
TBMM, darbe raporunu 
Cemaat’i haklı çıkardığı 
için kamuoyundan gizledi

Eski AKP’li Özdağ, darbenin gizlenen gerçeklerini teyit etti:

15 Temmuz’un ardından 
kurulan Darbe Girişimi-

ni Araştırma Komisyonu’nun 
hazırlayarak Meclis’e sunduğu 
raporun, Hizmet Hareketi’ni 
haklı çıkaracak belge ve bilgiler 
içerdiği için yayınlanmadı-
ğı ortaya çıktı. Komisyonun 
çalışmaları sonrası hazırlanan 
raporda, AKP rejimini ulusla-
rarası arenada zor durumda 
bırakacak, Türkiye’yi tazminat 
ödemeye mahkum edecek 
bilgiler olduğu öğrenildi.

RAPOR ORTADAN KAYBOLDU 
‘Açıkça’ programına katılan eski 
AKP’li, Gelecek Partili Selçuk 

Özdağ, çok önemli açıklama 
ve ifşaatlarda bulundu. Özdağ: 
“Ben darbeleri araştırma komis-
yonunda başkanvekiliyken 
raporun taslağı bana gönderildi. 
Orada Muhsin Yazıcıoğlu’yla 
ilgili kısım yoktu. MHP, CHP ve 
HDP şerhlerini koydular. Mec-
lis Başkanvekili Süreyya Sadi 
Bilgiç, böyle bir raporun ellerin-
de olmadığını söyleyince ben 
de ‘Hayır biz size raporu teslim 
ettik. Siz de yayınlayıp yayınla-
mayacağınızı söyleyeceksiniz’ 
dedim. Sonra ‘raporun ellerinde 
olduğunu ancak tekamül etme-
diği için yayınlamayacaklarını’ 
söylediler.” dedi. u 13

Avustralyalı Prof. Dr. Greg Barton:
Erdoğan ve takımı 

tarafından önceden 
planlanmış bir darbeydi

Avukat Ali Yıldız, yakın 
dönemin en büyük 

yağmasını raporlaştırdı

Sedat Peker: 15 Temmuz’da kayıtsız kalaşnikoflar dağıtıldı
“Allah’ın lütfu” belgesinin 

Norveçli yönetmeni Lorentzen: 

Avrupa istihbaratçıları 
Erdoğan’la ilgili 
her şeyi biliyor

Eşime işkence yaptıklarını
Türk bayrağının önünde 
dünyaya sergilediler

Baba uyan, 
döner yiyeceğiz!

15 Temmuz işkenceleri: 
Kadın subaya ve 
bir erkek memura 
tecavüz edildi Kabakçıoğlu 

ve Açıkkollu’yu 
katleden 
bir rejim!

15 Temmuz 2021
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MİT’in Kırgızistan’dan kaçırdığı Orhan İnandı’nın eşi:

Deakin Üniversitesi Terörle Mücadele 
Uzmanı Prof. Dr Greg Barton: “Tayyip 

Erdoğan’ın, kesinlikle tek problemi Gülen 
Hareketi değil. Onunla aynı fikirde olmayıp 
karşı çıkmaya cesaret eden herkesledir. İster 
Kemalist olsun ister Gülen hareketiyle bağlan-
tısı olsun. Yani bu gerçekten çok daha büyük 
bir operasyon için bir sis perdesidir.” dedi. u 05

Türkiye’de aralıklarla kendini tekrar eden 
mal varlıklarının devlet eliyle el değiştir-

mesi, mal varlıklarına el koyma uygulamaları-
nın son hedefi Gülen Cemaati oldu. u 20

Yabancı 
medya 
kuruluşları
Erdoğan’a 
inanmadı! 

Uydurma, 
sözde bir darbe! 10

Rus 
Ortadoğu 
Uzmanı 
Gümer 
İsaev :

Darbe girişimi Erdoğan 
tarafından uyduruldu 07

15 Temmuz’u Erdoğan 
kendisi planladı

06

Alman 
İstihbarat 
Uzmanı 
Erich 
Schmitdt:

Organize suç örgütü lideri 
olmakla suçlanan Sedat 

Peker, sosyal medya hesabın-
dan İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu ile ilgili yeni bir iddia 

gündeme getirdi. Peker, 
Soylu organizas-

yonuyla AKP’li 
grupların 15 
Temmuz gecesi 

öncesi ve sonrasında sivil-
lere silah dağıttığını ifşa etti. 
İsimler yer ve saat vererek 
iddialarını ortaya koyan 
Peker, AKP’nin iç savaş 
çıkarmaya çalıştığını anlattı. 
Peker, sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımda, 15 
Temmuz akşamı TRT önün-
de bulunan silahlı kişilerin 

ellerindeki silahların devletin 
envanterinde olmadığını ifa-
de etti. Peker, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu’ya seslene-
rek, “Senin cumhurbaşkanı 
olmanı planlayan arkandaki 
şaibeli organizasyonla 15 
Temmuz sonrasında da bu 
silahları dağıtmaya neden 
devam ettiniz?” dedi. u 11

“15 Temmuz Allah’ın lütfu” belgesini hazır-
layan Norveçli Gazeteci-Yazar ve Yönetmen 
Jörgen Lorentzen, Politurco.com’dan Aydo-
ğan Vatandaş’ın sorularını cevapladı. u 22
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Human Rights Direktörü, Orhan İnandı ve kaçırmaları ABC NEWS Avustralya’ya taşıdı:

Türk İstihbaratı bunları 
övünme arsızlığıyla gösteriyor
A vustralya’nın resmi haber kanalı 

ABC NEWS, MİT’in girişimiyle 
Kırgızistan’da kaçırılan Orhan 

İnandı başta olmak üzere Kenya, Koso-
va ve diğer ülkelerden kaçırılan Hizmet 
Hareketi mensuplarıyla ilgili operasyonlara 
geniş yer ayırdı. İnsan Hakları İzleme Ör-
gütü Avrupa ve Orta Asya (Human Rights 
Watch Europe and Central Asia Associ-
ate) Direktörü Emma Sinclair Webb’in, 
konuk edildiği programda, Kırgızistan’da 
kendisinden 19 gün geçmesine rağmen 
hiçbir haber alınamayan, Orhan İnandı’nın 
kaçırılması hadisesine dikkat çekildi.

TÜRKİYE, BM YASALARINI VE   
ULUSLARARASI HUKUKU ÇİĞNİYOR 
Uluslararası kamuoyunun yeterli tepki 
vermemesinden yakınan Emma Sinclair 
Webb, “Türkiye, Birleşmiş Milletlerin 
yasalarını, mekanizmasını ve uluslararası 
hukuk kurallarını hiçe sayıyor ve çiğniyor” 
dedi.  Türkiye’nin, Kırgızistan devletinin 
yasalarını çiğneyip, hiçe sayarak kaçırma 
operasyonları gerçekleştirdiğinin altını 
çizen Emma Sinclair Webb, “Evet, yasal 
ve yargı sisteminin zayıf olduğu, hukukun 
iyi işlemediği ülkelerde bu işler daha kolay 
yapılıyor. Buna en tipik örnek olarak, 
yakın zamanda Kenya’dan kaçırılan 
(Selahattin Gülen) olayı var. Aynı şekilde 
Kırgızistan’da (Orhan İnandı) kaçırma 
olayını da gösterebiliriz” diye konuştu.

KAÇIRILANLARIN AKIBETİ   
BİLİNMİYOR, SONRA DA İŞKENCE 
EDİLDİĞİNİ ÖĞRENİYORUZ 
MİT’in yurtdışında gerçekleştirdiği, Ko-
sova ve diğer operasyonların da yer aldığı 
röportajda, Erdoğan rejiminin, Hizmet 
Hareketi mensuplarının illegal yollarla ka-
çırılmasıyla ilgili detaylı ve geniş bilgilere 
yer verildi. Türkiye’ye kaçırılan Gülen Ha-
reketi mensuplarının birçoğundan haber 
alamadıklarını, bazılarının ise cezaevlerin-
den çıktıktan sonra yoğun işkenceye ma-
ruz kaldıklarının öğrenildiğini hatırlatan 
Sinclair Webb, Türkiye İstihbarat Teşkilatı 
(MİT)’in, son 3-4 yılda Gülen Hareketi’ne 
yakınlığıyla bilinen 100’e yakın eğitimci 

ve iş adamının, 17 farklı ülkeden illegal 
yollarla kaçırıldığına dikkat çekti.

SON 4 YILDA, 17 ÜLKEDEN İLLEGAL  
YOLLARLA 100’E YAKIN ŞAHIS KAÇIRILDI 
İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve 
Orta Asya (Human Rights Watch Europe 
and Central Asia Associate) Direktörü 
Emma Sinclair Webb, konuk olduğu 
programda önemli açıklamalarda bulun-
du.  Türkiye’nin MİT’i kullanarak, dünya-
nın çeşitli ülkelerinden Hizmet Hareketi 
mensuplarını illegal yollarla kaçırdığını 
belirten Emma Sinclair, şimdiye kadar 
100’e yakın kişinin 17 farklı ülkeden kaçı-
rılarak, Türkiye’ye getirildiğini söyledi.

DÜNYA’NIN HER YERİNDE OKUL 
AÇANLARA “TERÖRİST” SUÇLAMASI 
 Bu operasyonların bazı yerel yöneticilerle 
iş birliği yapılarak yapıldığını vurgula-
yan Direktör Sinclair Webb, ABC News 
Avustralya’dan Beverley O’Connor’ın 
sorularını şöyle cevaplandırdı:

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ve-
rilerine göre, Türkiye İstihbarat Teşkilatı, 
son 3-4 yıl içinde Gülen Hareketi’ne ya-
kınlığıyla bilinen 17 farklı ülkeden illegal 
yollarla eğitimciler kaçırdı. Erdoğan bu 
kampanyayı nasıl başlattı? 

