-
kıyor olması. Ne yazık ki bakın Ba-
kanımız söyledi 26 tane hakim savcı 
görevden uzaklaştırıldı, 2 kişi men 
edildi ve biz biliyoruz ki HSK Baş-
kanı Mehmet Yılmaz bundan 2-3 ay 
önce 400-500’e yakın hakim savcı-
nın dosyasını Terörle Mücadele Daire 
Başkanlığıyla görüşüldüğünü söyledi.  
 
Korkunç olan tarafı şu, bu insanlar ha-
la bizi yargılıyorlar. Bizi itham edebili-
yorlar. Dolayısıyla sivil ayakta çok da-
ha ciddi mücadele edilmesi gerekiyor. 
Yoksa 15 Temmuz şehitlerimizin vebali 
hepimizin üzerine kalır. Bunun takipçi-
si olmalıyız. 15 Temmuz’u sadece ra-
kamlarla değil o manevi anlamıyla da 
geleceğe taşımalıyız diye düşünüyo-
rum. Çok teşekkür ediyorum. 
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Din esasen doğru bilinir ve yaşanırsa 

rahmet kaynağıdır, barış ve esenlik sebebidir. 

Ama yanlış ellerde ve mahfillerde verilen 

yanlış din eğitimi ve dini telkinler, kolayca 

bir güvenlik sorununa dönüşebilir. Yaptığı 

işe sözüm ona cihat adını verip arkasına 

dini değerleri alan hareketler her zaman 

seküler hareketlere göre daha etkili olur 

ve karşı konulması daha zordur. 

Hele bir de art niyetler, ihanetler varsa, gidilen 

istikamet ve amaç yanlışsa bu hareket o 

zaman insanlık için içten içe genişleyen ve 

büyüyen bir yangına dönüşür.

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
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Prof. Dr. Ali Bardakoğlu: 

Sözlerime Yüce Rabbimin ismiyle, bü-
tün Peygamberlere salat ve selam ile 
başlıyorum. İstanbul’un Fethi’nden 
Kurtuluş Savaşımıza, terörle mücade-
leden 15 Temmuz’a kadar bütün şehit-
lerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şük-
ranla ve minnetle yad ediyorum.

Değerli dostlar,

Muallim Naci’nin bir sözü var. İsterse-
niz onunla başlayayım:

“İhtilafâtıyla uğraşmakta dehrin zevk 
yok; zevk onun mirsad-ı ibretten 
temaşasındadır.”

Toplumlar için tarih bilinci önemlidir. 
Her toplumun geçmişinde acı ve tatlı 
olaylar vardır. Bugün bize düşen artık 
geride kalan olaylardan ders alacak 
şekliyle sonuçlar çıkarmak olmalıdır. 
Onun için de ben bu toplantıyı düzenle-
yen Derneğimize, saygıdeğer Rektörü-
müze, Belediye Başkanımıza ve bütün 
katılımcılara, değerli gazeteci dostlara 

ve bilim adamlarına teşekkür ediyorum. 
İbret gözüyle ders alabilmek, öncelikle 
geçmişte olup biteni dikkatlice tara-
mak ve analiz etmek anlamına gelir. 
15 Temmuz hıyanetinin elbette askeri, 
siyasi, iç siyaset, dış siyaset gibi pek 
çok yönü var. İzin verirseniz ben Eski 
Diyanet İşleri Başkanı olarak konunun 
dini yönüyle ilgilenmek ve sizlerle bu 
alanda hasbihal etmek istiyorum.

Biliyorsunuz, İslam dininde iman asıl-
dır ve dine giriş kapısıdır. İman, emni-
yet, emanet hep aynı kökten gelir ve 
kök anlamı itibarıyla “güven” demek-
tir. İman, insanın kendini tanıması, 
rabbini tanıması, O’na güvenmesi ve 
bu güvenle yeryüzünde özgürleşme-
si, yaratılışının hikmetini kavraması 
gibi anlamlar içerir. İslam, selamet ve 
esenlik, barış ve Yüce Yaratana tesli-
miyet demektir. Dinin üçüncü unsuru 
olan ihsan ise, güzel ahlak, güzellik de-
mektir. İrfan bir şeyin gerçek mahiye-
tini kavramak, bir şeye ibret nazarıyla 
bakmak ve kalp gözüyle onu görebil-
mek demektir. Hasılı, bizim dinimizde 
birey ve toplum olarak huzur, barış ve 

Konuşmacı:
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu  - Diyanet İşleri Eski Başkanı

SUNUM

15 Temmuz Sonrası Din Anlayışını 

Yeniden Düşünmek  
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güven içinde yaşamamızın zihni te-
mellerini atan o kadar güzel kavram 
ve temel mesajlar var ki kağıt üzerin-
de düşündüğümüzde böyle bir dinin 
mensupları arasında hiçbir kavga ve 
kaosun olmaması, böyle bir dinin coğ-
rafyasında insanların huzur ve güven 
içinde yaşaması gerekir.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) bir Ha-
dis-i Şerifi var. “Bir gün gelecek bir 
kadın Yemen’den Şam’a kadar güven 
içinde tek başına yolculuk edebile-
cek” İşte bu Peygamber Efendimizin 
idealidir. Bize gösterdiği bir hedeftir. 
Kur’an’ın ve İslam’ın bize çizdiği rota 
budur. Ne var ki İslam coğrafyasında 
acılar hiç eksik olmadı ve olmuyor. İfti-
har edebileceğimiz çok artılarımız var, 
ama maalesef birçok acıyı da yaşıyor, 
kendi ellerimizle ürettiğimiz kötülük-
lerle boğuşuyor, çoğu zaman da onla-
rın altında kalıyoruz.

Biraz en başlara gidelim. Mesela Pey-
gamberimizin yakını ve üçüncü hali-
fesi Hz. Osman, şehadeti öncesinde 
herkesin gözü önünde evinde 40 gün 
muhasara altında tutuldu. On binler-
ce Müslümanın öldüğü Cemel Vakası, 
Sıffin Savaşı, Harre ve Kerbela olayı 
maşerî vicdanda derin iz bıraktı, ha-
fızalardan hiç gitmedi. Haricilerin Hz. 
Ali’yle mücadelesi, Hz. Ali’ye adeta din 
öğretmeye kalkması, kan kusturma-
sı, şehit etmesi, Emevilerin baskıcı 
ve saltanatçı tutumu da öyle. Gerçi ilk 
İslam tarihçileri Abbasiler dönemin-
de yaşadıkları ve onların gölgesinde 

eserlerini telif ettikleri için kitapların-
da hep Emevi hanedanın yapıp ettikle-
ri anlatılır ve Emeviler’e karşı Abbasiler 
pek konuşulmaz. Abbasiler beklenen 
kurtarıcı-mehdi figürüyle ve kurtuluş 
vaadiyle bir karşı devrim gerçekleştir-
diler. Onlar Emevilere nispetle görece 
olarak daha toleranslı bir imparator-
luk siyaseti izlemiş olsa da Abbasiler 
zamanında saltanat ve kutsal halife/
Allah’ın yeryüzündeki gölgesi anlayışı 
yerleşti, dini değerler üzerinden top-
lum yönetimi sağlandı ve sayısız kar-
gaşalar yaşandı. Merkez iktidar daha 
korumacı ve içe kapalı bir dini öğretiyi 
destekleyip kurumsallaştırarak dini 
toplum yönetiminin önemli bir aracı 
kıldı. 

İslam’ın ilk yüzyıllarında yaşananlar 
sonraki dönemlerde oluşacak dini dü-
şünce ve öğretiyi ve Müslümanların 
dinle ilişki kurma biçimlerini belirleyici 
bir etkiye sahip olduğu için kısaca on-
lara atıf yaptım.

Modern döneme gelince, dün denecek 
kadar yakın geçmişimizde iki önemli 
olay yaşadık ve yaşamaktayız. Biri 15 
Temmuz, diğeri Covid-19 virüsü. Önce 
küçük olandan söz etmek istiyorum. 
Bu Corona Virüsün verdiği ağır hasa-
rın yanı sıra bir uyarısı da oldu. Hayatın 
geçici olduğunu, kalıcı olanının iyilik 
ve yararlı işler olduğunu öğretti. Her 
şeyde bir hikmet olduğunu, olaylara 
hikmet gözüyle bakmamız gerektiğini 
hatırlattı. Kur’an-ı Kerim’in üçte biri 
geçmiş döneme ait kıssalardan oluşur. 
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Yüce kitabımız bu kıssaları geçmiş 
olayları anlamamız, bugüne dair bir 
ipucu çıkarmamız, onlardan ibret al-
mamız, onları hikmet gözüyle okuma-
mız için anlatır. Bu olaylar zaten bilinen 
şeylerdir. Ama Kur’an-ı Kerim’in üslu-
bu çok farklıdır. İlahı kelam bundan şu 
sonuçları çıkarın veya bu hataları tek-
rar yapmayın uyarısında bulunmak için 
bu kıssaları bize tekrar tekrar anlatır. 

Bu Covid-19’un bize hatırlattıkları ve 
öğrettikleri az değil. Bu süreçte İs-
lam dünyası artık din ile bilimin çatış-
madığını, aksine dinle bilimi bir arada 
götürmenin gerekliliğini daha iyi anla-
dı. Dünyada Allah’ın koyduğu yeryüzü 
kurallarının, sebep-sonuç ilişkisinin 
işlediğini, aslolanın insanlığın hayrına 
işler yapmak olduğunu beynimize mıh-
ladı. Dinin bilimin karşısında değil ya-
nında yer alması gerektiğini fark ettik. 
Bir diğer yön de, herkesin can derdine 
düştüğü, ulusların ve grupların bencil-
liğinin belirginleştiği böyle bir ortamda 
dostu düşmanı fark ettik, neyin önem-
li neyin önemsiz olduğu daha aşikar 
oldu.

15 Temmuz’a gelince, 15 Temmuz’la il-
gili olarak benden önce konuşan dost-
larımızın Bakanımızın, Başkanımız 
Hilmi Beyin, Rektörümüzün, Dernek 
Başkanımızın önemli mesajları oldu. 
Demokrasiye ve Milli İradeye sahip 
çıktık o gece. Bir ihaneti keşfettik. Bu-
rada bilhassa ilahiyat ve din camiası-
nın üzerinde durması gereken bir şey 
daha oldu: Bir toplumda dini değerlerin 

ve kutsalın istismarının doğrudan dine 
ihanet olduğu ve öncelikle o dine ina-
nanlara zarar verdiği gerçeği. Gördük 
ki, kutsal adına, din adına Allah’ın hiç 
izin vermediği efsanelerin ve hikayele-
rin uydurulmasının topluma da fatura-
sı ağır oluyor. Din bilginlerinin bu yan-
lışlar karşısında sessiz kalmasının ise 
felaketi ağırlaştırdığını, dini değerlerin 
buharlaşmasına yol açtığını, en çok da 
susanları mahcup ettiğini öğrendik.

İslam dini tevhid dinidir. Allah’tan baş-
ka kutsal yoktur. Kutsallığın kaynağı 
Allah’tır, Allah’tan gelen vahiydir. Hz. 
Peygamber bu vahyi bize tebliğ etmiş, 
açıklamış ve örnek hayatıyla göster-
miş ve yaşamıştır. Artık din tamam-
lanmıştır. Ondan sonra hiç kimsede 
kutsallık olamaz, hiç kimse dinde oto-
rite değildir, dinin sahibi değildir.

Değerli dostlar,

Zihninizde kalsın diye Kur’an-ı Kerim’in 
ilk bakışta ehl-i kitaba yönelik, ger-
çekte ise onlar üzerinden bize de yö-
nelik üç mesajını aktarmak istiyorum. 
Kutsal kitabımız bize bunu doğrudan 
söylemiyor. Yani “gelecekte ey Müslü-
manlar, ey müminler siz bu hataları ya-
parsanız” diye anlatmıyor. Yahudilerin 
ve Hristiyanların geçmişte hangi hata-
ları yapıp nasıl bir noktaya geldiklerine 
dair uyarıyor. Neticede bu uyarılardan 
bizim de payımızı almamızı istiyor.
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Birincisi Nisa Suresi 171. ayettir. Bu 
ayette Yüce Mevlâ “Ey Ehli Kitap, dini-
nizde aşırılığa gitmeyin ve Allah hak-
kında sadece ve sadece doğruları söy-
leyin.” diyor. Demek ki dinde aşırılık, 
dinde olmayanı dine ekleme Allah’ın hiç 
tasvip etmediği, tevhid akidesine aykı-
rı bir yoldur. Allah’a oğul nispet etme, 
peygamberleri ilahlaştırma, Mehdilik, 
kutsal liderlik, kainat imamlığı, pey-
gamberle görüşme, Allah’la buluşma 
ve O’ndan mesaj alma gibi söylemlerin 
dinde aşırılığa gitme olduğu açıktır.

İkincisi, Ali İmran Suresi 64. ayette Yü-
ce Mevla kitap ehline “gelin bir ortak 
paydada buluşalım” diyor. O da nedir? 
Bunu açalım: Sadece Allah’a kulluk 
edeceksiniz, başka kimseyi din sahibi 
ve yetkilisi görmeyeceksiniz, kimsenin 
önünde ibadet duruşu yapmayacak-
sınız, dine aykırılığı olan bir davranış 
karşısında düğmenizi iliklemeyecek-
siniz, peygamberler dışında hiç kim-
seye kutsal mesaj taşıyıcısı konumu 
vermeyeceksiniz. Allah’a hiç kimseyi, 
hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. İn-
sanlara Allah’ın katında bir paye verip 
kutsiyet atfetmeyeceksiniz. Birbirini-
zi dinde söz sahibi, din sahibi kılma-
yacaksınız. Biz ne yaptık? 15 Tem-
muz’dan çıkaracağımız ders nedir? 
Fani insanlara Allah katından değerler 
ve kutsiyetler verdik, onları Allah’ın 
dininin erbabı yani sahibi sandık, öyle 
davrandık. Allah’a değil, fani olana gö-
nül bağladık, boyun eğdik.

Üçüncüsü de Tevbe Suresi’nin 31. 
ayetidir. O da yine ehli kitap üzerinden 
bütün insanlığa ve biz Müslümanlara 
önemli bir mesaj verir. Der ki; Hris-
tiyanlar ve Yahudiler Allah’ı bırakıp, 
kendi din adamlarını ve ruhban sınıfı-
nı dinde söz sahibi (erbâb) yaparak en 
büyük hatayı işlediler. Siz sakın böyle 
bir hata yapmayın.

Değerli katılımcılar,

Keşke bu ayetleri önceden daha dik-
katli okusaydık. Ama bugün olup bi-
tenden ve etrafımızda hala gördük-
lerimizden sonra bu ayetlerin vermek 
istediği mesajı şimdi daha net biçimde 
anlıyoruz. İlahiyatçılara ve Diyanet’e 
düşen dinin doğru anlaşılmasının 
önündeki engelleri kaldırmaktır. Onun 
için bu ülkede İlahiyat Fakülteleri ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı son derece 
önemlidir. Diyanet Cumhuriyetin bir 
kurumudur. Osmanlıdan beri devam 
eden bir geleneğin temsilcisidir ve in-
sanları dinin sahih bilgisiyle aydınlat-
ma misyonu vardır.

İlahiyat Fakülteleri son derece önem-
lidir; çünkü İslam dininin ana kaynak-
larını ve sahih bilgisini, ilmi temellere 
uygun olarak anlamayı, anlatmayı ve 
öğretmeyi bu kurumlar sağlamaktadır. 
İlahiyat hocalarımızın ve Diyanet gö-
revlilerimizin üzerine düşen en temel 
görev toplumda din adına yapılan bu 
tür yanlışlıkları bize anlatması, deşifre 
etmesidir. İnsanların gözüne bakarak 
değil, dinin ana kaynaklarına bakarak 
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doğru bildiğini söylemesidir. Siya-
si iradeye düşen ise bu iki kurumun 
arkasında durmaktır, onlara destek 
olmaktır.

Dikkat ederseniz, 15 Temmuz’la diğer 
darbe girişimleri arasında temel bir 
fark var. Diğerleri sivil ve seküler ha-
reketlerdi; 15 Temmuz’u yapanlar ise 
arkasına dini değerleri aldılar; onları 
istismar ederek, etrafındaki insan-
ların iyi niyetlerini ve dini bağlılıkları 
sömürerek kendi planlarını uygulamak 
istediler.

Yaptığı işe sözüm ona cihat adını verip 
arkasına dini değerleri alan hareketler 
her zaman seküler hareketlere göre 
daha etkili olur, karşı konulması daha 
zordur. Hele bir de art niyetler, ihanet-
ler varsa, gidilen istikamet ve amaç 
yanlışsa bu hareket o zaman insanlık 
için içten içe genişleyen ve büyüyen bir 
yangına dönüşür.

İslam’a bağlılık ve samimi dindarlık,  
İslam dininin dünyevi çıkarlara ve hain 
emellere alet edilmemesi ile mümkün-
dür. İslam kaynağından çıktığı şekliyle 
arı duru şekilde anlaşılır ve anlatılırsa, 
içine dünyevi emeller, çıkar ilişkileri, 
stratejiler ve mühendislikler karıştı-
rılmazsa, emin olun, daima rahmet ve 
huzur, merhamet ve adalet kaynağı 
olur. Birlik ve dirliğimiz, kardeşlik bağ-
larımız güçlenir. Ülkemizde İslam’ın 
sahih bilgisinin, doğru bir kutsallık 
anlayışının yerleşmesi, doğru ve ye-
rinde bir din eğitim-öğretimi bunun 

için lazımdır. İnanırız ve biliriz ki, doğru 
bilinen ve yaşanan İslam hep rahmet 
kaynağı, barış ve esenlik sebebi ol-
muştur. Ama yanlış ellerde ve mahfil-
lerde verilen yanlış din eğitimi ve dini 
telkinler, kolayca bir güvenlik sorunu-
na dönüşebilir. Allah ve Hz. Peygamber 
dışında dini otorite ve kutsallıkların 
üretilmesi dine değil, o dine inananlara 
zarar verir. Allah dinini koruyacaktır.

Bugün maalesef İslam dünyasının pek 
çok yerinde din aynı zamanda bir gü-
venlik sorunu haline gelmiştir. Bunun 
sebebi her bir heves ve hareketin İs-
lam’ı kişisel veya örgütsel amacı için 
kolayca kullanabilmesi, geniş halk ke-
simlerindeki İslam algısının da böyle 
bir istismarı önleyecek bir duyarlılık 
ve bilinçten uzak olmasıdır. Üstelik bu, 
İlahiyat fakültelerinin sayısının artırıl-
ması veya Diyanet kadrosunun sayısal 
artışı ile çözümlenebilecek kadar yalın 
bir konu da değildir. Her şeyden önce 
insanlara din olarak ne öğrettiğimiz, 
dinle nasıl bir ilişki kurduğumuz ve di-
nin hayatımızdaki anlamı konusunda 
İslam dünyasının ciddi bir zihni uyanı-
şa ihtiyacı vardır. 

Bu olmazsa din artık rahmet kaynağı 
olmaktan çıkabilir; kötüyü ve yanlışı 
önleme rolünü kaybedebilir. Kutsala 
bağlılığın istismar edildiği ve mev-
hum kutsallıkların üretildiği, Allah 
adına konuşmaların başladığı ve in-
sanlardan itaat beklendiği yerde ar-
tık akıl, izan devre dışı kalmakta, in-
sanlar akıl ve iradesini bir başkasına 
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emanet bırakmakta, gözü kara bir 
yanlışın peşinden koşup milletine kur-
şun sıkabilmektedir.

Bugün 15 Temmuz’u farklı açılardan 
değerlendirmek için bir araya gelmiş 
bizler, dinin doğru bilinmesi ve öğre-
tilmesinin, dini örgütlenmelerin açık-
lık ve şeffaflık içinde olmasının, dini 
değerlerin istismarının önlenmesinin 
birliğimiz ve dirliğimiz açısından son 
derece önemli olduğunu daha iyi an-
lıyoruz. Dinimizi ciddiye almak ve dine 
saygı da bunu gerektirir.  Ama şunu da 
belirteyim ki, bu yaşanmış olay geç-
mişte kalmış istisnai bir örnek değil-
dir. İslam dünyası, bu tür istismarların 
yapılabildiği her coğrafyada ve her dö-
nemde bu riske açıktır. Bu riski önle-
menin yolu da tekrar zihinlerimizin ve 
eylemlerimizin Allah’ın kitabına, Pey-
gamberimizin sünnetine bağlı kalma-
sı, sağlam bir din anlayışının toplumda 
yerleşmesidir.

Bu sempozyumdan dolayı Derneğimi-
zi tebrik ediyorum. Üniversitemize ve 
Belediyemize teşekkürlerimi arz edi-
yorum. Bu toplantıların bir uyanışa, 
zihni bir aydınlanmaya yol açacağına 
yürekten inanıyorum.  

Hepinize saygılar sunuyorum.

Sunucu: 15 Temmuz gecesi yaşanan-
lara ve olayın dini boyutuna baktık. 
Şimdi ise darbeler tarihimize göz ata-
lım istiyoruz. Marmara Üniversitesi 
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ali Satan’ın “Türkiye’nin Darbeler Ta-
rihi” başlıklı sunumunu yapması için 
kürsüye davet ediyorum.
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27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında 

darbenin hukukileştirilerek darbecilerden 

hesap sorulamaması Türkiye’de darbelerin 

yolunu açmış ve demokrasi dışı yollarla 

iktidarı ele geçirme fikri “mümkünse evet”e 

dönüştürülmüştür.

Prof. Dr. Ali Satan
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Prof. Dr. Ali Satan: 

Son 60 yılda Türkiye’de 8 darbe ve 
darbe teşebbüsü yaşanmıştır. Bu dar-
belerin ideolojisi, iç ve dış dinamikleri, 
yaslandığı toplumsal taban, ulusal ve 
uluslararası çıkar grupları ve çelişki-
leri siyaset bilimcilerinin incelemesine 
bırakarak darbelerin tarihine geçmek 
istiyorum.

27 Mayıs 1960 günü Ankara ve İstan-
bul’da sayıları 60 civarında olan örgüt 
mensubu subay ile onlara destek ve-
ren 150 kadar subay tarafından ha-
rekat başladı ve sonuçta Cumhuriyet 
Türkiye’sinde hür seçimlerle belirlen-
miş iktidar ilk defa zor kullanılarak gö-
revinden uzaklaştırıldı.

27 Mayıs 1960 ila 25 Ekim 1961 tarih-
leri arasında Türkiye’yi yöneten ve ba-
şında Cemal Gürsel’in bulunduğu Milli 
Birlik Komitesi; ilk teşkil edildiğinde 
7’si albay, 5’i general, 5’i yarbay, 13’ü 
binbaşı ve 8’i de subay olmak üzere 
toplamda 38 subaydan oluşuyordu.1 
38 Kişiden oluşan Milli Birli Komitesi, 

3 Ağustos 1960 günü darbeyi destek-
lemediğini düşündükleri 235 general 
ile daha düşük rütbeli 4 bin 171 suba-
yı emekliye sevk etmişlerdir. Eric Jan 
Zürcher Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu-
lunan 260 generalden 235’inin emek-
liye sevk edildiğini vurguluyor. Bu bir 
ordu için ne büyük bir darbe olduğunu 
siz tasavvur ediniz.2 Bu darbe ayrıca, 
ordu içindeki emir-komuta hiyerarşi-
sini de bozmuştur.

Tasfiyeler askerlerle sınırlı kalmayıp 
siyasi kadrolara da gelmişti. Demok-
rat Parti kapatıldı ve DP’lilere siyaset 
yasağı getirildi. Tutuklanan 2 bin 947 
DP’linin 592’si Yassıada’da Yüksek 
Adalet Divanı’na sevk edildi. Bura-
da 11 ay süren yargılamalar sonun-
da 228 kişi ölüm cezası ile yargılanıp 
15’i bu cezaya çarptırıldı. Türkiye’de 
140 sene sonra siyasi gerekçelerle 
bir Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Ma-
liye Bakanı idam edildi. 31 kişi müeb-
bet hapse mahkum oldu. 402 kişi ise 
2 ila 4 yıl arasında hapse mahkum 
edildi.3 Darbenin niteliğini belirlemek 
için şu diyalogların önemli olduğunu 

Konuşmacı:
Prof. Dr. Ali Satan  - Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi

SUNUM

Türkiye’nin Darbeler Tarihi 
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düşünüyorum. 28 Mayıs 1960’da Dar-
becilerin önderi General Cemal Gürsel, 
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’ye gi-
dip şöyle dedi; “Emirleriniz bizim için 
peygamber buyruğudur.”4 

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi, Tür-
kiye’de sadece bir iktidarı yıkmakla 
kalmadı, yeni bir anayasal düzen ile 
Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden bi-
çimlendirip inşa etti. 1924 Anayasa-
sında Meclisin üstünlüğü esas iken, 
1961 Anayasası ile Meclis herhangi bir 
anayasal kurum haline getirildi. 1961 
Anayasası ile getirilen yeni kurum ve 
kuruluşlar ile sandıktan çıkacak olan 
milli irade yani hükümet çevrelen-
mişdir. Hükümetler adeta hükmünü 
icra etme imkan ve kabiliyetinden 
uzaklaştırıldı.

27 Mayıs darbesi,  getirilen yeni Ana-
yasal kurumlar ile mesela Milli Güvenlik 
Kurulu ve onun yapısı gereği, askerin 
siyaseti biçimlendirme yolları yapıldı. 
Yine yeni kurulan Senato ve senatoya 
tabii üye olan darbeci subaylar Sena-
toda Milli Birlik Komitesi grubu oluş-
turdu ve sivil idareyi sürekli taciz etti.

1961 Anayasasının kabulünden son-
ra darbeciler seçimlere müsaade 
ederek yönetimin normalleşmesini 

sağladıkları imajı verirken esas itiba-
riyle yaşananlar hiç de öyle olmadı. 
Darbenin lideri Cumhurbaşkanlığına, 
darbeci subaylar da yeni kurulan se-
natonun tabii üyeleri olarak hayat bo-
yu dokunulmazlığa kavuştu. 

15 Ekim 1961 seçim sonuçları dar-
becilerin istediği gibi bir Meclis arit-
metiği ortaya çıkarmadı.  Demokrat 
Parti’nin halefleri konumundaki Adalet 
Partisi (AP), Yeni Türkiye Partisi (YTP) 
ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi  
(CKMP) oyların yüzde 60’ını aldı.