2016’da yapılan başarısız darbe 
girişiminden sonra başladı. Türk Hükü-
meti, Sünni Din Âlimi Fethullah Gülen’e 

yakınlığıyla bilinen insanları, bu darbe 
girişimi sebebiyle suçladı. Gülen ve ta-
kipçileri, uluslararası bir hareket. Dün-
yanın her tarafında okul açıyor, eğitimle 
uğraşıyorlar. Aynı zamanda Türkiye’de 
de aktif faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bu 
darbe girişiminden sonra, içerde adeta 
yok edildiler ve sosyal her türlü bağlarını 
koparma çalışmaları devam ediyor. Er-
doğan hükümeti bunu bir fırsata çevi-
rerek, Gülen Cemaati ile yakınlığı olan 
on binlerce kişiyi tutukladı. Yüzbinlerce 
insanı soruşturmadan geçirdi ve bunla-
rın yargılanmaları hâlen devam ediyor. 
Hükümet, bu grubu “terörist” ilan etti. Ve 
bunları “terör” suçlarıyla ilişkilendirmeye 
çalışıyorlar. Daha sonra Türk Hükümeti, 
dünyanın çeşitli ülkelerinden Gülen’e 
yakın olan insanlara yönelik operasyonlar 
düzenledi. Kaçırarak ülkeye getirdikleri 
insanlar; eğitimci, öğretmen, iş adamları. 
Hükümet bunu büyük bir reklam kam-
panyasına çevirdi.

Şimdiye kadar kaç kişi anlattığınız 
şekilde Türkiye’ye getirildi? Ülkeye getiri-
lince neler yapılıyor ne yapıyorlar? 

Evet, 100’e yakın kişi, illegal bir şekilde 
ve yasalara aykırı şekilde Türkiye’ye 
getirildi. Yasaları çiğneyerek getirdikleri 
kişileri, dünyanın farklı ülkelerinde ya 
sokaktan kaçırıyorlar ya da o ülkenin bazı 
yetkilileriyle değişik şekilde anlaşarak ve 
iş birliği yaparak bu kaçırma olaylarını 
gerçekleştiriyorlar. Ne yazık ki; bunu ya-
parken de yerel mahkemelerin kararlarını 
ve yasalarını, bypass ediyorlar. Demek 
istediğim, tüm bunlar legal yollarla yapıl-
mıyor.

Demek ki bazı ülkeler buna göz 
yumuyorlar veya yapılanların bir parçası 
olarak bunu gerçekleştiriyorlar? 

Evet, yasal ve yargı sisteminin zayıf 
olduğu, hukukun iyi işlemediği ülke-
lerde bu işler daha kolay yapılıyor. En 
tipik örnek olarak, bunu yakın zamanda 
Kenya’daki (Selahattin Gülen)’in ka-
çırma olayında görüyoruz. Yeni olay 
Kırgızistan’da (Orhan İnandı). Bu olay da 

benzerlikler taşıyor. Kaçırılan şahsın Türk 
Büyükelçiliği’nde olduğu belirtiliyor. Her-
gün büyükelçiliğin kapısında protestolar 
gerçekleştiriliyor. Kırgızistan’daki kaçırma 
(Orhan İnandı) olayında, Kırgızistan Hü-
kümeti’nin ne kadar işin içinde olduğunu 
bilmiyoruz. Ama Türkiye, bu ülkenin 
yasalarını çiğneyip, hiçe sayarak bu 
operasyonları gerçekleştiriyor. Size daha 
farklı bir örnek vereyim: Kosova’da 6 
kişinin kaçırılması hadisesi. Bunlar, Gülen 
Hareketi ile yakınlığı olan ve o okullarda 
öğretmenlik yapan eğitimciler. Bu kişileri 
kaçırıp Türkiye’ye getirdiler. Sonra, Koso-
va İçişleri Bakanı, bu kaçırılma olayından 
habersiz olduğunu söyledi.

MİT’İN KAÇIRDIĞI ŞAHISLAR, TÜRK BAY-
RAĞI RESİMLERİYLE TEŞHİR EDİLİYOR 

Peki, bu insanlar kaçırılıp Türkiye’ye 
getirilince başlarına neler geliyor?   

Bunlar burada cezaevlerine atılıyorlar. 
Sonra “terörist” suçlamasıyla yargıla-
nıyorlar. Erdoğan Hükümeti, Gülen 
Hareketi’ni “terörist” organizasyon 
olarak suçluyor. Maalesef, bazılarıyla ilgili 
ise bilgi ve haber alamıyoruz. Başlarına 
ne geliyor diye bir bilgi de edinemiyoruz. 
İşkence yapıldığını öğreniyoruz. Maalesef 
bunu içeri atılıp, daha sonra cezaevlerin-
den çıkanların ifadelerinden öğreniyoruz. 
Genelde asıl problem, içerde ne yaşadık-
larını öğrenemiyoruz.  Türkiye bunları 
yaparken, Birleşmiş Milletlerin yasalarını 
ve uluslararası hukuk kurallarını hiçe 
sayıyor ve çiğniyor.

Bu operasyonlara uluslararası cami-
adan neredeyse hiç tepki gelmiyor. Bu 
endişe verici bir durum değil mi? 

Evet, maalesef neredeyse uluslararası 
camiadan hiçbir tepki yok. Bütün bunlarda 
özellikle çarpıcı olan, Türk yetkililerin bu 
adamları Türkiye’ye geri getirirken, bu 
operasyonlarla büyük övünç duymalarıdır. 
Bu yüzden halka sunulan Türk bayrakları 
önünde kelepçeli erkeklerin fotoğraflarını 
sık sık görüyoruz. Kamuoyuna ‘bunları 
başarıyla yakaladık’ diyorlar. Ne yazık ki, 
yasayı çiğnemekten veya bunlara karış-
maktan hiç söz edilmiyor. Ve bazı  durum-
larda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
komiserliği (UNHCR) ve BM mekanizma-
ları devre dışı bırakılıyor. Ayrıca insanların 
yaşadığı, oturum sahibi olduğu veya 
vatandaşı olduğu gerçeğine saygı duyul-
madan bunlar yapılıyor. Dolayısıyla, evet, 
uluslararası toplumdan sessiz yapılıyor. 
Ve Türk yetkililer, istihbarat servisinin, 
gösteri tarzında bu kaçırma ve sözde 
Gülencilerin iadesini gerçekleştirmedeki 
başarılarıyla övünme arsızlığını göste-
riyorlar. Tütün bu yasal olmayan uygu-
lamalar, İstihbarat Teşkilatı kullanılarak 
yapılıyor. ZAMAN Avustralya
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15 Temmuz’la gelen 11 lütuf!
AKP lideri Recep Tayyip 
Erdoğan, 15 Temmuz 2016 
gecesi yaptığı ilk açıklama-
da darbe girişimini “Allah’ın 
lütfu” diye niteledi. AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş ve Erdoğan’ın 
baş danışmanı emekli gene-
ral Adnan Tanrıverdi olmak 
üzere AKP’li isimler normal bir 
dönemde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nden (TBMM) geçir-
mekte zorlanacakları çok sayıda 
kritik kanunu 15 Temmuz 
sayesinde hem muhalefete hem 
de kamuoyuna kolaylıkla kabul 
ettireceklerini itiraf etti.

TÜRKİYE’NİN 
YÖNETİM YAPISI 
DEĞİŞTİRİLDİ

EĞİTİM SİSTEMİ 
DEĞİŞTİRİLDİ

OHAL İLAN EDİLDİ, KEYFİ 
TUTUKLAMALAR ARTTIAİHS ASKIYA 

ALINDI

SINIR ÖTESİ 
MÜDAHALE 
KARARLARI 
ALINDI

HABERLEŞME 
ÖZGÜRLÜĞÜ 
KISITLANDI

DENETİMDEN 
MUAF, PARALEL 
HAZİNE KURULDU

uErdoğan tipi başkanlık sis-
temi, nam-ı diğer “Cumhur-
başkanlığı hükûmet sistemi” 
getirildi.
uParlamenter sistem yok 
edildi.
uYasama, yürütme ve yargı 
tek kişiye bağlandı.
uKuvvetler ayrılığı 
tarihe karıştı.

u1200’e yakın okul ve 22 üniversite kapatıldı. 
uKapatılan okullar, iktidar ideolojisi eğitimi 
veren imam-hatip liselerine dönüştürüldü. 
u6 bin 81 akademisyen ve üniversitelerin idari 
kadrosunda bin 427 personel ihraç edildi. 270 
kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi. 

uTürkye Varlık Fonu’na (TVF) 
dair kanun 15 Temmuz’un en ka-
otik günlerine tekabül eden 2016 
yılı ağustos ayında TBMM’de 
kabul edildi. 
uErdoğan denetimden muaf, 
maaşların bile “devlet sırrı” sayıl-
dığı “paralel hazine” kurdu.
uTVF’ye devredilen kamu 
iktidsadi teşebbüslerinin zararı 
ve borçları katlandı. 4 yıldan beri 
fon iddia edildiği gibi 1 dolar bile 
yabancı sermayeyi Türkiye’ye 
getiremedi.

uSosyal medyanın sansür-
lenmesi, kapatılması ve bant 
genişliğinin daraltılmasıyla 
ilgili düzenlemeler getirildi. 
Ana akım medyanın iktida-
rın kontrolüne girmesiyle 
halkın yöneldiği bu mecra-
larla ilgili İran-Çin benzeri 
yasal düzenlemeler yapıldı. 

u15 Temmuz’un hemen 
akabinde TSK’nın Suriye’ye 
girmesi kararı alındı. 
uBuna direnen tüm askeri 
kadronun tasfiyesiyle ha-
rekât gerçekleştirildi. 
uArdından Libya’da iç 
savaşa müdahil olundu ve 
Türkiye yine sıcak çatışma-
ların ortasında bırakıldı.

uAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
(AİHS) askıya alındı.
uÜlkede yaygın ve sistematik işkence, 
zorla kaybetme olayları başladı.
uKamu personeline dokunulmazlık için 
OHÂL dönemşnde görev yapan kamu 
personelinin yargılanamayacağıyla ilgili 
yasa çıkartıldı.

uİki yıl boyunca ülkede Olağanüstü Hal 
(OHÂL) ilan edildi. 
u511 bin kişi gözaltına alındı.
u30 bin 821 kişi tutuklandı. 
uİktidarın muhalifleri tasfiye fırsatı olarak 
kullandığı OHAL döneminde toplam 37 KHK 
yaymlandı.
u2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı. 234 
bin 419 pasaport iptal edildi.

u200’e yakın gazeteci tutuk-
landı. Dijital medyayı yasak-
lamak için erişim engelleme-
siyle ilgili yasalardaki yasaklar 
artırıldı, katı kurallar getirildi.

uDevlet memuru alımında 
sınav (KPSS) yerine “mülakat” 
şartı getirildi. 
uMülakatlarda memur aday-
ları ideolojik, 
siyasi ve dini sorgulamalardan 
geçirildi. 
uBunun için devlet memu-
ru alımı, görevlendirilmesi, 
tayini ve işten çıkartılmasını 
düzenleyen 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu değiştirildi. 
Bu konuların tamamı yargı 
denetiminin dışına çıkartıldı.

u4 bin 500’den fazla hakim ve 
savcı Hizmet Hareketi soruş-
turmaları kapsamında görev-
lerinden ihraç edildi ve büyük 
çoğunluğu tutuklandı. Parti 
referanslı avukatlar arasından 
10 bine yakın yeni hakim ve 
savcı tayin edildi. 

ORDUNUN YAPISI 
NATO’DAN 
KOPARTILDI

YARGI 
İKTİDARIN 
EMRİNE GİRDİ

PARTİ 
BÜROKRASİSİ 
OLUŞTURULDU

İKTİDAR, 
MEDYAYI  
KONTROLÜNE 
ALDI

uEn az 17 bin 380 kişi Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nden (TSK) ihraç edildi. 
uİhraçların en az 150’si general seviyesindeydi.
uBu sayı ordudaki generallerin yüzde 40’tan 
fazlasına tekabül ediyor.
uOrdudaki değişim sonrası TSK, NATO’dan 
uzaklaştırılırken kendisini “Avrasyacı” diye 
niteleyen Doğu Perinçek’in çizgisine kaydı.
uTSK’nın yeni komuta kademesi parti politi-
kaları doğrultusunda şekillendirildi. 
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Nihal Olçok: 15 Temmuz dosyalarını 
okudukça tereddütlerim arttı 
15  Temmuz’a dair yaptığı 

açıklamalarla gündeme gelen 
Gelecek Partisi kurucularından 
Nihal Olçok, dava dosyalarını oku-
dukça tereddütlerinin arttığı söyledi.

15 Temmuz gecesi Boğaziçi 
Köprüsü’nde eşini ve oğlunu kay-
beden Gelecek Partisi kurucuların-
dan Nihal Olçok, darbe girişimiyle 
ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme 
gelmeye devam ediyor. Halk TV’de 
Özlem Gürses’in sunduğu 20. Saat 
programına konuk olan Olçok, 
“Bakın iddia ediyorum, Türkiye’deki 
hakim ve savcılardan daha çok 15 
Temmuz dosyası okudum. Oku-
dukça tereddütlerim attı.” dedi.

Devlete tazminat davaları açıl-
mayacak diye gazi ve şehit ailelerine 
dilekçe imzalatıldığını da belirten 
Olçok şöyle konuştu:

“Silivri’de davalar başladıktan 
sonra dosya okumaya başladım. 
Dosya okudukça malumatınız 
artıyor. Çünkü ben o gece sokakta 
değildim. O geceyi ben yaşamadım. 
Benim sokakta olma aralığım Erol 
Bey’in ve Abdullah’ın şehit oldu-

ğunu öğrendikten sonra hastaneye 
gidiş sürecim. Dolayısıyla birkaç 
ay içinde kendi adıma bir avukat 
ekibi kurdum. Bu dosyaları hafta-
nın 4 günü inceledik. Bakın iddia 
ediyorum, Türkiye’deki hakim ve 
savcılardan daha çok 15 Temmuz 
dosyası okudum. Bir sürü bilgi 
toplandı. 15 Temmuz davalarını 
okudukça tereddütlerim artmaya 
başladı. Emniyet Müdür Yardımcı-
lığı’na atanan Mustafa Çalışkan o 
akşam sanki harikalar yaratmış gibi 
görevinde nasıl durabiliyor? İstan-
bul Emniyeti o gece hayal kırıklığına 
uğrattı İstanbulluları.”

Olçok, 15 Temmuz’u sorguladığı 
için şehit oğlu Abdullah’tan bahse-
dilmediğini de sözlerine ekledi.

“DELİLLER ORTADAN KALDIRILDI”
Daha önce DW’ye konuşan 
Olçok 16 Temmuz sabahı 
köprünün ve yolların yıkanıp 
temizlendiğine işaret ederek, 
delillerin ortadan kaldırdığını 
söylemişti. Olçok şöyle demişti:

“Adli Tıp’tan onlarca insan 

hapse atıldı, verilen raporlar beni 
bağlamıyor artık. Erol Olçok ko-
nusunda bir şey söyleyemem belki 
resmi olarak boşandığımız için… 
Ama günün sonunda Abdullah’ın 
mezarını açtırmayla sonuçlansa 
bile ben bunu kabul ederim. Ben 
sabah çıktığımda yollar tertemizdi, 
yıkanmıştı. fetöden yargılanan-
ların da bizim de yeterli delilimiz 
yok. İlk dönemde ben de dedim 
ki millet çok huzursuz olurdu 
o kanlar falan. Davalardan 
sonra MOBESE kameraları 
çalışmıyor, kovanlar yok, o 
yok bu yok. Bu yüz binlerce 
insanı temizlemenin devlete 
bir maliyeti olacak. Bu yüz 
binlerce insanı temizleme-
nin devlete bir maliyeti 
olacak diye bunu bile 
hesaplıyordum. Ab-
dullah’ın kanı helali 
hoş olsun diyordum 
ama gördüm ki o günde 
bugün de kaybeden 
benmişim.”

3 yıldır Silivri’de tutuklu 
bulunan oğlunu üç ayda bir 
ziyarete giden anne Menşur 

Akkaya ise “Oğlum köyden hiç 
çıkmamıştı. Biz köyde yaşayan ek-
meğinin peşinde olan insanlarız.” 
ifadelerini kullandı. 15 Temmuz’da 
İstanbul’da askerlik yapan Recep 
Delice’nin annesi Menşur Akka-
ya, “Oğlum darbe nedir bilmez. 
Oğlumu devlete emanet ettim 
ama gençliği cezaevinde çürüyor. 
Adalet istiyorum” dedi.

15 Temmuz 2016’da  komutan-
ları tarafından İstanbul Kuleli’den 
Boğaziçi Köprüsü’ne götürülen 
Recep Delice’ye “darbeye teşebbüs 
etmek” gerekçesiyle 17 yıl 6 ay ha-
pis cezası verilmişti. Sivas’ın Hafik 
Düzele köyünde yaşayan Menşur 
Akkaya, Silivri Cezaevi’nde kalan 
oğlunu 3 ayda bir görebiliyor.

Oğlu Delice’nin kekeme oldu-
ğunu ifade eden Akkaya, oğlunun 
ortaokuldan sonra okumadığını ve 
geçimlerini sağlamak için köyde 
çobanlık yaptığını söyledi. Deli-

ce’nin askerliğinin bitmesine 7 ay 
kaldığını belirten Akkaya, “Gelip 
çobanlık yapıp bize bakacaktı. 
İstanbul’a ilk defa gitmişti. Köyden 
hiç çıkmamıştı. Askere gittiğinde 
19 yaşındaydı” dedi.

KAFASINDA 22 DİKİŞ VARDI
Mezopotamya Ajans’ın haberine göre 
darbe haberini televizyondan öğren-
diklerini dile getiren Akkaya, “Tele-
vizyonda onun askerlik yaptığı yer 
gösteriliyordu. Hemen Recep’i aradık. 
Açmadı. Babası darbeden bir hafta 
sonra götürüldüğü adliyede konuşa-
bildi. Oğlum, komutanının emri üze-

rine köprüye gittiklerini söyledi. Darbe 
girişiminden bir gün sonra hepsini 
gözaltına almışlar. Gözaltı arabasına 
bindirilirken kafasından darbe almış 
ve 22 tane dikiş attılar. Oğluma ‘darbe 
yaptınız’ demişler. Oğlum da ‘ben 
darbe nedir bilmem’ demiş” diyerek, 
oğlunun yaşadıklarını anlattı.

ÜÇ AYDA BİR GÖRMEYE  
GİDEBİLİYORUM
Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı 
oğlunun görüşüne dahi gidemedi-
ğini söyleyen anne Akkaya, “Oğlum 
konuşamadığı için yazılı ifade verdi. 
Ama 17 yıl hapis verdiler. Komşuları-
mın yardımıyla ancak 3 ayda bir oğ-
lumu görmeye gidebiliyorum. Avukat 
da tutamadık. Diğer erlerin, öğrenci-
lerin avukatları Recep’in de davasına 
baktılar. Hiç kimsem yok. Hiçbir yere 
gidemedim. Oğlum suçsuz, çıkmasını 
istiyorum. Ben perişanım, köyde iki 
çocuğumla tek başıma yaşıyorum. 
Ben oğlumu devlete teslim ettim. 
Artık sesimin duyulmasını istiyorum. 
Adalet istiyorum. Gençliği orada 
çürüyor” diye konuştu.

Ben nedir
bilmemDARBE

17 yıl hapis cezası verilen kekeme er Recep Delice: 
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Deakin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barton:

Gülen grubu nasıl terörist grup 
gösteriliyor anlayamıyorum

Sydney’de ‘sol ve demokrat’ olarak 
tanımlayan bir grup akademis-
yenin ev sahipliğinde ge ‘Türki-

ye’de darbe girişimi ve Erdoğan’ konulu 
konferansa Deakin Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Greg Barton ve Macqau-
arie Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Chris Houston konuşmacı olarak katıldı. 
İslam dünyasındaki analizlerinden dolayı 
Avustralya’da fikirlerine sıkça başvurulan 
Greg Barton’un tespitleri, dinleyiciler 
tarafından ilgiyle izlendi. Türkiye’nin ve 
Hizmet Hareketi’nin İslam dünyasındaki 
farkına işaret eden Barton, Türkiye’de 
birçok değerin yok edildiğini söyledi.

ERDOĞAN, HİZMET HAREKETİ’NİN 
BAŞARILARINI KISKANDI
Prof. Dr. Greg Barton, darbe girişiminin 
arkasında Gülen Cemaati’nin olduğuna 
dünyanın inandırıcı bulmadığını söyle-
yerek; “Zaten iktidar da delil göstereme-
di. Erdoğan ve yakınları çok iyi haber-
darlardı. Erdoğan ve takımı tarafından 
önceden planlanmış bir darbeydi. Gülen 
grubu nasıl terörist bir grup olarak 
gösteriliyor anlayamıyorum. Erdoğan, 
Hizmet Hareketi’nin dünya çapındaki 
başarılarını kıskandı. Cemaat tehdit 
olarak görüldü ve bu yüzden de ortadan 
kaldırılması gerekliydi.’’ dedi.