Seçimlerden bir hafta sonra 21 Ekim 
1961 günü, Harp Akademisi’nde 10 
general ve amiral ile 28 albayın katıl-
dığı büyük bir toplantı yapıldı ve seçim 
sonuçlarının yeni bir müdahaleyi ge-
rektirdiği sonucuna varıldı. Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay 
kararı öğrenince askeri müdahaleyi 
engellemek için harekete geçti ve Gür-
sel’in Cumhurbaşkanı, İnönü’nün de 
Başbakan olmasının garanti edilme-
siyle seçim sonuçları kabul edildi. 

Her darbe ordu içinde büyük bir yı-
kımdır. Çünkü orduların en büyük 
özelliği disiplin ve emir-komuta hiye-
rarşisidir. 27 Mayıs Darbesi TSK’da 
bunu bozmakla kalmadı aynı zamanda 

1 Zehra Aslan, “6o Yıl Sonra 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesine Bakmak”  Independent Türkçe,  27 Mayıs 2020 https://indyturk.com/

node/185571/t%C3%BCrkiyeden-sesler/60-y%C4%B1l-sonra-27-may%C4%B1s-1960-askeri-m%C3%BCdahalesine-bakmak-1

2 Eric Jan Zürcher, Modern Türkiye’nin Tarihi, s.353. 

3 Levent Ünsaldı, Türkiye’de Asker ve Siyaset, Çev. Orçun Türkay, Kitapyayınevi 2008, s.72

4 Levent Ünsaldı, Türkiye’de Asker ve Siyaset, Çev. Orçun Türkay, Kitapyayınevi 2008, s.71
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darbeciliği, cuntacılığı sürekli hale ge-
tirdi. 1960’lı yıllarda yönetim sivillere 
geçtikten sonra dahi TSK içinde cunta-
lar faal ve bilinir vaziyetteydi. Hatta bu 
cuntalar iktidara karşı zaman zaman 
açıklamalar yapma gücünü kendilerin-
de buluyorlardı. Harp Okulu Komutanı 
Albay Talat Aydemir’in 22 Şubat 1962 
ve 21 Mayıs 1963 tarihlerinde iki defa 
sonuçsuz darbe girişiminde bulunması 
sivil iktidarı her zaman alarm halinde 
olmaya itti. 

Bu noktada iki hususun altı çizilmesi 
gerekmektedir. Darbeye giden süreçte 
ve sonrasında Türkiye’nin önemli ente-
lektüel ve akademisyenlerinin darbeyi 
meşrulaştırmak için gösterdikleri ça-
ba kayıt altına alınmalıdır. 27 Mayıs’ın 
adi bir darbe değil devrim olarak algı-
lanması, Yassıada yargılamalarının bir 
siyasi hesaplaşma değil yüksek adalet 
divanının devrim mahkemesi gibi gös-
terilmesi bu “fetvacı profesörlerin” 
işbirliği hatta rehberliğinde mümkün 
olmuştur.

27 Mayıs darbesinin toplumda olum-
lu olarak algılanmasını sağlamak için 
hükümet tarafından hazırlanan ve 
“27 Mayıs Devriminin Kazanımlarını 

Korumak Maksadıyla Tedbirler Kanu-
nu” bugün unutulmuş gözükmektedir. 
7 Mart 1962 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayınlanarak yürürlüğe giren 38 
numaralı kanuna göre; 27 Mayıs dar-
besini eleştirmek ve DP dönemini ve 
demokratları övmek yasaklandı.5

27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında 
darbenin hukukileştirilerek darbeci-
lerden hesap sorulamaması Türkiye’de 
darbelerin yolunu açmış ve demokrasi 
dışı yollarla iktidarı ele geçirme fikri 
“mümkünse evet”e dönüştürülmüştür. 

Türkiye’nin seçilmiş Başbakanı Adnan 
Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan’a 
iade-i itibar edilmesi darbeden 30 yıl 
sonra TBMM’nin 1990 yılında aldığı 
karar ile mümkün olabilmiş ve naaş-
ları İstanbul Topkapı’daki Anıt Mezara 
Devlet Töreniyle nakledilmişti. Yassıa-
da Mahkemesi’nin verdiği kararların 
geçersiz olduğuna dair TBMM kararı ise 
darbeden 60 yıl sonra alınabilmiştir.6 

Darbecilerden hesap sorulamaması-
nın yarattığı siyasi atmosferde 1968-
1970 yıllarına geldiğimizde Türkiye’de 
“zinde güçler”, “demokratik devrim” 

5 27 Mayıs 1960 devrimini söz, yazı, haber, havadis, resim, karikatür ve diğer vasıtalarla haksız, yersiz veya gayrimeşru gösterenler veya üstü kapalı 

da olsa amacı belli olacak şekilde eleştirenler (Madde:1-A), ayrıca Yüksek Adalet Divanınca ve diğer yargı kurumlarınca verilmiş ve kesinleşmiş 

olan karar ve hükümleri söz, yazı, resim, havadis, karikatür ve üstü kapalı da olsa amacı belli olacak şekilde kötülemeye çalışanlar, (Madde:1-B) 

mahkûmları mahkûmiyetlerine esas teşkil eden fiillerini veya şahıslarını öven hatırat ve röportaj yayınlar, 27 Mayıs 1960 devrimini haksız ve yersiz 

gösterecek surette ifade edenler, feshedilmiş DP’yi öven ve müdafaa edenler, mensup oldukları partinin feshedilmiş DP’nin devamı olduğunu ileri sürüp 

propaganda yapanların bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılmaları kararlaştırılmıştı. Bkz.  Fatih Tuğluoğlu, 27 Mayıs’ı Restore 

Etme Projesi: Tedbirler Kanunu (1962), Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, İstanbul Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü, sayı;35, 2019, s.14 
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gibi kavramlar yaygın bir şekilde kulla-
nılıyor; askeri ve sivil cuntaların varlığı 
herkesin bildiği sır olarak kamuoyunda 
dolaşıyordu. 

27 Mayıs’ta yarım kaldığı iddia edi-
len devrimin tamamlanması için yeni 
bir darbe hazırlığı yapılıyordu. 9 Mart 
1971 tarihinde olması beklenen sos-
yalist darbe TSK emir-komuta zinciri 
içinde hareket edilerek engellenmiş 
ve 12 Mart 1971’de meşru seçilmiş 
AP hükümetine muhtıra vererek hü-
kümetten çekilmesi sağlanmıştır. Ye-
rine kurulan Nihat Erim hükümetleri 
teknik olarak siyasi partilerin ve ordu-
nun desteğini almış olmasına rağmen 
siyasetin doğasına aykırı bir biçimde 
kurulmuş olduğu için hemen hiçbir ba-
şarılı icraat gerçekleştirememiştir.

1971 sonrası darbeyle şekillendirilen 
Türkiye “Yönetemeyen Demokrasi” 
olarak adlandırılan siyasi ve iktisadi 
krizlerle boğuşmuştur. 

Soğuk Savaşın bütün etkisini hisseden 
Türkiye, ABD ve Sovyetler Birliği’nin 
nüfuz kavgasına sahne olup, gençli-
ğini silahlı sokak çatışmaları girda-
bına kaptırdı.  Bu süreçte 1976 yılın-
dan itibaren “Bayrak Harekatı” kod 
adıyla gerçekleştirilecek olan 12 Eylül 
darbesinin hazırlıklarının İstanbul’da 
başladığını biliyoruz. Nitekim 12 Eylül 

1980’de Türk devletinin bütün birimle-
rine emir-komuta zinciri içinde topye-
kün el konulmuştur. TBMM, Senato ve 
Siyasi Partiler kapatılmıştır. Genelkur-
may Başkanı ve 4 kuvvet komutanın-
dan oluşan Milli Güvenlik Konseyi ar-
dından Konseyin onayladığı isimlerden 
oluşan Danışma Meclisi oluşturularak 
yeni Anayasa hazırlandı. Bugün halen 
bu 1982 Anayasası ile idare olunmak-
tayız. 1982 Anayasası’nın kabul edil-
mesi ile birlikte otomatik olarak Kenan 
Evren Cumhurbaşkanı oldu ve birlikte 
darbe yaptıkları kuvvet komutanları 
da Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyeleri 
olarak her türlü dokunulmazlık zırhıy-
la korundu. Ayrıca Anayasaya konan 
geçici madde ile de 12 Eylül darbesine 
yönelik dava açma hakkı engellendi. 

12 Eylül 1980 Darbesini yapanlara kar-
şı yargı yolunun açılması 12 Eylül 2010 
Referandumu ile mümkün hale gel-
miştir.7 Yani Türkiye’deki sivil demok-
ratik sistem kendisine yapılan darbeye 
karşı ancak 30 sene sonra hesap sor-
ma iradesini gösterebilmiştir. Bu Tür-
kiye’deki sivil demokratik insiyatifin 
zayıflığını değil ülkede kurulan askeri 
vesayetin ve onun araçlarının ne denli 
güçlü olduğunu kanıtlamaktadır.  

Türk siyasi hayatı bir de 28 Şubat 
1997 sürecinde “Postmodern Darbe” 
ifadesiyle tanışmıştır ki bu dönemde 

6 https://www.haberturk.com/yassiada-yargilamalarinin-hukuki-dayanagini-kaldiran-kanun-teklifi-yasalasti-2722524 (23.06.2020)

7 https://www.yenisafak.com/secim-referandum-2010 (Erişim 02.09.2020)

8 https://www.aa.com.tr/tr/28-subat/postmodern-darbenin-uzerinden-23-yil-gecti/1746548 (Erişim 02.09.2020)
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ordunun Milli Güvenlik Kurulu’nda-
ki dayatmaları, hükümete yönelik 
muhtıra niteliğindeki açıklamaları ve 
yürütülen psikolojik harekat netice-
sinde, meşru, seçilmiş Refah-Yol Hü-
kümetinin istifasına sebep olmuştur.8  
 
28 Şubat 1997 Darbesi ile ilgili, 15 yıl 
sonra, 12 Nisan 2012 tarihinde Anka-
ra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
soruşturma açıldı. Başsavcılık tara-
fından yürütülen soruşturma 22 Ma-
yıs 2013’te tamamlanarak 103 kişiye, 
suç tarihinde yürürlükte bulunan ve 
lehlerine olan Türk Ceza Kanunu’nda-
ki (TCK) “Türkiye Cumhuriyeti Hükü-
metini cebren düşürmeye, devirmeye 
iştirak etmek” suçundan ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası istemiyle 
dava açıldı. Davanın görüldüğü Anka-
ra 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Nisan 
2018’de hükmünü açıkladı. İlk defa bir 
darbenin failleri Türkiye Cumhuriyeti 
mahkemesince yargılandı ve mahkum 
edilip çeşitli cezalara çarptırıldılar.9 

27 Nisan 2007 tarihinde Genelkurmay 
internet sitesine gece saat 23:20’de 
konan Genelkurmay Başkanı Orgene-
ral Yaşar Büyükanıt tarafından kaleme 
alınmış bildiri ile “E-Muhtıra” ile tanış-
tık. Bu bildiri Cumhurbaşkanlığı seçi-
mi hedeflenmiş ve seçime müdahale 
edilmiştir. 

AK Parti Hükümeti bu bildiriyi üzerine 
alıp siyasi tarihimizde hiç alışık olun-
madık bir şekilde muhtıraya çok sert 
cevap vermiştir. Muhalefetin istifa 
talebini de reddetmiş Cumhurbaşkanı 
seçim sürecini devam ettirmiştir. 

TBMM’de 27 Nisan 2007 tarihinde ya-
pılan Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci 
turunda toplantı yeter sayısı olan 367 
sayısına ulaşılamadığı gerekçesiyle 
CHP tarafından Anayasa Mahkeme-
si’ne yapılan itiraz başvurusu 1 Mayıs 
2007 tarihinde haklı bulunarak Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu 
iptal edilmiştir. Bu gelişmeler üzerine 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, er-
ken seçim kararı almıştır. 

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşeb-
büsüne geldiğimizde ise, Türkiye darbe 
tarihinin en kanlı ve en vahşi darbe te-
şebbüsüdür. Devlet içinde örgütlenen 
bir terör grubunun devlet imkan, araç, 
gereç ve silahlarını kullanarak meşru 
hükümete karşı darbeye kalkışması 
tarihimizdeki hiçbir darbeye benze-
memektedir.  Hem Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a suikast 
hem de Genelkurmay Başkanı ve kuv-
vet komutanlarını etkisiz kılacak bir 
hareket kabiliyetine sahip darbe te-
şebbüsü yaşanmıştır. 