AKP İktidarı ve Tayyip Erdoğan’ın, 
Gülen Cemaati’nin dünya çapındaki 
başarısını kıskandığını söyleyen Barton, 
”Türkiye’de şu anda özgür ve bağım-
sız bir medyadan söz etmek mümkün 
değil. Hizmet Hareketi’nin çok dina-
mik bir medyası vardı. Bunlar tarafsız 
yayınlarından dolayı çok önemliydi. 
Erdoğan’ın ilk dönemdeki demokratik 
duruşundan dolayı destekledi. Ama 
milyonlar değerindeki bu varlıkları, AKP 
ele geçirdi. Erdoğan, Hizmet’in başarı-
larını kıskanıyor. Tehdit olarak görüldü 
ve ortadan kaldırılması gerekli diye 
düşünüldü. Ben Hizmet Hareketi gibi, 
kendisine yapılanlar karşısında bu kadar 
sessiz kalıp, karşılık vermeyen başka bir 
grup düşünemiyorum. Aslında Hizmet 
Hareketi’nin kültüründe bu var. Zanne-
diyorum Erdoğan da bunu görüyor ve 
biliyor” dedi.Tayyip Erdoğan’ın gücünü 
engelleyen en büyük etkenin TSK ol-
duğunu, onu da 15 Temmuz ile bertaraf 

ettiğine dikkat çeken Barton, başarısız 
darbe girişiminin önceden planlandığını 
hatırlattı. Barton şöyle konuştu: “Askeri-
ye Tayyip Erdoğan için bir tehditti. Onu 
darbeyle yok etti.  Bildiğiniz gibi tatilde 
olan Erdoğan, İstanbul’a uçaktan iner 
inmez ‘Allah’ın lütfu’ olarak gördüğü 
darbe ile temizlik girişimine başladı. Bu 
da görüldü ki önceden ayarlanmış bir 
darbe. Darbeden sonra yüksek mevkide-
ki askerlerin neredeyse yarısı görevinden 
uzaklaştırıldı” diye konuştu. 

YAŞANAN İŞKENCELERE DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye’de yaşanan işkencelere de 
dikkat çeken Barton, ‘itirafçı’lara dikkat 
çekerek; “Darbe girişimi sonrası ifade 
verenlerin yüzlerindeki yara, bere ve 
sargıya alınmış kollarından bu kişilerin 
hangi şartlar altında ifade verdikleri çok 
kolay anlaşılıyor” dedi.

Türkiye’de yaşanan kutuplaşmalara 
ve KHK ile meydana gelen mağdu-
riyetlere de dikkat çeken Barton, 130 
binden fazla insanın işinden olduğunu 
belirtti. 45 bine yakın insanın delilsiz 
suçlamalarla cezaevine atıldığına dikkat 
çeken Greg Barton, aynı zamanda ABD 
vatandaşı, NASA’da astronot olan şah-
sın dahi Türkiye’de tutuklandığına işaret 
etti. Barton; “Ülke çapında 130 binden 
fazla insan işinden oldu. Bunların yarısı 
hapse atıldı. 4 bine yakın hakim ve savcı 
işini kaybetti, yüzlercesi cezaevinde” 
diye konuştu.

BATI YANLILARI ATILDI, MOSKO-
VA’YA YAKINLAR DURUYOR
TSK’nın laik yapısına dikkat 

çeken Barton, darbeden sonra yüksek 
rütbeli askerlerin yüzde 43’ünün göre-
vinden alındığını kaydederek; “Askeriye 
zaten her zaman laik bir kurumdu. Din-
dar insanlar zaten askeriyeden sürekli 
atılıyordu. Askeriye de dindar birinin, 
dindarlığını gizlemesi çok zor. Hele hele 
yüksek rütbeli oldukları ise hiç inan-
dırıcı değil. Bunların hepsinin bırakın 
cemaatçi olması, dindar olması bile 
mümkün değil. Atılanlara baktığımızda 
batı yanlısı askerler yok edilmiş, ancak 
Moskova fikirliler içerde kalmış’’ dedi. 
Barton; “Müslüman dünyasında ümit 
verici demokrasilerden birisi Türkiye idi. 

Ancak, şu anda diktatör rejimin karak-
terlerini yansıtıyor. Putin ile yan yana 
gelmiş durumda. Bir kişiye bu kadar 
yetki vermek, bir ülkenin anayasası için 
sağlıklı değil” diye konuştu.

GÜÇLÜ OLABİLİR AMA   
HAREKET ALANI DARALDI
Konuşmasının son kısmını 17-25 Aralık 
rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarına 
ayıran Barton sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Tayyip Erdoğan’la ilgili yolsuzluk 
iddiaları oldu. Güçlü bir kişi gibi görü-
nebilir ama hareket alanı çok daralmış 
durumda. Sırtını duvara dayamış ve 
kımıldayamıyor. Ailesi büyük yolsuzluk 
iddiaları ile karşı karşıya.” dedi.

ERDOĞAN KABADAYI  
GİBİ KONUŞUYOR, O DA   
GENÇLERİN HOŞUNA GİDİYOR
 Öte yaNdan Macquarie Üniversite-
si Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Chris 
Houston’da  önemli konulara işaret etti. 
Chris Houston; “Erdoğan, kabadayı 
gibi konuşuyor. Bu da gençlerin hoşuna 
gidiyor. Bir çok işadamı parti desteği 
ile güçlendi” diye konuştu. Program, 
dinleyiciler tarafından sorulan sorulara 
verilen cevapların ardından sona erdi. 

Zafer POLAT- SYDNEY

Prof. Dr. Barton; “Zaten iktidar da delil göstereme-
di. Erdoğan ve takımı tarafından önceden plan-
lanmış bir darbeydi. Gülen grubu nasıl terörist bir 
grup olarak gösteriliyor anlayamıyorum.”
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“Türkiye dışında darbenin 
ardında Gülen yapılanması 
olduğuna inanan yok”
Hans-Georg Maaßen Alman 

haber ajansı dpa’ya yaptığı 
açıklamada, Türk ve Alman gü-
venlik birimleri arasındaki mev-
cut durumu “Zor, çok zor” diye 
tanımladı. DW Türkçe’de yer alan 
habere göre; Maaßen, Hanno-
ver’de devam eden CeBIT bilişim 
fuarı sırasında perşembe günü 
yaptığı açıklamada, Türk hüküme-
tinin Gülen yapılanmasına yakın 
olduğu iddia edilen kişilere yöne-
lik suçlamalarına dair kanıtlarının 
yetersiz kaldığını belirtti.

Anayasayı Koruma Teşkilatı 
Başkanı, “Sanırım Türkiye dışında 
hiç kimse darbe girişiminden Gülen 
yapılanmasının sorumlu olduğuna 
inanmıyor. En azından Türkiye 
dışında yaşayıp, Türk hükümetinin 
buna ikna ettiği kimseyi tanımıyo-
rum” diye konuştu.

Maaßen “dostlar arasında ca-
susluk” ile ilgili bir soru üzerine ise 
“İstihbarat servisinde dost yoktur, 
partner vardır ve belirleyici olan 
çoğu zaman kişisel güven ilişkisidir” 
dedi.

Alman Süddeutsche Zeitung’un 
Kuzey Alman Radyo Tv Kurumu 
(NDR), Batı Alman Radyo Tv ku-
rumu (WDR) ile birlikte yürüttüğü 
araştırma sonucunda hazırlanan 
haberde, Milli İstihbarat Teşkila-
tı’nın Gülen yapılanması ile bağlantı 
içinde olduğu iddia edilen Türklerin 
isimlerini Alman dış istihbarat teşki-
latı BND’ye ilettiği ileri sürüldü.

Haberde Gülen yapılanması-
na yakın isimlerin bulunduğu 300 
kişilik listede okul, dernek ve diğer 
kuruluşların isimlerinin de yer aldığı 
belirtildi. Söz konusu haberde isim-
lerin yanı sıra söz konusu kişilere 

dair adres, telefon numarası gibi 
bilgilerle bu kişilere ait fotoğrafların 
da bulunduğu öne sürüldü.

Federal Anayasayı Koruma 
Teşkilatı’nın Başkanı Hans-Georg 
Maaßen, geçen pazar günü Welt 
am Sonntag’a verdiği demeçte ise 
siyasi gerilime rağmen Milli İstihba-
rat Teşkilatı (MİT) ile sıkı işbirliğinin 
devam ettiğini söyledi.

MİT’in Almanya’da yetkileri 
dışında da bir takım faaliyetlerde 
bulunduğuna dair bilgilerinin ol-
duğunu söyleyen Maaßen, Federal 
Savcılığın buna istinaden bazı kişiler 
hakkında tutuklama kararı verdiğini 
ancak ‘tüm siyasi kanallar sıkıntıya 
girse bile’ istihbarat teşkilatlarının 
iletişimi sürdürmesi gerektiğini 
belirtti ve terörle mücadele alanın-
da Türkiye ile olumlu işbirliğinin 
sürdüğünü kaydetti.

Alman İstihbarat Uzmanı 
Erich Schmitdt:

Darbe 
girişimini 
Erdoğan 
planladı
A lman ZDF kanalında yayınlanan bir 

tartışma programına katılan İstihba-
rat Uzmanı Erich Schmitdt- Eenboom, 15 
Temmuz darbe girişiminin arka planına 
dair açıklamalarda bulundu.

Darbe girişiminin Erdoğan’ın planı 
olduğunu söyleyen Eenboom, “CIA 
analizlerine göre yaşanan sözde darbe 
girişimi, Erdoğan tarafından gerçek bir 
darbeye engel olmak için gerçekleştirildi. 
BND(Alman istihbaratı), CIA(ABD istih-
baratı) ve diğer Batı İstihbarat servisleri, 
darbe girişiminin Gülen tarafından ger-
çekleştirildiğine dair en küçük bir ipucu 
bile görmüyor.” ifadelerini kullandı.

Sunucunun “Peki Erdoğan neden bu 
iddiada bulunuyor” sorusuna ise “Çünkü 
onları kriminalize etmek ve ortadan kaldır-
mak için en rahat yol bu.” yanıtını verdi.

Erich Schmitdt- Eenboom, “CIA ve 
diğer istihbarat servisleri en gizli komü-
nikasyon sistemlerine bile sızabilecek 
kabiliyetteler ve bunların ulaştığı bilgile-
re göre 15 Temmuz; uydurma, sözde bir 
darbeydi.” diye konuştu.

Darbe olmadan, lojmanlarda gözaltına alınacak 
hakim ve savcıların kapıları tek tek işaretlenmiş
Tutuklu yargı üyeleri için açılan 

justiceheldhostage.blogspot.com 
adresinde 16 Temmuz günü sabahı 
yargı üyelerinin Ankara’da oturduğu 
lojmanlarda olanlar anlatıldı. Sitede 
yer alan habere göre Ankara Uran-
kent Hakim-Savcı lojmanlarında 16 
Temmuz günü hakim savcılarla ilgili 
çıkarılan gözaltı kararının uygulanması 

sırasında ilginç olaylar yaşandı.
Aynı lojmanda kalan bir yargı men-

subunun tanıklığı ve anlatımına göre, 
söz konusu lojmanın giriş kapıları daha 
önce hiç kapatılmamıştı. Ancak 15 Tem-
muz gecesi araç giriş kapıları kapatıldı. 
Apartmanda oturan hakim savcılardan 
gözaltına alınacakların isimleri kapıla-
rında bırakıldı, diğerleri ise bir gün önce 

söküldü. 16 Temmuz sabahı gözaltı 
kararını uygulamaya gelen polisleri 
kapıda kendisi de yargıç olan H.İ.Ç kar-
şıladı. Amirin boynuna sarıldıktan sonra 
“Amirim iyi ki geldiniz. Verin listeyi ben 
size hainlerin evlerini göstereyim” dedi.

Polislere gözaltı işlemi sırasında eşlik 
etti. Kapılardan ismi sökülenler gözaltı 
işlemleri yapıldığı esnada meslektaş-

larına yapılanları görmezden geldiler. 
Bazı yüksek yargı mensupları ailelerinin 
önünde ağır hakaretlere uğrayarak gö-
türüldüler. Gözaltına alınanlar ters ke-
lepçe ile polis aracına götürüldü. Araçta 
bir süre bekletildiler. 15 Temmuz günü 
kapılardan gözaltına alınmayacak bazı 
kişilerin isimlerin sökülmesinin sebebi 
hâlâ bilinmiyor.

Federal Anayasayı 
Koruma Teşkilatı Başkanı 
Hans-Georg Maaßen
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O geceye 
kadar belge 
bulamadık!

Harun Kodalak’tan 15 
Temmuz tiyatrosu itirafı:

15 Temmuz sürecinde Ankara Cumhuriyet 
Başsavcısı olan Yargıtay Üyesi Harun Koda-

lak’ın, ‘sözde darbenin neden yapıldığına yönelik’ 
yaptığı itiraf gibi açıklama dikkat çekiyor.

15 Temmuz’dan kısa bir süre önce yayınlanan 
Hizmet Hareketi’ne yönelik ‘Çatı İddianamesi’nde, 
silaha yönelik bir delil bulamadıklarını itiraf eden 
Kodalak, “Bu argümanları doyurucu çok belge ve 
bilgi bulamadık. Ama 15 Temmuz gecesi bizim 
kamuoyuna çok inandıramadığımız silahlı terör 
örgütü unsurunu kendi kendilerine deşifre etti-
ler.” diyerek sözde darbenin ne amaçla yapıldığını 
açıkladı.

2017’deki 15 Temmuz’un yıl dönümünde, Ha-
bertürk’te yayınlanan röportajında Kodalak şunları 
söyledi:

“15 Temmuz’dan birkaç gün önce biz ‘Çatı 
İddianamesini yayımladık. Bizim teknik olarak bir 
sıkıntımız vardı. Biz birçok kesimi bunların silahlı 
bir terör örgütü olduğunu inandıramıyorduk. İddia-
namemizde de bu argümanları doyurucu çok belge 
ve bilgi bulamadık. Ama 15 Temmuz gecesi bizim 
kamuoyuna çok inandıramadığımız silahlı terör 
örgütü unsurunu kendi kendilerine deşifre ettiler.”

“Darbe girişimi Erdoğan 
tarafından uyduruldu”
Rus basınında 15 Temmuz 

ve sonrasında yaşananlar, 
Akıncı davasında kararların 

açıklanması sonrası yeniden detay-
lıca ele alınmaya başladı. Rusya’nın 
önde gelen yazılı basın kuruluşu 
VZGLYAD gazetesi, Türk mahke-
mesinin Temmuz 2016’da darbe 
girişimine katılanların müebbet hapis 
cezasına çarptırılmasına ilişkin kara-
rını yorumladı.

haberrus.ru’da yer alan çeviri ha-
bere göre Rusya Güncel Orta Doğu 
Araştırma Merkezi Başkanı Türkolog 
Gümer İsaev’in VZGLYAD gazete-
sine verdiği demeçte, 15 Temmuz 
2016’da yaşanan darbe girişiminin 
Erdoğan’ın kendisi tarafından kendi 
konumunu güçlendirmek için Erdo-
ğan’ın kendisi tarafından uydurul-
duğu ve planlanarak sahnelendiği 
iddiasını dile getirdi.

Türkolog Gümer İsaev, ”2016 
olaylarından sonra, bir dizi muhalif 
güç baskı altına alınarak silindir gibi 
ezildi. Dolayısıyla bugün Erdoğan ül-
kenin siyasi yaşamında tekel olmaya 
devam ediyor. “ dedi.

‘BENCE DARBE GİRİŞİMİ  
ERDOĞAN TARAFINDAN  
UYDURULMUŞTU’
İsaev, 2016 sonrası yaşananları alt 
alta koyarak ” Erdoğan, kendi konu-
munu güçlendirmek ve ülkedeki tüm 
muhalefeti temizlemek için bahane 
bulmak adına bir ‘darbe’ sahneledi” 
dedi. ‘Hâlâ bu olaylara karışmaları 
çok şüpheli olan çok sayıda insana 
nasıl zulmedildiğini gözlemliyoruz.’ 
diyen İsaev, 15 Temmuz sonrası 
yaşananlar hakkında şu değerlendir-
mede bulundu:

“Sadece ordu değil, aynı zaman-
da tüm muhalif güçler de baskı silin-

diri altında ezildi. Darbeleri önleme 
bahanesiyle toplumda geniş çaplı 
bir tasfiye yaşandı. Hâlâ bu olaylara 
karışmaları çok şüpheli olan çok 
sayıda insana nasıl zulmedildiğini 
gözlemliyoruz. Tüm bunlar toplu-
mun zımni rızasıyla oluyor ve insan 
hakları savunucularının tepkisine 
neden olmuyor. ”

İsaev, bugün Türkiye’de parla-
mentoda sadece sistematik gös-
termelik bir muhalefet olduğuna 
inandığını, muhalefetin iktidar 
mücadelesi için yasal, anayasal me-
kanizmaları olduğunu ancak verimli 
kullanamadığını söylüyor. ‘Örne-
ğin iktidarda olmayan bir partiden 
adaylar belediye başkanı seçimlerini 
kazanabilir’ diyen Rus uzman, Cum-
huriyet Halk Partisi veya Halkların 
Demokrasi Partisi gibi sol partilerin 
yerel seçimleri kazandığından örnek-
ler verdi.

Isaev ayrıca Erdoğan’ın ülkenin 
siyasi hayatının tekeli olmaya devam 
ettiğini ve konumunu korumak için 
çeşitli hileler yaptığını ve yapmaya da 
devam ettiğini vurguluyor.

‘Muhalefetin hükümeti darbe ile 
devirmek için girişimlerde bulunma-
sına gerek yok’

‘Bu durumda muhalefetin de ar-
tık hükümeti darbe ile devirmek için 
girişimlerde bulunmasına gerek yok.’ 
diyen Isaev, Türkiye’deki muhalefe-
tin yasal ve anayasal mekanizmaları 
kullanarak iktidara gelmenin yolları-
nı bulması gerektiğini belirtiyor.

Rus Uzman Gümer İsaev:
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İngilizce yayın yapan Nordic Mo-
nitor haber sitesi, 15 Temmuz’da 
gözaltına alınan SAT komandosu 

astsubay Gökhan Karabacak‘ın ifadele-
rini yayınladı. Habere göre, Ergenekon 
sanığı emekli askerlerin nasıl işkenceler 
yaptığı bir kez daha kayıtlara geçti.

Terör saldırısı olacağı ihbarıyla 
Akıncı Üssü’ne götürülen ve pistin 
yanındaki tel örgülerde nöbet tutan 
SAT komandosu Karabacak, pistlerin 
bombalanmasından sonra bir ekip 
arkadaşıyla kendi imkanlarıyla İstan-
bul’a döner.

Üsteğmen İsmet Elmas‘ın bütün 
personelin mesaiye çağrıldığı kendisi-
nin de birliğe gelmesini emretmesiye 
İstanbul’daki birliğine gider. Ve ağır 
işkencelerle devam edecek gözaltı 
süreci başlar.

“NİZAMİYEDE EMEKLİ  
ASKERLER KARŞILADI”
Karabacak ifadesinde gördüğü işken-
celeri şöyle anlattı: Nizamiyede beni 
birlik personelinin yanında çok ilginç 
bir şekilde emekli albay Ali Türkşen 
birliğimize ait M16 piyade tüfeğiy-
le karşıladı. Tekrar ediyorum 2016 
Türkiye’sinde emekli bir albay M16 
silahı ile askeri bir birliğin içerisinde 
emirler yağdırıyordu. Türkşen’in ya-
nında yine emekli, elinde birliğe ait 
M16 silahı ile emekli binbaşı Erme 
Onat elinde sopa ile emekli binbaşı 
Erten Kahya, emekli astsubay Bülent 
Kuru ve Türkşen’in ekibinden ismini 
bilmediğim görevde olmayan birçok 
insan birliğin içerisindeydi.

“ASKERLERİ İŞKENCE YAPIP 
YERE YATIRMIŞLARDI”

Nizamiyenin önünde binbaşı Murat 
Çetinkaya‘yı yüzbaşı Tahsin İşlekel‘i 
astsubay Murat Fırat‘ı ve astsubay 
Timur Ağca‘yı yerde yatmış elleri ters 
kelepçeli yüzlerinde ki üstlerinde ki 
hallerinden de değerlendirdiğim kada-
rıyla işkence yapılmış olarak gördüm.

“EN BASİT İŞKENCE,   
SOPA İLE BAŞA VURULMASI”
Daha benimle tek bir kelime dahi 
konuşmadan daha önceden planlan-
dığı çok açık belli olacak şekilde elimi 
ters kelepçeleyip gözlerimi bağladılar. 
Ve yukarıda ismini saydığım kişilere 
yapılan işkence bana da uygulanmaya 
başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri hiyerarşisi-
nin hiç bir basamağında yer almayan 
asker dahi olmayan bu insanlar saatler-
ce insanlığa yakışmayacak işkencelerde 
bulundular. Bu işkencelerden en basiti 
olanlar sopa ile başıma vurulması ve 
sayısız kere tekme atılmasıydı.