9 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/28-subat-postmodern-darbesi-cezasiz-kalmadi-463521.html (Erişim 02.09.2020)

10 Darbenin ayrıntıları ve görüntüleri için Bkz.http://fetogercekleri.com/darbeler/15-temmuz-darbe-girisimi/ (Erişim 02.09.2020)

11 https://www.aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/yargi-241-darbe-davasinda-son-sozunu-soyledi/1358693 (Erişim 02.02.2020 

Ayrıca Bkz. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan, 15 Temmuz Darbe Yargılamaları - İddianameler ve Kararlar, Anadolu Ajansı Yayınları 2020
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TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve daha pek 
çok resmi stratejik noktalar defalar-
ca bombalanmış, 251 şehit, 2 binden 
fazla gazi verilerek bu alçak kalkışma 
durdurulmuştur.10 Türk yargısı bu defa 
yıllarca beklemeyip darbe teşebbüsü 
duyulur duyulmaz harekete geçmiş ve 
tutuklama talebiyle davalar açmıştır. 
Hızlı soruşturmalar neticesinde dar-
be girişimiyle ilgili açılan 289 davadan 
271’i tamamlanmış. Bu davalarda 956 
sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verilmiştir.11

15-16 Temmuz darbe girişimi, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliği, darbe-
ye karşı duruşu ile TBMM’nin, darbeye 
karşı tavır alan güvenlik güçlerimizin 
ve kahraman milletimizin sokaklara 
dökülerek liderine, hükümetine, irade-
sine ve devletine sahip çıkması ile ön-
lenmiştir. Sonuç olarak; Son 60 yılda 8 
darbe teşebbüsünün siyasal sistemi-
miz ve siyasi kültürümüz bakımından 
çok düşündürücü bir istatistik olduğu 
açıktır.

Osmanlı’dan itibaren baktığımızda 
darbeler devletimize ve milletimize 
çok pahalıya mal olduğunu görmemiz 
lazımdır. 1908 Darbesi İstanbul’da 
korkunç bir iktidar boşluğu meydana 
getirmiş Balkanları Osmanlı Rumeli-
si’ni kaybetmemize sebep olmuştur.   
Öte yandan darbeler en çok da zayıf 
hükümetleri hedef almıştır. Kimi darbe 
teşebbüslerinden de sandıktan güçlü 
sonuçlar çıkması sebebiyle vazgeçil-
mek zorunda kalınmıştır. 

Darbeciler ilginç bir biçimde içerde 
kendi vatandaşlarına karşı “şahin” 
pozisyonu alırken dış politikada “gü-
vercin” olmuşlardır. 1950’li yıllar-
da Kıbrıs’ta elde ettiğimiz kazançlar 
1960’larda büyük ölçekte kaybedil-
miştir. Yunanistan hiçbir bedel öde-
meden NATO’ya 1980 darbesi sonrası 
dönebilmiştir. Çünkü darbeyle gelen 
kadroların halkta tabanı, desteği ol-
madığından meşruiyeti dışarda arama 
ihtiyacı duymuşlardır. 

FETO terör örgütü ise doğrudan em-
peryalizmin kullanışlı aleti olarak 
devletimize, milletimize, ordumuza, 
gençliğimize,  demokrasimize kast et-
miştir. Başarılı olması halinde Türkiye 
bir iç savaşa tutuşacak ve Suriye gibi 
dış müdahalelere açık hale gelecekti. 
Şu herkesçe iyi bilinmelidir ki her kim 
emperyalistlerle iş tutar ise onların 
kullanacağı “alet” olmaktan başka bir 
şey olamaz.     

Türk Milleti muhteşem bir demok-
rasi mücadelesi vererek tarihe şanlı 
15-16 Temmuz zaferini yazdırmıştır. 
Milletimizin bu mücadelesi her türlü 
övgünün üzerindedir. Bu direniş sa-
natçılarımızın eliyle tüm dünyaya mal 
edilmeyi beklemektedir. Bu istiklal ve 
istikbal mücadelesinde şehit olanlara 
rahmet yaralananlara acil şifalar di-
lerken demokrasiye sahip çıkan tüm 
vatandaşlarımıza minnet ve şükran 
duyuyor onlarla iftihar ediyorum.  
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Türkiye’nin bütün okullarında demok-
rasi kültürümüzü besleyecek ders-
ler konulması milletimizin demokrasi 
mücadelesi ve demokratik değerlerin 
benimsetilmesi sisteminin sağlıklı iş-
leyebilmesi için hayati önem taşıdığını 
hatırlatıyorum. 

Elbette Türkiye’nin son 60 yılda ver-
diği demokratik mücadelesinin en 
anlamlı sonucunun demokratik sivil 
bir Anayasa olacağını, 1982 Askeri 
Darbe Anayasasından artık tamamen 
kurtulmamız gerektiğini belirtip son 
sözü meşhur şairimiz Muallim Naci’ye 
bırakıyorum;

“Ayrılan millet ittihadından  
Kessün ümmîdinî muradından”

Sunucu:  Ali Satan Hocamıza katkı-
larından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe giri-
şimini gerçekleştiren FETÖ’nün tüm 
dünyada en etkin olduğu alanlardan 
birisi eğitimdi. Hem bu konuyu hem de 
devletimizin başlattığı yeni eğitim se-
ferberliğini anlatması için Maarif Vakfı 
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ü kürsüye 
davet ediyorum. Birol Hocamızın sunu-
munun başlığı “15 Temmuz ve Türki-
ye’nin Dünyadaki Eğitim Seferberliği”.



Özellikle Avrupa ve Amerika’daki 

Müslüman diaspora FETÖ’den uzaklaşmaya 

başlamıştır. Yakın döneme kadar Müslüman 

diasporayla ve STK’larla ilişkiye yanaşmayan 

FETÖ mensupları, son zamanlarda sırf ilişki 

kurmak amacıyla Müslüman diasporanın 

namaz kıldığı camilere, kültür merkezlerine 

gitmeye başlamıştır. Her ne kadar bu ülkeler 

FETÖ okullarını devretmeseler bile okullar, 

öğrenci ve finans sıkıntısından dolayı 

zorlanmakta hatta birçoğu kapanmaktadır.

Prof. Dr. Birol Akgün
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Prof. Dr. Birol Akgün: 

Ülkemizde bugüne kadar 15 Tem-
muz’un askeri, siyasi, ekonomik veya 
dini yönü çeşitli vesilelerle ele alınmış-
tır. Ancak eğitim boyutunun bütün bu 
alanları çapraz kesen bir yönü oldu-
ğunu kabul etmek gerekir.  Çünkü 27 
Mayıs’tan 28 Şubat’a kadar diğer dar-
belere nazaran 15 Temmuz öncesinde 
Türkiye’de FETÖ’yü etkin kılan neden, 
eğitim süreçlerine hakim olmasıdır. 
Eğitim devletler için çok stratejik, esa-
sen de bir güvenlik alanıdır. Türkiye’nin 
biraz da geç kalmış olarak dış dünyada 
Maarif Vakfı eliyle başlattığı eğitim se-
ferberliğini, devlet ve millet aklının bir 
yansıması olarak okumak gerekir.

Türkiye’deki darbelere karşı gösterilen 
reaksiyon, yeni darbelerin seyrini belir-
lemiştir. Eğer 27 Mayıs darbesi sonra-
sında bir yargılama gerçekleştirilseydi 
kimse 12 Eylül Darbesi’ne teşebbüs 
edemezdi. 15 Temmuz’da ise farklı bir 
şey olduğunu, devlet ve halkın bütün-
leştiğini, Türk milletinin o gece tam bir 
“milli bilinç” sergilediğini görüyoruz. 

15 Temmuz’un kalıcı olacak izlerinden 
birinin ülkemizin tarihinden darbele-
rin silinmesi olduğunu düşünebiliriz. 
Oysa bu vakte kadar devlet içerisinde 
silahlı bir grup oluşturup, bürokratik ve 
uluslararası ayağı da ayarlayınca dar-
beye kesin gözüyle bakılıyordu. Biz-
ler 15 Temmuz gecesi insanlarımızın 
canlarını ve mallarını ortaya koyarak, 
arabalarını sokaklar boyunca dizerek, 
bedenlerini tanklara karşı nasıl siper 
ettiğine, büyük fedakârlıklar sergile-
diğine o gece çocuklarımızla beraber 
Ankara sokaklarında şahit olurken, as-
lında bütün oyunlarının da bozulduğu-
nu görmüş olduk. 

Kanaatimce Kuva-yı Milliye’de İz-
mir’de ilk kurşunu atan Gazeteci Ha-
san Tahsin’in motivasyonu ne ise 15 
Temmuz’da sokağa çıkanların saiki de 
odur. İnsanımız bu kalkışmayı normal 
bir darbeden öte bir “işgal girişimi” 
olarak gördü. Çünkü çoktandır hain 
FETÖ yapılanmasının devlette ağırlı-
ğını korumak üzere bir şeyler yapacağı 
dedikoduları ortalıkta dolaşmaktay-
dı. O gece ilk önce Başbakanımızın, 

Konuşmacı:
Prof. Dr. Birol Akgün   - Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
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hemen ardından da Cumhurbaşkanı-
mızın açıklamasıyla milletimiz direni-
şe geçti.

15 TEMMUZ’U FARKLI KILAN, 
MESELENİN EĞİTİM BOYUTUDUR

Peki Türkiye’nin geçmişte maruz kal-
dığı 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 
Şubat’tan farklı olarak FETÖ’cü 15 
Temmuz Darbesini farklı kılan nedir? 
Bu paralel yapılanmanın Türkiye’de 
etkin olmasındaki en önemli faktör-
lerden birisi hiç şüphesiz eğitimdir. 
Güçlenmesini sağlayan temel faktör 
de Türkiye’de eğitim süreçlerine ha-
kim olmasıdır. Eğitim alanındaki fa-
aliyetlerine, insan devşirmek için 80 
öncesi ve 80’li yıllarda başlayan bu 
yapı; sahte mülakatlar, sahte imtihan-
lar, soru hırsızlıkları gibi metotlarla 
kadrolaşma yoluna gitmiştir. Dersha-
neler ve okullar finans kaynağı olarak 
kullanılmıştır. Önce Türkiye’de faaliyet 
göstererek Soğuk Savaş sonrası Orta 
Asya’ya, oradan da Afrika ve Ortado-
ğu’ya açılmışlardır. 

DARBEYİ HIZLANDIRAN FAKTÖR

Türkiye Maarif Vakfı’nın hikayesi bir 
yönüyle 17-25 Aralık sürecinin sonra-
sına dayanır. 15 Temmuz Darbesi’nden 
sonra kurulduğumuz sanılır ancak Vak-
fımızın kuruluşu söz konusu tarihten 
1 ay öncesinde, 17 Haziran 2016’da 
TBMM’de çıkarılan 6721 sayılı kanun-
ladır. Denilebilir ki, yurtdışında ülkemiz 
adına eğitim faaliyetlerini yürütmek 

için Türkiye Maarif Vakfı’nın kurulma-
sını, darbeyi hızlandıran sebeplerden 
birisi olarak görmek mümkündür. 

Neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu pe-
ki? Çünkü devlet ve millet aklı, eğitim 
alanının bir güvenlik alanı olduğunun 
ve boş bırakılmaması gerektiğinin far-
kına vardı. Hepimiz yaşanan süreçleri 
biliyoruz. Bir taraftan Türkçe Olimpi-
yatları, bir taraftan yurtdışında bayrak 
dalgalandırma kamuflajıyla ülke içinde 
siyasetçiler ve bürokratlar nezdin-
de bir meşruiyet zemini oluşturmaya 
çalıştılar. Akabinde kendilerini bir nevi 
dokunulmaz kılarak aleyhlerine konuş-
ma yapılamayan bir korku düzeni kur-
dular. Neredeyse yurtdışına giden her 
siyasetçi, bürokrat ve iş adamını okul-
larına gitmek, ziyaret etmek zorunda 
bıraktılar. Böyle bir ortamı gördükten 
sonra 17-25 Aralık’ta da beliren si-
yasi durumdan dolayı bu boşluğun bir 
şekilde doldurulması gerektiği ortaya 
çıktı. 

1 Eylül 2016 tarihinde Maarif Vakfı 
yönetiminin atanıp kanununda öngö-
rülen yetkili organlarının da teşekkü-
lünün hemen akabinde yurtdışındaki 
FETÖ okullarının devri konusundaki 
dosyaları önünde buldu. Bütün dünya-
da, ülkeler nezdinde çok hızlı bir süreci 
yönetme görevini üstlendi. Dışişleri 
Bakanlığı bürokrasisiyle de yakın işbir-
liği halinde bugüne kadar 104 ülkedeki 
FETÖ okullarına yönelik, koordineli bir 
çalışma yürütülmektedir. Bakanlık, il-
gili ülkelere hem resmi yollarla nota 



Sunum: 15 Temmuz ve Türkiye’nin Dünyadaki Eğitim Seferberliği

55

vererek FETÖ okulları konusunda hü-
kümetleri uyarmakta, hem de eğitim 
iş birliği çerçevesinde bir çözüm yolu 
olarak TMV ile çalışılmasını önermek-
tedir. Geldiğimiz noktada Türkiye bu-
gün, Maarif Vakfı aracılığıyla son dört 
yılda ulaştığı okul ve öğrenci sayısı 
itibariyle dünyada uluslararası eği-
tim yapan ülkeler arasında ilk 5’te yer 
almaktadır. 

İNGİLTERE, FRANSA, 
ALMANYA, ÇİN VE AMERİKA’NIN 
DÜNYADA OKULLARI VAR

Biz bir vakıfız; ancak kanunla kurulan 
bir vakıfız ve 12 kişiden oluşan bir mü-
tevelli heyetimiz var. Bunun 7’si doğ-
rudan Cumhurbaşkanı, 2’si Millî Eğitim 
Bakanlığı, 1’i Dışişleri, 1’i Maliye, 1’i ise 
YÖK tarafından atanmaktadır.