İŞKENCECİLERİNİ TEŞHİS ETTİ
Sopa ile darp eden kişiler emekli bin-
başı Erten Kahya ve emekli astsubay 
Bülent Kuru‘dur. Tekme ve tokat atan 
kişiler albay Turan Ecevit, Yüzbaşı Öz-
gür Kaya, üsteğmen Uğur Günaslan, 
astsubay Metin Talan ve emekli albay 
Ali Türkşen’dir

KARABACAK: EŞİME   
TECAVÜZLE TEHDİT ETTİLER
İşkenceler esnasında üsteğmen Uğur 
Günaslan şahsıma ağır küfürler etti ve 
eşim hakkında tehditlerde bulundu. 
Beni eşime tecavüz etmekle tehdit etti 
sayın başkanım. Nizamiyede yapılan 
eşkıyalığın 2. bölümü Beykoz emniye-
tinde devam etti.

“POLİS MERKEZİNDE   
İŞKENCE DEVAM ETTİ”
Gözüm bağlı ve ellerim ters kelep-
çeli olduğu halde birlikten polisler 
tarafından Beykoz adliyesinin arka 
tarafına karanlık bir yere darp edil-
mek için götürüldüm. Araçtan yaka 
paça aşağı atıldıktan sonra kalabalık 
bir polis grubu tarafından uzun süre 
darp edildim.

Asayiş büro amiri Komiser Alper 
Korkmaz bunlara önce sağlık rapo-
ru alın sonra yeteneklerinizi ser-
gileyin çıkışta tekrar sağlık raporu 
alın ki neler yaptığımızı cümle alem 
görsün diyerek bir kolluk kuvveti 
personelinin ne kadar alçak olabile-
ceğini gözler önüne serdi.

“RAMBO” LAKAPLI   
ÖZEL HAREKAT POLİSİ
Polislerin biri gidip biri geliyordu. Bir 
ara Rambo lakaplı özel harekat polisi 
tezahüratlar eşliğinde gelip işkence 
yaptı. Elleri tersten kelepçeli günlerdir 
işkence gören insanlar üstünde bu 
çakma kahraman bir süre sonra elleri 
acıdığı için eldiven giyip geldi.

“AKAN KANLAR GÖL OLDU”
Bu şekilde vurmaya devam etti. Zaten 
kısa bir sür sonra kulak zarım patla-
dı. İşkence görenlerin burnundan ve 
ağzından akan kanlar yerde küçük bir 
gölet oluşturdu.

İŞKENCEYİ KAYITLARA GEÇİRDİ
İlk sağlık muayenelerinde gördüğü 
işkenceleri kayda geçiremeyen SAT 
komandosu 3.kez götürüldüğü sağlık 
muayenesinde uğradığı işkencelerin bir 
kısmını rapora ekletmeyi başarır.

Karabacak ifadesinde kendisi-
ne işkence yapan askerleri tek tek 
saymasına, Beykoz Emniyeti’nde 
işkencelere tanık olduğu halde 
engel olmayan Askeri savcı Öner 
Şentepe ve Cumhuriyet Savcı-
sı Serkan Ağalday hakkında suç 
duyurusunda bulunmasına rağmen 
talebi işleme konmaz.

ALİ TÜRKŞEN İŞKENCE  
YAPTIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
İşkence şüphelisi Ali Türkşen, CNN 
Türk’te katıldığı bir programda 
işkence iddialarını kabul etmiş ve 
meşru göstermeye çalışmıştı. Prog-
ramın sunucusu Ahmet Hakan bile 
müdahale etmek zorunda kalmıştı.

Subayların, 
15 Temmuz’da 
gördüğü 
işkenceler
Nordic Monitor, 15 Temmuz gecesi Anka-

ra’da gözaltına alınan kişilerin ifadelerine 
ulaştığını ve bazı askerlerin günlerce işkence 
gördüğünü resmi ifadelere dayanarak yazdı. 
“Bu tweet serisi fiziki, sözlü, cinsel ve ırkçı şid-
det unsurları içermektedir” uyarısını da içeren 
tweet serisinde, “Gözaltına alınırken halkın ara-
sından geçirilerek taş ve sopalarla dövdürülen 
askerlerin, gözaltı merkezlerine sokulurken de 
kadın-erkek onlarca polisin sağlı sollu oluştur-
duğu koridorda küfür ve şiddete maruz kaldığı 
ortaya çıktı” satırları dikkat çekti:

Haberde işkence gördüğü belirtilen askerle-
rin ifadeleriyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Devamlı ölümle tehdit edilen ve şiddete 
uğrayan askerler, farklı gözaltı merkezlerin-
de bulunmuş da olsalar, ifadelerinde eşlerine 
ve kızlarına yönelik çok ağır küfür ve tehdit 
edildiğini kayda geçirdiler. Elimizdesiniz, sizi 
öldüreceğiz, gebereceksiniz, eşiniz, mallarınız 
bizim ganimetimiz” sözlerini sık sık duyduk-
larını mahkemede anlatan askerler IŞİD ve ben-
zeri radikal örgütlerin sorgu ve işkencelerinde 
kullanılan ifadeleri duymuş olmaktan dolayı şok 
yaşadıklarını söylediler.”

Bir üsteğmenin ifadesinde, elleri arkadan 
bağlı şekilde işkenceye maruz kaldıkları bilgisi 
dikkat çekti:

“Üsteğmen Mehmet Sezgin (1): Yalnızca 
iç çamaşırlarımız ile kaldığımız halde ellerimizi 
arkadan kelepçeleyerek darp etmeye başladılar. 
Bu halde sıcak asfalt üzerinde yatırdıktan sonra 
“hepinizi öldüreceğiz” diyerek otobüslerde 
adeta farklı bir işkence seansını başlattılar.”

Sezgin’in ifadeleri şu satırlarla devam etti:
“Otobüs hareket ettiğinde ise nizamiye 

önünde toplanan halk tarafından darp edilme-
miz için otobüs kasıtlı olarak yavaşlatıldı, bu 
esnada yoğun bir şekilde taş ve sopa darbesi 
aldım. Hatta silahla içeriye ateş edenler dahi 
oldu. Emniyet Müdürlüğüne getirildik. Bizi 
oluşturdukları ince işkence koridoruna soktular. 
O kadar sivilin olmayacağı düşünüldüğünde 
yaklaşık 100-150 polisin oluşturduğu işkence 
koridorunda spor salonuna doğru ölüm ve 
yaşam arasındaki ince çizgide ilerledik. Her ge-
lenin “sizi öldürsem kimse bana bir şey demez” 
dediği hakaret ve tehditten çok “savaş esiri-
siniz, mallarınız bizim ganimetimiz, eşleriniz, 
kızlarınız da bizim karımız, çıkarın yüzükleri-
nizi” diyen zihniyetler garip geldi. Bunlar IŞID 
söylemleridir. 

Astsubay Gökhan Karabacak
Ali Türkşen’den gördüğü 
İŞKENCELERİ ANLATTI

Emekli Albay 
Ali Türkşen
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15 Temmuz işkenceleri: 
Kadın subaya ve bir erkek 
memura tecavüz edildi
T eğmen Abdulvahap Berke, 

toplumsal baskı ve mağdurların 
daha zor durumda kalmaması 

gibi nedenlerle gizlenen işkenceleri 
ifşa etti. Bir kadın subayın tecavüze 
uğradığını ve çocuğunu aldırmak 
zorunda kaldığını söyleyen Berke, bir 
erkek memurun da tecavüze uğradığını 
iddia etti.

Nordic Monitor, işkence gö-
ren askerlerin mahkeme ifadelerini 
yayınlamaya devam ediyor. Teğmen 
Abdulvahap Berke 18 sayfalık ifadesin-
de yaşadığı ve tanık olduğu işkenceleri 
ayrıntılı olarak anlattı. Teğmen Berke, 
toplumsal baskı ve mağdurların daha 
zor durumda kalmaması gibi neden-
lerle gizlenen işkenceleri de ifşa etti. Bir 
kadın subayın tecavüze uğradığını ve 
çocuğunu aldırmak zorunda kaldığını 
söyleyen Berke, bir erkek memurun da 
tecavüze uğradığını iddia etti.

Berke’nin 15 Temmuz’un ertesi 
günü kendi isteği ile teslim olmasına 
rağmen kıyafetleri çıkartılarak eriyen 
asfalta yatırılmasıyla başlayan işkence 
ve kötü muamelenin gözaltı merke-
zinde dayanılmaz boyutlara ulaştığı 
anlaşılıyor.

BERKE’NİN İFADESİ;
Elleri ters kelepçe ile bağlı olan biz-
lere tekme tokat vurmaya başladılar. 
Dışarıda bizi gören insanlar kaldı-
rım taşları ile otobüsü taşlamaya 
başladılar. Otobüsün camları kırıldı. 
Kimimizin vücuduna kaldırım taşı, 
kimimizin vücuduna kırılan cam 
parçaları denk geldi.

Yanımda oturan arkadaşımın 
başına cam parçası saplandı ve gözaltı 

sürecini bu şekilde tamamladı. Ce-
zaevindeyken hastahaneye giderek 
başındaki cam parçasını aldırdı.

Otobüsten binaya girinceye kadar 
sağlı sollu dizilen kişiler tarafından darp 
edilerek linç edilmeye çalışıldık. Burada 
uğradığım darp sonucunda dişimde, 
burnumda ve kaburgamda kırıklar 
oluştu.

Nezarethanede başımızda bulunan 
polisler ikinci gün başında kan koku-
sundan nezarethanenin içerisine gire-
mediler. Temizlik malzemesi getirerek 
nezarethaneyi bize temizlettiler.

:İçimizden bulunan pilotlardan 
birinin kafasını duvara sert bir biçimde 
vurarak bayılttılar. Benim susuzluktan 
idrarımın rengi kan rengine dönüştü. 
İfademi almaya götüren polislerde yine 
aynı şekilde birisi kafama vururken 
diğeri ayaklarıma tekme atıyordu.

General seviyesinde komutanlar çı-
rılçıplak soyundurularak orada bulunan 
diğer insanların önünden geçiriliyor. 
Bakmak istemeyen ve başını önüne 
eğenleri tokatlayarak zorla baktırma-
ya çalışıyorlar. Aynı zamanda copu 
komutanın bacak arasına sokarak taciz 
ediyorlar.

KADINLARA ÖZEL İŞKENCE
Kadınlardan oluşan 3-4 kişilik bir 
grubun da üzerilerinde sadece iç 
çamaşırları olacak şekilde soyuyorlar ve 
erkeklerin bulunduğu ortama atıyorlar 
ve orada görevli bulunan memurlar 
tarafından sürekli taciz ve küfürlerle 
karşılaşıyorlar.