Peki yurtdışında Maarif Vakfı aracılı-
ğıyla eğitim çalışması yapılırken nasıl 
bir süreç yaşanıyor? Maarif Vakfı tem-
silcileri yurt dışına gidince, uluslarara-
sı alanda resmi temaslarda bulunduk-
larında kendilerini güçlü kılan şeyin, 
şeffaflık olduğunu bizatihi müşahede 
etmişlerdir. 

Esasen devletlerin uluslararası alanda 
yaptığı faaliyetlerden birisi de eğitim 
alanıdır. Çünkü Maarif Vakfına benzer 
kurumlar uluslararası alanda etkinli-
ğini sürdürüyorlar. İngiltere, Fransa, 
Almanya, Amerika’nın, dış dünyada 
okullar, eğitim kurumları açan, eğitim-
ler veren uluslararası eğitim ajansları, 

kurumları vardır. Bunların arasında 
100 sene önce kurulmuş olanlar bile 
bulunmaktadır. Dolayısıyla bilinme-
yen bir alanda değil, bazı ülkelerin de 
alenen kurumları aracılığıyla faaliyet 
gösterdiği bir alanda, Türkiye de Maa-
rif Vakfı aracılığıyla uluslararası eğitim 
faaliyetleri yürütmektedir. 

Nasıl ki diplomasi alanında yerleşik 
kurallar, Viyana Sözleşmeleri vs. var-
sa, uluslararası alanda da devletle-
rin yaptığı faaliyetlerden biri de eği-
tim faaliyetleridir. Ayrıca Türkiye’nin 
uluslararası alanda faaliyet gösteren 
kurumlarından TİKA, dünyaya insani, 
teknik yardımlar götürmekte, Yurt Dı-
şı Türkler ve Akraba Toplulukları Baş-
kanlığı burs vermekte, Yunus Emre 
Enstitüsü dil öğretmektedir. Bunların 
muadilleri hemen hemen bütün büyük 
ülkelerde de bulunmaktadır. En son bu 
işe dahil olan Çin’dir. Dünyada Konfüç-
yüs Enstitüleri bulunmaktadır. Türki-
ye’de bile birkaç üniversitede birimleri 
bulunmaktadır. Dünyanın dört bir ta-
rafında sistem bu şekilde işliyor. 

MAARİF ELİYLE DÜNYADA AÇIK, 
ŞEFFAF BİR EĞİTİM FAALİYETİ 

Türkiye de bu yönüyle gizli saklı bir iş 
yapmıyor. Maarif Vakfı eliyle son de-
rece açık, şeffaf ve denetlenebilir bir 
faaliyet yürütüyor.  Maarif Vakfımız 
da hem Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
hem de Meclisin denetimi altında ça-
lışmalarını sürdürüyor. 
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Türkiye Maarif Vakfı, ihtiyaç hisse-
den dünya ülkelerinde anaokulundan 
üniversiteye kadar eğitim kurumları 
açmak, geliştirmek, ülkelere başarılı 
bir eğitim imkânı sunmak için gayet 
planlı, programlı, bilimsel bir çalışma 
yürütüyor. Bu arada eğitim kurumu adı 
altında Türkiye aleyhine faaliyet yürü-
ten FETÖ okullarını da bünyesine kat-
mak için çalışıyor. 

FETÖ’NÜN YURTDIŞINDAKİ ÜÇ AYAĞI

FETÖ, yurtdışında nasıl bir sistemle 
ülkelerde varlık göstermiş diye bakıl-
dığında üç ayak üzerinden çalıştığını 
görüyoruz.  Eğitim bir ayağı, iş adam-
ları ikinci ayağı, STK ise son ayağını 
oluşturuyor. Dolayısıyla yurtdışında 

FETÖ ile mücadele dendiği zaman bu 
üç ayağın dikkatle incelenip mücade-
lenin öyle koordine edilmesi gerekiyor. 

TBMM Darbeleri Araştırma Komis-
yonu’na devletimizin titiz bir çalışma 
sonucu  sunmuş olduğu raporda FE-
TÖ’nün 160 ülkede, eğitim merkezi, 
etüt merkezi, İngilizce dil merkezi, di-
yalog merkezi gibi farklı isimlerle anı-
lan sözde eğitim kurumları açtığı ifade 
ediliyor. 15 Temmuz’a kadar örgütün 
müdürlük bazında 700’ün üzerindeki 
okulu vardı ve bunun yarısı Avrupa ve 
Amerika’da bulunuyordu. 

Bugün hala ABD’de 180-200 aralığında 
“Charter School” denilen yarı kamusal, 
sözleşmeli statüdeki okulları eyalet 
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yönetimleri adına işletmektedirler. 
Bunlar özel okul değil, devletin okulla-
rı; ancak kim işletiyorsa öğrenci başı-
na onlara hükümet, eyalet ve belediye 
aracılığıyla para aktarıyor. Bu da FE-
TÖ’nün hem finans hem de insan dev-
şirme amacıyla bu okulları kullanma-
sı anlamına geliyor. Dünyadaki FETÖ 
okullarının neredeyse yarısı OECD 
ülkelerindedir ve yaklaşık 350 okulun 
faaliyet gösterdiği tahmin edilmekte-
dir. Ancak maalesef devir konusunda 
Batı dünyası çok anlayış göstermiyor. 
Özel sektörün güvenliği denilerek veya 
siyasi sebeplerle batıdaki okullar, Tür-
kiye’ye teslim edilmemektedir. 

DARBEYE KARIŞMIŞ BİR GRUBA 
HİÇBİR ÜLKE BİGÂNE KALMAZ

Ancak altı çizilecek bir nokta olarak 
ifade etmek gerekir ki, artık ne kadar 
liberal olursa olsun hiçbir devlet bir 
başka devlette silahlı kalkışma başlat-
mış, darbeye bulaşmış olan bir gruba 
tamamen bigâne kalmaz, kalmaya-
caktır. Bu yapı, bulundukları ülkelerin 
istihbarat kuruluşları tarafından sü-
rekli izlenmektedir. Amerika’da bile FBI 
bu konuda soruşturma açmış ve bazı 
charter okullarının kapatılması yahut 
açılmasına izin verilmemesi noktasın-
da rapor vermiştir. Aynı şekilde ister 
Avustralya ister Avrupa’ya gidin bun-
dan sonra durum farklı olmayacaktır. 

Türkiye sıradan bir ülke değildir ve bu-
rada olan şeyler dünyanın gündemi 
haline gelmektedir. Türkiye dün, bugün 

ve yarın dünyanın en önemli merkez-
lerinden birisi olmuştur, olacaktır. Bu 
bizi de aşan siyasetimizin, tarihimizin 
ve coğrafyamızın üzerimize yüklediği, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın da üstlen-
diği bir misyondur. Örneğin Ayasofya, 
dünyada konuşulmaya devam ediyor. 
15 Temmuz da konuşulmaya devam 
ediyor. Toplumun ve entelektüellerin 
bu tür konulara nasıl yaklaştığı, neler 
konuştuğu fevkalâde önemlidir. Çünkü 
Türkiye adına en muhalif şekilde yayın 
yapanlar da dahil (Washington Post 
bile) haberlerinde “15 Temmuz Darbe 
Girişimini yaptığı iddia edilen Ameri-
ka’da mukim zat” ifadesini kullanıyor. 
Dolayısıyla Türkiye’de konuşulan her 
şey uluslararası alana yansıyor ve ai-
leler çocuklarını o okullara gönderme-
meye çalışıyor. 

Özellikle Avrupa ve Amerika’daki Müs-
lüman diaspora FETÖ’den uzaklaşma-
ya başlamıştır. Yakın döneme kadar 
Müslüman diasporayla ve STK’larla 
ilişkiye yanaşmayan, kendi camilerin-
de, kültür merkezlerinde namaz kılan 
FETÖ mensupları, son zamanlarda 
sırf ilişki kurmak amacıyla Müslüman 
diasporanın namaz kıldığı camilere, 
kültür merkezlerine gitmeye başla-
mıştır. Dolayısıyla her ne kadar bu 
ülkeler FETÖ okullarını devretmese-
ler bile okullar, öğrenci ve finans sı-
kıntısından dolayı zorlanmakta hatta 
birçoğu kapanmaktadır. Aynı durumu 
bugün Balkanlar’da da görüyoruz. An-
cak orada da başkentlere sıkışmış 
bulunmaktadırlar. Özellikle aileler, 
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çocuklarının bir daha Türkiye’ye gi-
demeyeceği veya orada okuyamaya-
cağı durumunu göz önünde bulun-
durarak bu okullardan uzaklaşıyor. 
Batı dışındaki ülkelere bakıldığında da 
Maarif Vakfı ve Dışişleri Bakanlığı’nın 
yoğun ve yakın çalışması neticesinde 
mevcut 350 müdürlük bazındaki oku-
lun 214’ünün devralındığını belirtmek 
gerekir. Çünkü 15 Temmuz’da dünyada 
da bir kırılma oldu ve ülkelerin bir kısmı 
FETÖ okullarını kapattı, bir kısmı ise 
Türkiye’nin içeride yaptığı gibi millileş-
tirerek kendi Milli Eğitim Bakanlığının 
bünyesine aldı. Ya da bir şekilde FETÖ 
okullarını batı ülkelerinde vatandaşlığı 
bulunan Türkler üzerine devretmeye 
başladılar. 

Velev ki kendi kontrollerinde olsa bi-
le eskisi kadar Türk kökenli öğretmen 
gönderemiyorlar. Çünkü T.C. vatan-
daşı oldukları için çoğu zaman pasa-
portları iptal ediliyor, yahut oturma 
izinlerinin iptalleri gerçekleştiriliyor. 
Dolayısıyla Türk kökenli öğretmen-
ler ve idareciler bu yapıdan giderek 
uzaklaşmaktadırlar. 

MAARİF GİBİ BİR KURUM SADECE 
FETÖ İLE MÜCADELE İÇİN KURULMAZ

Bu noktada bir hususun altını çizmek 
gerekir. O da şudur. TMV gibi bir ku-
rum sadece FETÖ ile mücadele için 
elbette kurulmaz. Türkiye elbette 15 
Temmuz’u unutmuyor, ancak ufkunu 
da geniş tutuyor, çünkü 2053 ve 2071 
hedeflerinin ülkesidir Türkiye.  

Türkiye bugünkü küresel sistemde 
düzen kurucu, barış inşa edici ve eko-
nomik, sosyal, siyasi anlamda pek çok 
rolü birlikte oynayıp güçlenen bir ül-
kedir. Nasıl ki 90’lı yıllarda TİKA, son-
rasında Yunus Emre Enstitüsü kurul-
duysa işte o şekilde bir soft power yani 
yumuşak güç unsurlarından biri olarak 
da Türkiye Maarif Vakfı kurulmuştur. 
Maarif Vakfı kendisini, Türkiye ve Türk 
insanı ile yurtdışındaki dost ve kardeş 
ülkelerle eğitim alanında iş birliğini yü-
rüten bir bayrak taşıyıcı kurum olarak 
tanımlamaktadır. Amacı da insanlığın 
ortak değerleri temelinde uluslararası 
alanda örgün ve yaygın eğitim hizmet-
leri üretmektir. Dost ve kardeş ülke-
lerle ilişkilerini sağlamlaştıracak olan 
insani zemini güçlendirmektir. 

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİ-
MİNDE PROFESYONEL YAKLAŞIM

Türkiye Maarif Vakfı, özellikle Türk-
çe’nin öğretilmesi konusuna çok önem 
vermekte, hatta bu konuyu stratejik 
bir öncelik olarak görmektedir. Çünkü 
daha önce FETÖ Türkçe Olimpiyatla-
rı’nı istismar etti. Gerçi daha sonra, 
Türkçe öğretmedikleri de görüldü. 
Türkiye’de yabancıların Türkçe öğren-
mesi için anaokulundan üniversiteye 
kademelendirilmiş şekilde hazırlanan 
bir müfredat yoktu. Bu konuda Maarif 
Vakfı, iki sene önce bütün önemli ak-
törleri davet etti. Millî Eğitim Bakanlı-
ğı, Yunus Emre Enstitüsü, YTB, Türkçe 
ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma 
Merkezleri (TÖMER) de dahil olmak 
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üzere ilgilileri bir araya getirip bu ko-
nuda ihtiyacı olduğunu belirtti. Sadece 
Yunus Emre Enstitüsü yetişkinlere yö-
nelik bir müfredat verdi. 

Bu durumu gözlemleyen Maarif Vak-
fı, çok ciddi şekilde üç yıldan beri Ya-
bancılara Türkçe Öğretimi üzerinde 
özel bir birim oluşturarak bilimsel bir 
çalışma yürütmektedir. Türkçe öğreti-
minde tecrübeli olan isimlerle birlikte 
çalışmalar yaparak, bu müfredatı K12 
seviyesinde hatta anaokulundan üni-
versiteye olacak şekilde oluşturdu. Ge-
liştirdiği bu müfredat çalışmalarını da 
ihtiyaç hisseden kurumlarımızla pay-
laşmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
Türkiye’de bulunan Suriyeli öğrenci-
lere Türkçe öğretilmesi noktasındaki 
ihtiyacı için bir protokol imzalanmış-
tır. Türkiye Maarif Vakfı tarafından 
oluşturulan müfredatın uygulanması 
konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş 
birliği yapılmaktadır. 

Öte yandan Türkiye Maarif Vakfı, Ma-
arif Ajansı’nı kurarak eğitim fuarları 
düzenlemektedir. Bu ajans yabancı 
ülkelerdeki okullarında okuyan kendi 
öğrencileri başta olmak üzere yurtdı-
şında faaliyetlerinin bulunduğu ülke-
lerin başarılı öğrencilerinin Türkiye’ye 
üniversite eğitimine getirilmesi konu-
sunda çalışmalar yürütmektedir.  

Çünkü eğitim meselesi sadece bir 
ideolojik mesele değildir. Okul yaşına 
gelen her bir bireyin eğitim alması Bir-
leşmiş Milletlerin temel hedeflerinden 

birisidir. Nijer gibi Çad gibi Afrika ülke-
lerinde yedi öğrenciye bir ders kitabı 
düştüğü, okur-yazarlık oranının çok 
düşük oranlarda seyrettiği dikkate alı-
nırsa, eğitimin nasıl en temel bir insan 
hakkı olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

TÜRKÇE ÖĞRETEREK, TÜRKİYE’NİN 
GELECEĞİNE YATIRIM

Maarife yüklenen en önemli misyon-
lardan biri dünyada K12 düzeyindeki, 
yani anaokulundan üniversiteye kadar 
okullarında B2 düzeyinde Türkçe öğ-
retmektir. Neden Türkçenin öğretil-
mesi bu kadar önemlidir? Bu sorunun 
aslında birkaç noktadan cevabı vardır. 
Kabul etmek gerekir ki, Türkiye geliş-
mekte olan, ekonomisi büyüyen, dün-
yaya açılan bir ülkedir. Bu Türkiye’nin 
tarihsel misyonunun da bir gereğidir. 
Türkiye, gelişme ve kalkınmasını biraz 
da dış dünya ile kurduğu sağlıklı iliş-
kilerden sağlayan bir ülkedir.  Çünkü 
Türkiye bir petrol ülkesi, bir doğalgaz 
ülkesi değildir, çalışarak, üreterek, ti-
caret yaparak büyüyen, zenginleşen 
bir ülkedir. Türkiye bu noktada bir Or-
tadoğu ülkesi de değildir. Rakamlara 
bakıldığı zaman Türkiye’nin gayrisafi 
milli hasılası 850 milyar dolardır ve bu 
rakamın yarısını ithalat rakamı, ihra-
cat rakamı, turizm gelirleri sermaye 
hareketleri ve diğer yatırımların oluş-
turduğu görülecektir.

Çok genel olarak söylenebilir ki; Tür-
kiye’nin bir yılda ürettiği milli geliri-
nin yaklaşık yüzde 50’si Türkiye’nin 
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yurtdışıyla kurmuş olduğu sağlıklı ti-
cari, insani, diplomatik ve kültürel iliş-
kilerden kaynaklanmaktadır.  Türk in-
sanının cebindeki on bin dolarlık gelirin 
beş bin doları aslında dış dünya ile ya-
pılmış olan ticaretten, yatırımdan ve-
ya turizm gelirinden elde edilmektedir. 
Bunu sağlamak için dil bilen yetişmiş 
insanlara ihtiyacı vardır. Bu veriler bi-
ze insan unsurunun dünyada ne kadar 
önemli olduğunu gösteriyor. Bizim de 
Türkiye’yi ve Türkçeyi bilen, Türkiye’ye 
müzahir yetişmiş insanlara yatırım 
yapmamız gerektiğini göstermektedir. 

Türkiye Maarif Vakfı esasen insanlığın 
ortak birikimi ile Anadolu’nun kadim 
irfan geleneğini harmanlayarak eğitim 
yoluyla yarınları inşa etme gayretini 
sergiliyor. TMV, eğitim yoluyla 42 ül-
kedeki 332 okulunda 40 bin civarında 
öğrencisine iyi ve kaliteli bir yol çizme-
ye çalışmaktadır. 

Türkiye dünyada, ülkeler ve halklar 
nezdinde neyi temsil ediyorsa Maarif 
Vakfı da bulunduğu ülke ve kültürlerde 
sadece ve sadece onu gururla temsil 
etmektedir. Maarif gibi kurumlar ge-
lişme, kalkınma, dayanışma ve ulus-
lararası alanda birlikte var olma mü-
cadelesinin taşıyıcısı kurumlardır ve 
elbette ki karşılıklı iki ülke arası ileti-
şime, insani yatırıma hizmet etmekte-
dir. Önümüzdeki dönemde de bu bağ-
ları güçlendirmeye devam edecektir. 

Allah bu millete bir daha 15 
Temmuz’lar yaşatmasın.

Sunucu: Birol Akgün’e verdiği bilgiler 
için çok teşekkür ediyoruz. Sempoz-
yumun bu bölümünde “15 Temmuz’un 
İslam Dünyası İçin Anlamı Ne?” başlı-
ğını ele alacağız. Bu alanda uzman bir 
isim olan, Arap Dünyasını ve Ortado-
ğu’yu yakından tanıyan Dr. Said el-Haj’ı 
davet ediyorum.
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Darbe teşebbüsünün ilk dakikalarında 

çıkan haberleri duyunca, bu büyük resmi 

gören hatta yaşayan kitlelere şu endişe 

hakim oldu “Acaba diğer ülkelerden 

sonra şimdi Türkiye’yi de mi kaybettik? 

Fakat daha sonraki saatlerde girişimin 

başarısızlığa mahkûm olduğunu anlayınca 

ters bir duygu insanları sardı “Türkiye’de 

başarısız olan darbe diğer ülkelerde de 

başarısız kalabilir ya da Türkiye’nin 

bozduğu oyun ve planları bizler de 

bozabiliriz.

Dr. Said el-Haj
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Dr. Said el-Haj: 

Sözlerime başlamadan önce 15 Tem-
muz hain darbe teşebbüsüne karşı en 
büyük kahramanlığı gösteren ve hain-
ce katledilen 251 şehidimize Allah’tan 
rahmet, başta aramızda olanlar olmak 
üzere ailelerine ve yakınlarına sabır, 
iki binden fazla gazimize acil şifalar 
diliyorum.

Sayın Bakanım,Sayın Rektörüm, 
Sayın Belediye Başkanım, 
Sayın Başkanım, 
Değerli katılımcılar 
Saygıdeğer hazirun

Benden önceki değerli konuşmacılar, 
15 Temmuz gecesinin Türkiye için ye-
rini, önemini ve etkilerini ayrıntılı ola-
rak verdiler. Ben de iddia edebilirim ki 
O gece sadece Türkiye için değil, bütün 
İslam dünyası ve özellikle bölgemiz için 
müstesna bir yere sahiptir. Ama Türki-
ye ile daha yakın olan ve en çok ilgile-
nen Arap Dünyası için O gecenin faklı 
bir anlamı vardı, ki özelikle Arap halkla-
rı için bu mesele sadece ilgilenmeden  

ibaret değildi. Bizzat yaşamak ve et-
kilenmek seviyesine gelmişti. 15 Tem-
muz’un İslam ve Arap Dünyası için an-
lamını 3 ayrı ama birbiri ile bağlantılı 
başlık altında değerlendirebiliriz:

Türkiye perspektifi 
Kendi ülkeleri perspektifi 
Geleceğe yönelik etkileri perspektifi

TÜRKİYE PERSPEKTİFİ

Bilindiği üzere, Türkiye son yıllarda on-
larca seneden sonra yüzünü bölgeye 
ve genel olarak İslam dünyasına çevir-
miştir. Neredeyse bir asırlık kopukluk-
tan sonra, kazan – kazan mantığı ile 
tasarlanmış çok güçlü, derin kültürel 
ve ekonomik ilişkiler kurmuştur.

Türkiye’nin 21. yüzyıldaki hızlı ve is-
tikrarlı yükselişi, zaman ile olgunlaşan 
demokrasi tecrübesi en önemli yu-
muşak güç aracı olmuş, Arap Dünyası 
başta olmak üzere birçok ülke için mo-
del oluşturmuştu.

Konuşmacı:
Dr. Said el-Haj - Ortadoğu Uzmanı

SUNUM

15 Temmuz’un İslam Dünyası İçin 

Anlamı Ne? 
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Yıllarca süren siyasi tıkanıklık ve eko-
nomik krizler sonrasında siyasi istik-
rar ile beraber gelen ekonomik kaza-
nımlar, kalkınma ve reformlar birçok 
halkın hayali haline gelmişti. Diğer 
yandan Türkiye, bütün bu kazanım-
lar, ortaya koyduğu vizyon ve irade ile 
bölgesel güç olma yolunda çok büyük 
mesafe kat etmiş, uluslararası arena-
da ve Birleşmiş Milletler başta olmak 
üzere bütün platformlarda tüm Müs-
lümanların sesi olmaya başlamıştı. 
Bütün bu gelişmeleri ve kalkınmayı ta-
kip edenler, artık Türkiye’de darbe için 
bir zemin kalmadığını düşünmüş, dar-
be girişimi haberleri çıktığında derin 
bir şok yaşamışlardır.

15 Temmuz hain darbe girişimi bir an-
lamda bütün bu kazanımların kaybol-
ması manasına geliyordu. Bu yüzden 
milyonlarca insanın gözü o gece Tür-
kiye’de idi, kalbi de burada atıyordu. 
Daha önce Türkiye’ye ziyaretini sırf 
turizmden ibaret görmeyip destek ve 
sevgi işareti olarak sayan bu insanlar 
için 15 Temmuz onlardan uzak ya da 
“öteki’”yi ilgilendiren bir hadise olarak 
görülmedi.

KENDİ ÜLKELERİ PERSPEKTİFİ 
 
Türkiye’nin AK Parti’nin yönetimde 
olduğu dönemin serüvenine bakacak 
olursak, ülke içindeki bazı dinamik-
lerin bölgesel (özellikle Arap Dünya-
sında olan) bazı önemli gelişmeler ile 
paralel gittiği ya da en azından birbiri-
ni etkiledikleri rahatlıkla gözlenebilir.

Örneğin, AK Parti’nin Türkiye içinde-
ki başarı zirvesine (genel seçimlerde 
%50’ye yakın oy oranı alması) çıktığı 
2011 yılı, bölgenin son 30 yıldaki en 
önemli gelişmesi olan halk isyanları ya 
da devrimlerin yaşandığı dönemdi. Bu 
hareketlerin dinamikleri ve sebeplerini 
inceleyecek olursak, kendi rejimleri-
nin meşruluğunun sorgulanmadığını 
ve başarısızlığın Türkiye gibi yükse-
lişte olan ülkeler ile karşılaştırıldığını 
görürüz.

Yine 2013 yılında, Mısır’da seçilmiş 
cumhurbaşkanına darbe planları de-
vam ederken Türkiye’ye de kaos se-
naryoları çiziliyordu. Mısır’da Haziran 
sonu protestolar başlamış ve 3 Tem-
muz’da darbe ile sonuçlanmıştı. Tür-
kiye’de ise Haziran ayında protestolar 
başlayıp bazı taraflar Türkiye’yi kar-
gaşa kaos ve karışıklığa çekmeye ça-
lışmıştı. Nitekim o da başarısız olunca 
yıllar sonra kanlı bir darbe teşebbüsü-
ne tevessül ettiler. Bu ve bunun gibi 
diğer örneklerden dolayı Arap halklar 
genelde hem Türkiye’deki gelişmelere 
kendi ülkelerinde yaşadıkları tecrü-
belerin ışığında bakıp değerlendirirler, 
hem de kendi ülkelerindeki gelişme-
leri Türkiye’deki süreçler ışığında ba-
kıp anlamlandırmaya çalışırlar. Bir-
çok Arap aydın ve vatandaştan “Bize 
olan Türkiye’ye olmasın” cümlesini 
duyarsınız. 

Tepkileri değerlendirecek olursak, 15 
Temmuz gecesi Türkiye için ne kadar 
zor bir gece olduysa, Arap ve İslam 
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Dünyası için de neredeyse o kadar zor 
geçtiğini söyleyebiliriz. Hele bazı tele-
vizyonlarda darbenin başarılı olduğu 
propagandası yayıldığında Filistin’den 
Suriye’ye, Uygur Türklerinden Mısırlı-
lara, bütün İslam coğrafyasında her-
kes gözyaşı döktü ve dua etti. O gece 
Türkiye içinde yaşayan ve Türkiye dı-
şında kendi ülkelerinde yaşayan tanı-
dıklardan hayatımda almadığım kadar 
arama ve mesaj aldım. Herkes endişe-
li, herkes bilgi peşinde, herkes tatmin 
edici haberleri dört gözle bekliyordu. 
Daha sonra sayın Bakanımız Süley-
man Soylu’nun “Suriyeliler ve Müslü-
manların dualarıyla darbeyi yendik” 
demesi önemliydi.

GELECEĞE YÖNELİK 
ETKİLERİ PERSPEKTİFİ

2011’den önceki dönemde Arap Dün-
yasında “direniş” ve “itidal” adlı iki 
eksen arasında derin bir kutuplaşma 
yaşanmaktaydı. Halk isyanları patla-
dığında bölgenin bütün dinamikleri-
ni değiştirdiği gibi, özellikle Mısır’da 
Mübarek rejimi düşünce bu iki ittifaklı 
sistem de yıkılmıştır. 