Yine kadın subaylardan birisinin 
tecavüze uğrayıp çocuğunu aldırdığını 
biliyor musunuz? Kadın haklarını savu-
nanlara, tecavüze, tacize karşı birlikte 

duranlara sesleniyorum; vicdanları 
sızlatan bu olaylara karşı neden sessiz 
kaldılar ve kalmaya devam ediyorlar?

TECAVÜZ DEĞİLDİR TACİZDİR!
Muhafız Alayı davasında, ismini de bi-
liyorum ama vermek istemiyorum, bir 
sivil erkek şahıs mahkeme huzurunda 
savunmasında anlatıyor:”Beni terörle 
mücadele şubesine götürdüler, odasına 
kadar tarif ediyor Sayın Başkanım ve 
bana tecavüz ettiler”

Bunu söyleyince Başkan inan-
mıyor tabi doğal olarak: “Taciz mi 
ettiler” diyor. Yani tacizi normal 
buluyor tecavüzü şey bulmuyor. Sa-
nık: “hayır başkanım tecavüz ettiler” 
deyip gözyaşları içerisinde durumu 
tekrar anlatıyor ve defalarca tecavüz 
ettiklerini de vurguluyor.

EŞ VE ÇOCUKLARLA TEHDİT
Özel Kuvvetlerde Zekai Aksakallı ve 
Oğuz Tozak emir komutasında işkence 
odaları kuruluyor. Yıllardır birlikte çalış-
tıkları insanları 15-20 yaşları arasındaki 
kızları ve eşleri ile tehdit ediyorlar.

15 Temmuz’da yapılan işkence-
lerle ilgili olarak şu ana kadar hiçbir 
işlem yapılmadı. Sanıkların mahke-
mede kayıtlara geçirdiği işkenceciler 
hakkında suç duyurusunda bulunul-
madı. 667’nolu KHK ile devleti koru-
mak bahanesiyle işlenen her türlü suç 
cezasız bırakıldı.

Başta İstanbul olmak üzere 
işkenceciler hakkında açılan Türki-
ye’nin çeşitli illerinde açılan işkence 
davaları reddedildi, KHK’lar gerekçe 
gösterilerek işkence mağdurlarının 
şikayetleriyle ilgili olarak kovuşturma 
yapılmamasına karar verildi.

Harbiyelilere tuzak kuran çelik yelekli Korgeneral!
15 Temmuz gecesi Boğaziçi 

Köprüsü’ne gönderilen harp 
okulu öğrencilerine tuzak kuran 
ve halkla karşı karşıya gelmeye 
zorlayan beyaz çelik yelekli kişinin 
Genelkurmay Karargahına atanan 
Korgeneral Yavuz Türkgenci oldu-
ğu iddia edildi. 

Twitterde “Objetif Analiz” 
nickli Twitter hesabından sıralı 
tweetler halinde paylaşılan vide-
olarda, Hava Harp Okulu öğren-
cilerine Boğaziçi Köprüsü’nde 
kurulan tuzak gözler önüne serildi. 
Videolarda, Boğaziçi Köprüsü’nün 
girişinde araçtan inmeyi kabul 

etmeyen ve köprüyü kapatan as-
kerlere katılmak istemeyen Har-
biyelilerin bulunduğu otobüsun 
yakılarak öğrencilerin araçtan zorla 
indirildiği görülüyor.

Halkla karşı karşıya getirilen öğ-
renciler, Boğaziçi Köprüsü’ndeki di-
ğer askerlerin yanına gitmeleri için 
zorlanıyor. Kalabalığın içerisinde 
beyaz çelik yelekli bir şahsın öğren-
cileri ve kalabalığı yönlendirmeye 
çalışması dikkat çekiyor. Halktan 
birisinin beyaz çelik yelekli şahsa 
“Sen polis misin?” diye sorması 
üzerine şahıs “Değilim. Boş ver!” 
diye cevap veriyor. Öğrencilerin, 

köprü askerle kapatıldıktan saatler 
sonra, halkın araçlarla yolları kapat-
tığı sırada “açılan şeritten” köprüye 
getirildiği görülüyor.

“POLİS DEĞİLİM” DİYEN KİŞİ 
KORKGENERAL TÜRKGENCİ Mİ?
Söz konusu videolarda beyaz 
çelik yelekli kişiyle ilgili sosyal 
medyada dikkat çekici bir iddia 
ortaya atıldı. Eski Deniz Kuvvet-
leri mensuplarından Albay Halis 
Tunç, görüntülerdeki beyaz çelik 
yelekli kişinin, dönemin 52. Tak-
tik Zırhlı Tümen Komutanı Yavuz 
Türkgenci olduğunu iddia etti. 
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Erdoğan, 15 Temmuz  kumpasına yabancıları inandıramadı:

Uydurma, sözde bir darbe!
T ürkiye’de medya sadece Erdo-

ğan’ın izin verdiklerini yazabili-
yor ama yabancıların 15 Tem-

muz hakkında kafalarındaki bilgiler çok 
net: 15 Temmuz uydurma, sözde bir 
darbe, Gülenciler planlamadı. Türkiye 
hiçbir kanıt gösteremedi.

Sıcak bir İtalya günü, 100 bin nü-
fuslu küçük bir şehirdeyiz.Hukuki bazı 
konularda fikir almak için Valantina’nın 
ofisine gidiyorum. Beni hiç tanımıyor. 15 
Temmuz’dan sonra İtalya’ya gelmek zo-
runda kaldığımı söylüyorum. Hikayemi 
bile dinlemeden direk söze giriyor, “Biz 
başlarda gerçekten bir askeri darbe 
olduğunu düşündük. Sonra Erdoğan’ın 
kendi gücünü artırmak için kurguladığı 
bir oyun olduğunu anladık.”

Şaşırıyorum. Ağzım açık kalıyor. 
Türkiye’den binlerce kilometre uzakta 
küçük bir İtalyan şehrinde yaşayan bu 
hukukçu kadın, nasıl bu kadar açık ve 
net bunları görebilir?

Benim günlerce haberleri, dosyaları 
inceledikten sonra vardığım kanıya, 
nasıl bir çırpıda varabilir?

Görüşme bittikten sonra şuna kesin 
olarak kanaat getiriyorum, “yabancı-
lar”, 15 Temmuz resmini bizden daha 
iyi çekmiş. Olayların nereye varacağı-
nı, ne yapılmak istendiğini daha net 
görmüş.

İşte yaptığım küçük bir arşiv tara-
masıyla karşıma çıkanlar;

RUS UZMAN: ERDOĞAN KENDİ  
KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK   
İÇİN ‘DARBE’ SAHNELEDİ
Rusya Güncel Orta Doğu Araştırma 
Merkezi Başkanı Türkolog Gümer 
İsaev: Erdoğan, kendi konumunu güç-
lendirmek ve ülkedeki tüm muhalefeti 
temizlemek için bahane bulmak adına 
bir ‘darbe’ sahneledi. Sadece ordu de-
ğil, aynı zamanda tüm muhalif güçler 
de baskı silindiri altında ezildi. Darbele-
ri önleme bahanesiyle toplumda geniş 
çaplı bir tasfiye yaşandı. Bu olaylarla 
hiç ilgisi olmayan çok sayıda insana 
nasıl zulmedildiğini gözlemliyoruz. 
Tüm bunlar toplumun zımni rızasıyla 
oluyor ve insan hakları savunucularının 
tepkisine neden olmuyor.

İNGİLTERE AVAM KAMARASI 
RAPORU: GÜLENCİLER   
DARBEYİ YÖNETMEDİ
İngiliz Parlamentosunun alt kana-
dı Avam Kamarası’nın Dış İlişkiler 
Komisyonunun yayımladığı rapor: 
Darbedeki bazı kişiler Gülenci olsa 
da, Türkiye’deki Gülen destekçilerinin 
ve kuruluşlarının sayısı düşünüldüğü 
zaman, bu Gülenciler ya da liderlerinin 
darbeyi yönettiğini göstermiyor.

ALMAN İSTİHBARATI: 15 TEMMUZ’U 
GÜLEN’İN PLANLADIĞINA İKNA  

OLMADIK, BAHANE OLARAK   
KULLANILIP ‘TEMİZLİK’ YAPILDI
Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi 
Bruno Kahl: Darbe girişiminin arkasın-
da Fethullah Gülen’in bulunduğuna 
dair kanıt yok. 15 Temmuz’u Gülen’in 
planladığına ikna olmadık. Türkiye, 
çeşitli açılardan bizi buna ikna etmeye 
çalıştı, anca henüz bunu başarabildiği 
söylenemez. 15 Temmuz darbe girişi-
mi, Türkiye’de kamu çalışanlarını ihraç 
edip muhalifleri hapsettiği ‘temizlik 
dalgası’ için ‘bir bahane’ olarak kulla-
nıldı. “Darbe başarılı olsaydı da şu anda 
gördüklerimizi görecektik – belki aynı 
derinlikte ve radikallikte değil.

Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı 
Başkanı Hans-Georg Maaßen: Sanırım 
Türkiye dışında hiç kimse darbe girişi-
minden Gülen yapılanmasının sorumlu 
olduğuna inanmıyor. En azından Türkiye 
dışında yaşayıp, Türk hükümetinin buna 
ikna ettiği kimseyi tanımıyorum.

ALMAN İSTİHBARAT UZMANI  
EENBOOM: 15 TEMMUZ UYDURMA, 
SÖZDE BİR DARBE
Alman Barış Politikaları Araştırma Ens-
titüsü Başkanı, istihbarat uzmanı Erich 
Schmidt-Eenboom: CIA ve diğer istih-
barat servisleri en gizli komünikasyon 
sistemlerine bile sızabilecek kabiliyetteler 
ve bunların ulaştığı bilgilere göre 15 Tem-
muz; uydurma, sözde bir darbeydi. BND 
Başkanı, Türkiye’deki darbe girişiminin 
arkasında Gülen hareketinin bulunduğu 
iddiasının uydurma olduğunu açıklıkla 
ifade etti. Bir adım daha ileri gidip tüm 
yaşananların sadece sözde bir darbe 
olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
agresifleşmesine meşruiyet sağlamak için 
kurgulandığını söyleyen Batılı istihbarat 
teşkilatları da var. CIA analizlerine göre 
yaşanan sözde darbe girişimi, Erdoğan 
tarafından gerçek bir darbeye engel 
olmak için gerçekleştirildi. BND(Alman 
istihbaratı), CIA(ABD istihbaratı) ve diğer 

Batı İstihbarat servisleri, darbe girişiminin 
Gülen tarafından gerçekleştirildiğine dair 
en küçük bir ipucu bile görmüyor.