Fakat 2013’te Sisi’nin darbesi ile bu it-
tifak hem anti- devrim ittifak şeklinde 
tekrar oluştu hem de daha isyanlarda 
yer alan siyasi ve toplumsal akımları 
ve halkların meşru taleplerine destek 
veren ülkelere agresif ve saldıran bir 
tutum sergiledi. İsyanlara karşı çıkan 
bu ittifak bir taraftan Arap Dünyasının 
diğer halklarının emellerini yıkıyordu, 

diğer yandan ise bölgemizin parlak, is-
tikrarlı ve güçlü geleceğini engelleme-
ye çalışıyordu. Darbe teşebbüsünün ilk 
dakikalarında çıkan haberleri duyunca, 
bu büyük resmi gören hatta yaşayan 
kitlelere şu endişe hakim oldu “Acaba 
diğer ülkelerden sonra şimdi Türkiye’yi 
de mi kaybettik? Yani, başka ülkeler-
de başarılı olan darbeler bunca yıldan 
sonra tekrar Türkiye’yi mi buldu?”

Fakat, diğer yandan, daha sonra-
ki saatlerde girişimin başarısızlığa 
mahkûm olduğunu anlayınca ters 
bir duygu insanları sardı “Türkiye’de 
başarısız olan darbe diğer ülkeler-
de de başarısız kalabilir ya da bıra-
kılabilir, Türkiye’nin bozduğu oyun 
ve planları bizler de bozabiliriz.” 
İslam ve Arap Dünyasının gözünde 
darbe teşebbüsünün başarısız kalma-
sında birçok sebep vardı, fakat iki ta-
nesi ayrı tutulup uzunca tartışılmıştır. 
Birincisi, bir dakika bile durmayan dü-
şünmeyen korkmayıp sokaklara dökü-
len silahlı unsurlara direnen ve destan 
yazan halkın cesareti. İkincisi ise daha 
önce olduğu gibi bu krizde de liderli-
ğini, cesaretini ve halka olan etkisini 
bir kez daha kanıtlayan Başkan Sayın  
Recep Tayyip Erdoğan.

Araplar başta olmak üzere İslam coğ-
rafyası bu olağanüstü hadise ile – özel-
likle başarısız olduğu için – ilgilenmiş, 
çok sayıda şarkı yazılmış, belgeseller 
hazırlanmış ve Türk medyasından çok 
yoğun tercümeler yapılmıştır. Nitekim 
Ömer Halisdemir gibi bir isim sembol 
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haline dönüşmüş, onunla ilgili nice 
makale ve yazılar yazılmıştır.

Akademik çalışmalarda, 15 Temmuz 
incelendiğinde, darbenin başarısız ol-
masının Türkiye’ye ne kadar güç kattı-
ğı, bölgedeki etkinliğini nasıl derinleş-
tirdiği ve arttırdığı, silahlı kuvvetlerin 
halkın seçtiği siyasi iradenin emrinde 
kalıp etkinleştirildiği yazılmıştır. Şim-
di, Türkiye’nin Libya’da hem kendi hem 
de Libyalıların çıkarlarını ve güvenli-
ğini koruyan bir rol oynaması ancak 
o hain girişimin başarısız olması ile 
düşünülebilirdi.

O gecenin en önemli sonuçlarında bir 
tanesi de FETÖ’nün gerçek yüzünü 
göstermesidir. Nitekim bu yapı Türki-
ye içinde olduğu gibi birçok Müslüman 
ülkede de eğitim ile ilgilenen ve kendi 
ülkesi için emek veren çalışkan, ma-
sum dini ve toplumsal bir grup olarak 
görülmekteydi.

Sonuç olarak, özetle, 15 Temmuz Tür-
kiye’nin bir iç meselesi olmaktan çıkıp 
bütün İslam dünyasının meselesi ha-
line gelmiştir. Bazı rejimler darbenin 
başarılı olması için çabalasa da, halk-
lar başarısız kalması ve zarar verme-
mesi için çok dua etmiştir. Öyle olunca 
da Türk kardeşleri ile kıyaslanacak ka-
dar sevinmişlerdir.

Bütün bunlar Türkiye’nin Arap ve İs-
lam Dünyası ile son yıllarda oluşan 
güçlü bağlarını kanıtlar niteliktedir. 
Son yıllarda Suriye krizi Türkiye’nin bir 

iç meselesi, darbe girişimi ise bütün 
Müslümanların meselesi olmuştur.

Bir taraftan “Dünya 5’ten büyüktür” 
sloganı ile bütün Müslümanların adı-
na konuşması, diğer taraftan “One 
minute” çıkışı ile başlayıp Mavi Mar-
mara destanı ile devam eden süreç 
Filistin meselesine desteği, Suriye-
li mültecilere sunduğu koruma ve 
yardım, Türkiye’yi İslam Dünyasının 
parlayan yıldızı yapmış ve liderliğine 
konumlandırmıştır. 

Özetleyecek olursak, başta Arap Dün-
yası olmak üzere İslam coğrafyası 15 
Temmuz’a bu değerli sempozyumun 
seçtiği slogan gözü ile baktı ve takip 
etti, yani: Milli İradeyi Savunmak, Ge-
leceği İnşa Etmek.

Sözlerimi sonlandırırken 15 Temmuz 
şehitlerini bir kez daha rahmet ve şük-
ran ile yad ediyorum, gazilere Allah’tan 
acil şifalar niyaz ediyorum. Sabırla 
dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Sunucu: Dr. Said el-Haj’a çok teşekkür 
ediyor, 15 Temmuz gecesi yüreği Tür-
kiye’nin selameti için atan tüm Arap 
Dünyasına saygı ve sevgilerimizi ileti-
yoruz. Sempozyumun sonuna geldik. 
Son sunum başlığımız “Darbe Davaları 
Süreci”. 15 Temmuz darbe davalarını 
yakından takip eden Hukukçular Der-
neği Başkanı Av. Cavit Tatlı’yı sunumu-
nu yapmak üzere huzurlarınıza davet 
ediyorum.
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15 Temmuz darbe davalarının bir 

kısmı istinafta bir kısmı ise Yargıtay’da. 

Bazıları İstinaftan geri döndü, bazıları 

Yargıtay’dan. Bütün bunlar gerçek 

anlamda bir yargılamanın yapıldığını 

gösteriyor. Yoksa Mahkemede verilen 

kararlar buralardan dönmezdi.

Av. Cavit Tatlı
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Av. Cavit Tatlı: 

Kıymetli Başkanım, kıymetli hazirun, 
hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bu sempozyumun önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bugünkü konu başlı-
ğım 15 Temmuz Darbe davaları. Bu 
davalarla ilgili karıştırılan bir husus 
var. Darbe davalarını ile terör örgütü 
üyeliği davaları birbirinden farklı. Zi-
ra bu ayrım yapılmadığında bize çok 
eleştiri geliyor. İşte filancanın oğlu 
Bylock kullandığı için darbe davala-
rından yargılanıyor diye. Bu yanlış bir 
bilgi. Buradaki ayrımı net bir şekilde 
ortaya koymamız lazım. Darbe Dava-
ları 15 Temmuz gecesi kalkışma içe-
risinde etkin olanların, arka tarafta 
bulunanların, bu kalkışma için çalı-
şanların, Whatsapp grubu kuranların, 
askerleri kışlalardan çıkaranların yar-
gılandığı davalar. Bir de terör örgütü 
üyeliğinden yargılananlar var. Bunlar 
PKK, DAEŞ, DHKP-C veya diğer terör 
örgütleri gibi örgüt üyeliği propagan-
dası yapmak, yardım ve yataklık sağla-
mak, Terörle Mücadele Kanunu ve Ce-
za Kanunu’ndaki ilgili suçlardan dolayı 
yargılananların davası. Bunlar O gece 

kalkışmaya katılmış değiller ancak Fe-
tulahçı Terör Örgütü dediğimiz örgü-
te üye olmaktan yargılanan kişiler. 
Şimdi 1960 darbesinden kısaca bah-
setmek istiyorum. 60 Darbesi herhan-
gi bir yargılamaya konu olmadı daha 
sonra 71 Muhtırası geldi, ardından 80 
Darbesi gerçekleşti. 80 darbesiyle ilgili 
olarak 2010’dan sonra Anayasa Re-
ferandumu’nda geçici 15. maddenin 
kaldırılmasıyla yargılama süreci baş-
ladı. Yerel mahkeme bitti daha istinafa 
gidemeden son sanık da öldüğü için 
davayla ilgili herhangi bir karar veri-
lemedi. Bir de 28 Şubat yargılamaları 
var. Meşhur 28 Şubat Davasının avu-
katlarından biri de benim. Kendi eşim 
ve birtakım müştekiler adına o davayı 
takip ettim. Geçenlerde davayla ilgi-
li istinaf mahkemesinden karar gel-
di. Fakat ilginçtir yerel mahkemede 
müebbet verilen ama dışarıda gezen 
sanıklar var. En yüksek cezayı alanlar 
bu süreçte ölmüş ya da ömrünün son 
demlerini yaşıyorlar. İstinaf karar ver-
di ve onadı. Dosya Yargıtay’a gidecek. 
O aşamaya geldiği zaman sanırım 12 
Eylül davası gibi orada da hiç yaşayan 
kalmayacağı için netice alınmamış 
olacak.

Konuşmacı:
Av. Cavit Tatlı  - Hukukçular Derneği Genel Başkanı

SUNUM

Darbe Davaları Süreci 
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Hem 12 Eylül hem de 28 Şubat davla-
rında olay gerçekleştikten 30 yıl sonra 
yargılama faaliyetleri başladı. 15 Tem-
muz’u diğerlerinden ayıran ve önemli 
kılan nokta, olayın hemen ardından 
hatta o gece bazı mahkemelerin, sav-
cıların harekete geçerek yargı sürecini 
başlatmasıdır. Bakırköy Savcılığı’ndan 
Ömer Faruk Aydıner ilk tutuklama mü-
zekkeresini çıkarttı. Başka savcılar da 
bunun ardından geldi ve delillerin top-
lanmasına hemen başlandı. Böylece 
birçoğunu canlı olarak izlediğimiz dar-
be süreciyle ilgili o akşamdan itibaren 
hukuki süreç başlatılmış oldu.

60 ve 80 darbelerinde mahkemeler 
uyuduğu için hesap sormak yıllar son-
raya kaldı. 15 Temmuz gecesi hukuk 
uyumadı ve gerekli cevabı verdi. Tabi 
bunu siyasetten ayrı düşünemeyiz. 
O gece eğer güçlü bir siyasi duruş ol-
masaydı ertesi gün belki de o işten 
el çektirilen örgüt üyesi hakimler ve 
savcıların yerine darbeciler için tutuk-
lama müzekkeresi hazırlayan hakim 
ve savcılar işten el çektirilecekti. Da-
ha önceki darbelerde olduğu gibi sivil 
toplumun ve siyasetin önde gelenleri, 
bürokrasideki birçok kişi tutuklana-
caktı. Bu anlamda siyasi iradenin hak-
kını vermemiz gerekiyor.

Terör örgütüne üye olmakla ilgili da-
valar Türkiye’nin her yerinde sürdü-
rülen hukuki süreçlerdir. Oysa darbe 
davaları darbenin gerçekleştiği yer-
lerde özellikle şehitlerimizin olduğu 
Muğla, Ankara ve İstanbul’da bulunan 

mahkemelerde görülmektedir. Bunun 
dışında sözde sıkıyönetim komutan-
ları ile ilgili yargılamalar var. Bunlarla 
beraber 50 ilde darbe yargılamaları 
yapılıyor. Ancak ayrımını anlatmaya 
çalıştığım terörle mücadele davaları 
81 şehirde devam ediyor. Bu ikisi ara-
sındaki ayrımı belirtmemiz ve doğru 
anlatmamız gerekiyor.

Bu yargılamalara baktığımızda hem 
darbe davalarında hem terör örgü-
tü üyeliği davalarında mahkemelerde 
karşılaştığımız en büyük zorluklardan 
bir tanesi 13-14 yaşında bir şekilde 
FETÖ’ye giren kişilerin her renkten, 
her meslek grubundan olması. Hücre 
tipi bir yapılanma var ve yan yana olan 
iki hücrenin birbirinden haberleri yok. 
Hem devlet görevlilerimizin bu kadar 
atipik bir terör örgütüyle mücadele 
etmesi hem de darbe davaları nokta-
sında bu sanıkların yargılanma süreç-
leri gerçekten zor. Bir diğer nokta ise 
bugüne kadar gerçek anlamda darbe 
davası yargılaması yapmamışız. Bu da 
belli sorunları beraberinde getiriyor.

İstanbul’daki davaları takip eden bi-
ri olarak bu davalarla ilgili bazı şeyler 
söylemek istiyorum. İstanbul’da çok 
geniş bir arazide yani Orhanlı Gişele-
ri’nden başlayıp her iki köprüde, Çen-
gelköy’de, Valilikte, Saraçhane’de, Ha-
valimanında, Fenerbahçe Ordu Evi’nde, 
Harbiye ve Taksim’deki olaylarla ilgili 
başlangıçta dosyalar ayrıydı. Son-
radan birleştirildi. İstanbul ve Anka-
ra’daki çatı davalarını okuduğumuzda 
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kalkışmanın bir elden yürütüldüğünü 
anlıyoruz. Normalde baktığımızda bir-
birinden bağımsız dosyalar gibi görün-
se de hepsinin bütünün bir parçası ol-
duğunu çatı davalarını okuduğunuzda, 
Whatsapp yazışmalarını incelediğiniz-
de, iç denetim raporlarına baktığınızda 
emir-komuta zincirinde nasıl bir orga-
nizasyonun olduğunu görüyorsunuz.

İncelediğimiz davalarda kamuoyunun 
gördüğü ve görmediği dava türleri 
var. Kamuoyu içinde şehit ve gazile-
rimizin olduğu davalardan haberdar. 
Bir de şehitler ve gazilerin olmadığı, 
devlete bağlı askerlerin karşı durma-
sından, halkın ve belediyelerin kışlalar 
önüne araç çekmesiyle durudurulan 
ama darbeye katılma noktasında ira-
de ortaya koyanların bulunduğu dava-
lar var. Mesela MEBS Alayı Davası var. 
Bu davayı ben takip ettim. Gece saat: 
2.00’den sonra Telekom’u ele geçir-
mek için İkitelli’de bulunan MEBS Alayı 
denen yerden bir birliğin çıkıp giderken 
Haliç üzerinde polis çevirmesi sonu-
cunda yakalanması hadisesi. Bundan 
kimsenin haberi yok mesela. Bunun 
gibi birçok bastırılan, eğer amaçlarına 
ulaşsalardı süreci ciddi etkileyecek, 
operasyonlar yapacak, daha fazla şe-
hit ve gazi olmasına sebep olacak da-
valar var.

Bir de şehitlerimizin ve gazilerimizin 
olduğu yerler var. Bunlara servis ya-
pılan yerler var. Mesela Anadolu Yaka-
sındaki kışlanın olduğu, aktarma üssü 
olarak kullanılan Fenerbahçe Ordu 

Evi gibi. Buranın önündeki 4 geliştiril-
miş zırhlı personel taşıyıcı ki bunların 
üzerlerinde ağır silahlar var. Fener-
bahçe Ordu Evi, mahallelerin ortasın-
da bir yer. Bu davayı ilk okuduğumda 
şunu gördüm. Bunlar hiçbir şey yap-
mamışlar. Sadece gelmişler ve o alana 
konuşlanmışlar. Askeri anlamda baktı-
ğınızda en düzensiz askeri birliğin ol-
duğu, başında 3 tane uzman çavuşun 
bulunduğu, bir tanesinin ilk maaşını 
bile almamış bir tanesinin de üsteğ-
men olduğu bir birlikten bahsediyoruz. 
Bunlar o gece hiçbir şey yapmamışlar. 

Sadece nizamiyeyi kontrol altına al-
mışlar. Ama daha sonra 1. Ordu Komu-
tanı Ümit Dündar’ın kaçırılma hadise-
sini gerçekleştirmek için içeriye giriş 
yapan 3 tane yüzbaşı var. Bunlardan 
biri helikopterle Kanal D binasına gi-
diyor. Bir de Fenerbahçe Ordu Evi’nin 
içinde bir helikopter pisti var. O gece 
pistin etrafı karartılıyor. Çok yakının-
da denizcilerin kaldığı ve düğünlerin 
olduğu bir yer var. Bu dosyayı okudu-
ğunuzda o gece bu birliğe verilen gö-
rev nizamiyeyi kontrol altına almak, 
oradan hava trafiğinin geçişini sağ-
lamak mümkünse de Ümit Dündar’ın 
kaçırılmasına yardım etmek. Sadece 
bunu yapmışlar. Ama bütünün içeri-
sinde baktığınızda kendilerine verilen 
görevi sonuna kadar yerine getirdikle-
rini görüyoruz.
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Darbe davalarının seyrine gelecek 
olursak şu anda firarilerin dışında ilk 
derecede İstanbul’da dava kalmadı. 
Ankara’da ise Muhafız Alayı, Akıncı 
Üssü ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
davalarının bitmesi bekleniyor. İstan-
bul’daki davaların bir kısmı istinafta 
bir kısmı Yargıtay’da. Bazıları İsti-
naftan geri döndü bazıları ise Yargı-
tay’dan. Bütün bunlar gerçek anlamda 
bir yargılamanın yapıldığını gösteriyor. 
Yoksa Mahkemede verilen kararlar is-
tinaftan dönmezdi. Bazı davalarla ilgili 
verilen cezalar bozuluyor, bazılarıyla 
alakalı usül eksiklerinin tamamlan-
ması isteniyor. Mesela geçen hafta 
AK Parti Binasını İşgal Davası Yargı-
tay’dan döndü. Bir hafta duruşması 
yeniden yapıldı ve tekrar üst mahke-
meye gönderilecek.

Bu davalarla ilgili bilinmesi gereken bir 
diğer husus da davaların alışık oldu-
ğumuz şekilde gitmemesiydi. Normal 
şartlarda bir duruşma olur 4 ay sonra 
bir duruşma daha yapılır. Ama burada 
bir hafta, 15 gün, bir ay, bir buçuk ay 
kesintisiz devam eden davalar oldu. 
Silivri, Çağlayan ve Kartal’da istinaf 
mahkemelerinin bulunduğu yerlerde 
duruşmalar yapıldı. Ağırlıklı olan da-
valar ise Silivri’de görüldü. Darbe da-
valarına 15 Temmuz Derneği yönetimi 
ile çalışanları, 15 Temmuz şehitlerinin 
yakınları ve gaziler büyük bir sabır-
la katılım gösterdiler, adaletin yeri-
ne gelmesi için davaları yerinde takip 
ettiler. O salonlarda bir gün, bir buçuk 
gün süren, gerçeklikle ilgisi olmayan 

savunmaları dinledik hep beraber. 
Mahkemeler savunma hakkını kısıtla-
madan sonuna kadar sanıkları dinledi 
ki bu önemliydi. Davalarda sanıklar 
tamamen inkar üzerinden savunma 
yaptılar. Orada olmayan, yurtdışına 
kaçmış olan ya da ölenlerin üzerine 
suçlar yıkıldı. Kendilerini temize çek-
meye uğraştılar. 

Bir diğer husus bu davalarla ilgili ke-
şifler yapıldı. Benim katıldığım keşif-
lerden birisi Kanal D binasında yapıldı. 
O binanın arka tarafında yol ile binanın 
arasında bulunan alanda o gece ateş 
açılıyor ve bir şehidimiz var orada. Ona 
ateşin nereden geldiğini bulmak için 
bilirkişilerle beraber gittik binaya. Sa-
dece darbe yapılması, anayasal suç iş-
lenmesi, Meclis çalışmaların engellen-
mesi değil insanlar öldürüldü o gece. 
Yaralanıp gazi oldu 2 binden fazla kişi. 
Bunları kimin yaptığı noktasında ciddi 
araştırmalar yapıldı.

Darbe davalarıyla ilgili karşımıza çı-
kan en önemli sorun daha önce hiçbir 
darbede suçüstü yapılıp yargılama 
yapılmamış olmasıdır. Mesela hırsızlık 
suçunu ele alalım. Daha önce pek çok 
dava görülmüştür, Yargıtay’a gitmiştir, 
elimizde bununla ilgili istinaf ve Yargı-
tay kararları vardır. Ama biz ülkemizde 
pek çok darbeye şahitlik etmiş olma-
mıza rağmen yargılama yapmadığımız 
için emsal kararlar maalesef yok. Ye-
rel mahkemeler ilk defa önlerine gelen 
darbe davalarıyla ilgili Anayasayı ihlal 
Madde:309, Cumhurbaşkanına suikast 
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tipi saldırı Madde:310, Yasama orga-
nına karşı suç Madde:311, Hükümete 
karşı suç Madde:312, Türkiye Cumhu-
riyetine karşı silahlı isyan Madde:313, 
silahlı örgüt, silahlı yağma sağlama, 
suç için anlaşma gibi yasalardan fay-
dalandı. Bu kalkışmada hepsi birden 
vardı. Mahkemeler ne tür ceza vere-
ceğini değerlendirmek zorunda. Gör-
düğüm kadarıyla mahkemelerin en 
fazla zorlandığı konulardan bir tanesi 
öğrenci erlerdi. Bir diğeri oraya olay 
yerine gelen ve ateş eden askerlerin 
durumuydu. Zira öyle bir şey ki darbe 
yaparken bile darbeyi başaramazlarsa 
ne olacağına dönük hazırlık yaptıkla-
rını görüyoruz. Hiçbiri zimmetli silah-
larını kullanmamış. Ahmet’in silahını 
Mehmet, Mehmet’in silahını Osman 
kullanmış. O gece silahlara el konu-
lurken parmak izi yok, kimin kullandığı 
belli değil, orada şehitlerimiz ve gazi-
lerimiz var. 

Kimin ateş ettiğini tespit etmeden 
ceza veremezsiniz. Mahkemelerin en 
fazla zorlandıkları yerlerden biri bu ol-
du. Kamuoyunda en çok “Bunlar asker, 
er, oraya götürülmüşler ve orada ateş 
edilmiş” söylemleri tartışıldı. Bu erler 
hangi suçtan ceza alacak? Adam öl-
dürmeden mi, anayasal düzeni yıkma 
suçlarından mı? Fiili irtibat bulunmaz-
sa adam öldürmek ya da yaralamaktan 
alırlar. Ayrıca anayasal düzeni yıkma 
suçundan dolayı alt rütbedekilere ce-
za veremezsin diye bir karar verildi. Bu 
kararın gerekçeleri çok yeni ve eminim 
tartışılmaya devam edecek.

Bu davaları Milli Savunma Bakanlı-
ğı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, 
Meclis Vekilleri, 15 Temmuz Derneği 
avukatları, şehit yakınlarının ve ga-
zilerin avukatları birlikte takip ettiler. 
Düşünün karşınızda 100 tane sanık 
var. Orada bir kişi şehit ya da gazi ol-
muş. Orada hiç kimse yok sadece bir 
savcıya karşı davanın tamamı sanık 
ve çok fazla sanık yakınından oluşuyor. 
Bu tablo mahkeme üzerinde bir baskı 
yaratır. Savcıların yanında katılan sı-
fatıyla avukatların bulunması, tezlerin 
çarpışması, gerçeğin ortaya çıkması 
noktasında önemli katkı sağladı. Yanlış 
bir karar varsa bu istinafta ya da Yar-
gıtay’da bozuluyor. Katılan olarak değil 
müşteki olarak bulunmak istiyorsanız 
bulunun katılan olamazsınız diyorlar. 
Oysa katılan olması temyiz açısından 
önemli. Yargıtay’ın verdiği bu kararda 
böyle bir eleştiri noktamız var. 

Peki bu davalar ne zaman biter? Firari 
sanıklar yakalanmadığı müddetçe za-
man aşımı sürecinde devam edecek-
tir. Bunun dışında erlerle rütbelilerin 
ayrıldığı dosyalar var. Onların bir kısmı 
beraat aldı topluca, diğerlerinin dava-
ları ise sürüyor. Bu davaların bir kısmı 
istinafta bir kısmı Yargıtay’dan bozu-
lup geldi. Ankara’daki 3 dava dışında 
davalarla ilgili sürecin darbe girişimin 
6. yılında 2022’nin içerisinde biteceği-
ni düşünüyorum. Çünkü istinaftan ge-
len çok şey yok ve sorunlu alan kalma-
dı. Ankara’daki 3 davada 400’e yakın 
sanık var. Bu davaların ne zaman son 
aşamaya geçeceği meçhul. 
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Çünkü şu an esas hakkında savunma-
larına başladılar.

Davalarla ilgili bu sürece birlikte ta-
nıklık ettik, toplantılar yaptık. Avu-
kat arkadaşlarımızın koordinasyonu 
noktasında bizim de bir heyetimiz 
var. Çünkü davalarda ne oluyor, han-
gi kararlar veriliyor, bir davanın başka 
bir davaya etkisi var mı? Bunları aylık 
toplantılar yaparak kendi işlerimizin 
önüne alarak takip ettik. Mesela bir 
sanık geliyor yargılandığı dosyanın dı-
şında Ankara’daki bir iddianameye atıf 
yaparak saatlerce konuşuyor. Ondan 
sonra da diyor ki “zamanımız olmadığı 
için hazırlanamadık”. Bizim bahsettiği 
iddianameden haberimiz bile yok. İddi-
anamelerin kalınlığı, dosyaları, eklerini 
düşündüğünüzde süreç yeniden baş-
lıyor. Bu anlamda birçok meslektaşım 
görünmeyen kahramanlar olarak dar-
be davalarına baktılar. Başından sonu-
na kadar bu davaları yürüttüler.

Sabrınızdan dolayı hepinize teşekkür 
ediyorum. Bu ülke inşallah bir daha 
darbe yargılaması yapmak zorunda 
kalmaz diyerek bitiriyorum.

Sunucu: Av. Cavit Tatlı’ya sunumundan 
ötürü teşekkür ediyoruz. 

Kıymetli dinleyiciler, IV. Uluslararası 
15 Temmuz Sempozyumu’nun sonu-
na geldik. Geleneksel hale getirdiğimiz 
sempozyumumuz seneye farklı konu-
lar ve konuklarla devam edecek. Tekrar 
görüşmek üzere hoşçakalın.