FINANCIAL TIMES: DARBEYİ   
GÜLEN CEMAATİNİN YAPTIĞINA  
KİMSE İNANMIYOR
İngiliz Financial Times gazetesi: 15 
Temmuz darbe girişiminden Fethullah 
Gülen’i sorumlu tutan Cumhurbaşkanı 
Recep Erdoğan, bu konuda yurtdışındaki 
müttefiklerinden çok azını ikna edebildi. 
Erdoğan’ın Gülen’i suçlu ilan etmesin-
den bir yıl sonra müttefiklerinin çok azı 
Gülen cemaatinin bu darbeyi tek başına 
gerçekleştirdiğine inanıyor. Belki de 
hiçbiri buna inanmıyor.

FOX: TARİHİN EN ŞİŞİRİLMİŞ  
KOMPLOSU
Amerikan FOX News TV: 15 Temmuz 
tarihin en şişirilmiş kompolusu. Er-
doğan için Gülen taraftarı olsun veya 
olmasın, düşmanlarını temizlemek 
amacı ile kullanacağı bir araç!

FRANSIZ GAZETECİ: TÜRKİYE EN 
PARLAK GENERALLERİNİ KAYBETTİ
France24’ün ödüllü gazetecisi ve Orta-
doğu uzmanı Leela Jacinto: Darbeden 
hemen sonra başlatılan gözaltılar ve 
kıyımlarla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 
Kemalist damarı kurutuldu. Boşa-
lan kadroların yerine ise çoğu uygun 
kalibrede olmayan ‘sadık’ askerler 
atandı. Fethullah Gülen’in darbe emri 
verdiğine dair bugüne kadar bir kanıt 
sunulamadı. Kesin olarak bildiğimiz ise 
Türk ordusu eskisi gibi değil. Türkiye 
en parlak ve iyi generallerini kaybetti.

İRAN BASINI: 15 TEMMUZ’DA   
ERDOĞAN’I KURTARDIK!
Yabancı basınında 15 Temmuz’la ilgili 
İran basınında da ilginç şeyler yayınlan-
dı. Erdoğan, Azerbeycan’a giderek İran’ı 
kızdıran bir şiir okudu. Arkasından 
İran’da rejime yakın “Risalet” gazetesi, 
“Sana 15 Temmuz’da verdiğimiz deste-
ği hatırla” diye yazdı. Tebriz milletvekili 
Seyyid Muhammed Rıza Mirtacudini, 
“Erdoğan ayağını kiliminin ötesine 
uzatmış. Ve görünüşe göre 2016 darbesi 
gecesinde nereye sığındığını unutmuş” 
şeklinde tweet attı. İran’a yakınlığıyla 
bilinen Kudüs TV Genel Yayın Yö-
netmeni Nureddin Şirin, katıldığı bir 
televizyon programında ABD tarafın-
dan öldürülen İran Devrim Muhafızları 
Komutanı Kasım Süleymani’nin 15 
Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 
engellenmesinde önemli rol oynadığını 
iddia etti.İran basınında çıkan haberle-
rin aksine Türk medyasında bu konu-
da hiçbir haber yapılmadı. İran’ın 15 
Temmmuz’la ilgisi ne? Erdoğan’a nasıl 
yardım etti? Kimse bilmiyor.
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Sedat Peker, sosyal medya 
hesabından İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu ile ilgili yeni bir 

iddia gündeme getirdi. Peker, Soylu 
organizasyonuyla AKP’li grupların 15 
Temmuz gecesi öncesi ve sonrasın-
da sivillere silah dağıttığını ifşa etti. 
İsimler yer ve saat vererek iddialarını 
ortaya koyan Peker, AKP’nin iç savaş 
çıkarmaya çalıştığını anlattı.

Organize suç örgütü lideri olmakla 
suçlanan Sedat Peker, 15 Temmuz 
akşamı ve sonrasında devletin envan-
terinde kayıtlı olmayan silahların belli 
gruplara dağıtıldığını iddia etti.

Peker, sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 
akşamı TRT önünde bulunan silahlı 
kişilerin ellerindeki silahların dev-
letin envanterinde olmadığını ifade 
etti. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’ya seslenerek, “Senin cumhur-
başkanı olmanı planlayan arkandaki 
şaibeli organizasyonla 15 Temmuz 
sonrasında da bu silahları dağıtmaya 
neden devam ettiniz?” dedi.

15 TEMMUZ’DA SÜLEYMAN SOYLU 
KİME SİLAH DAĞITTI?
Organize suç örgütü lideri olmakla 
suçlanan Sedat Peker, 15 Temmuz 
akşamı ve sonrasında devletin envan-
terinde kayıtlı olmayan silahların belli 
gruplara dağıtıldığını iddia etti. Peker, 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, 15 Temmuz akşamı TRT 
önünde bulunan silahlı kişilerin elle-
rindeki silahların devletin envanterinde 
olmadığını ifade etti. Peker, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, 
“Senin cumhurbaşkanı olmanı planla-
yan arkandaki şaibeli organizasyonla 
15 Temmuz sonrasında da bu silahları 
dağıtmaya neden devam ettiniz?” 
dedi.Peker, sosyal medya hesabından 
şu açıklamayı yaptı:‘Sivil direniş oluş-
turma görevi Özel Harp Dairesi’ne ait-
tir (daha önceki adı Seferberlik Tetkik 
Kuruludur). Öncelikle bu tip yapıların 
var olması gerektiğine inanan, Teş-
kilat-ı Mahsusa ruhunu savunan bir 
kişiyim. Şu ana kadar anlattıklarımın 
içinde en önemli bölüme geldik.

GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINA 
SİLAH TESLİM EDİLDİ
15 Temmuz/un hemen akabinde 
ülke genelinde demokrasi nöbetleri 

tutulurken Ağustos’un ilk haftasında 
Ekrem Gökçeker’den alınan, Özyurt-
lar’ın bünyesinde olan Renault beyaz 
Fluence marka arabayla, Esenyurt 
Cumhuriyet Meydanı’nın arkasın-
da karanlık bir sokakta DAP hotelin 
arka tarafında) arabaya koyulan bir 
kasa kalaşnikof silah İstanbul Balat’a 
gitti. AK Parti İstanbul gençlik kolları 
başkanı olan Taha Ayhan’ın yardımcısı 
olan Osman Tomakin’e teslim edildi 
(Osman Tomakin siyah Passat araçla 
silahları teslim almaya geldi).Bu araç 
AK Parti gençlik kolları il başkanına 
tahsisli bir araçtı, herhangi bir polis 
uygulamasına girmesin diye. Osman 
Tomakin şu anda Ak Parti İstanbul 
gençlik kolları başkanıdır. Silahların 
olduğu kasa Esenyurt’tan gece 23:30 
gibi yola çıktı.Silahları getiren araç-

ta Esenyurt AK Parti gençlik kolları 
başkanı Abdülsebur Soğanlı ve de 
15 Temmuz gazisi İçişleri Bakanlığı 
personeli Ahmet Onay vardı. Bu kişiye 
Gazi olması dolayısıyla ben araba alıp 
hediye etmiştim. Kendisi sayın Cum-
hurbaşkanımızın da sevdiği bir isimdir.
Silahlar Balat’ta Demir Kilise 
olarak bilinen Sveti 
Stefan Kilisesi’nin 
hizasındaki boş bir 
ara sokakta, gece 
01:00 civarında 
siyah Passat’a 
yüklendi. O 
zamanki gençlik 
kolları başkanı 
Taha Ayhan şu-
anda İslam İşbirliği 
Teşkilatları Gençlik 
Kolları başkanlığını yap-
maktadır.

‘BU SİLAHLAR ENVANTERDE   
KAYITLI DEĞİL’
Süslü süleyman, bu giden silahlar 
özel harp envanterine kayıtlı de-
ğiller. Devletin herhangi resmi bir 
birimine de kayıtlı değiller. Sen o 
tarihlerde Sosyal Çalışma ve Gü-
venlik Bakanlığındaydın.15 Tem-
muz’da kahramanlık rolleri oynar-
ken TRT binası baskınına gittiğinde 
hepsinin elinde kalaşnikof marka 
silahlar olan birçok sivil şahıs vardı. 
Bu silahlar da devlet envanterine 
kayıtlı değil. Biraz önce anlattığım, 
dağılımı senin tarafından koordine 

edilen hiçbir silah da devlet envan-
terine kayıtlı değil.

‘CUMHURBAŞKANI OLMAYI PLANLAYAN 
ŞAİBELİ ORGANİZASYONUNLA’
Senin cumhurbaşkanı olmanı planla-
yan arkandaki şaibeli organizasyonla 

15 Temmuz sonrasında da bu silah-
ları dağıtmaya neden devam 

ettiniz? Öyle ya, bu 
silahları gerektiğinde 

dağıtma görevi Özel 
Harp Dairesi’ne 
ait.Sana bir fırsat 
veriyorum, benim 
yalan söylediğimi 

kanıtlarsan bugüne 
kadar anlattığım her 

şeyin boşa çıkmasını 
kabul ediyorum. İsim-

lerini verdiğim bu kişilerin 
HTS kayıtlarını ve o güne ait mobese 
kayıtlarını kamuoyuna açıklayın.Size 
söz veriyorum, eğer doğru çıkmazsa 
bugüne kadar yaptığım tüm iddiala-
rımın hepsinden de vazgeçeceğim. 
(daha önceki iddialarımın doğruluğu 
delillerle ispat edildiği halde). Ahmet 
Onay sen şerefli bir adamsın, bildiğin 
doğruları çık anlat.Süslü süleyman, 
fetöcüler bu ülkenin en büyük düş-
manı. Fakat senin de onlardan aşağıya 
kalır bir yanın yok. İnsanların milli ve 
dini duygularını tahrik edip iç savaş 
çıkarma amacının en büyük parçası,15 
Temmuz sonrasında da el altından bir 
çok yapıya dağıttırdığın bu silahlardır.”

Sedat Peker’den büyük ifşa: 

Planlı Darbe 15 Temmuz’da 
kayıtsız kalaşnikoflar dağıtıldı
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15 Temmuz’un ardından çok sa-
yıda gazeteci, yazar ve fikir in-
sanı tutuklandı. Bazıları sürekli 

gündeme gelirken, bazıları hücrelerinde 
münzevi bir hayata çekildi ve hastalıkla-
rıyla bile gündeme gelmek istemediler. 
Korona salgını nedeniyle endişelenen 
aileleri durumlarını anlatmaya başladı.

1 Ekim 2016’dan bu yana Manisa 
Cezaevinde tutuklu olan yazar Vehbi 
Yıldız, imam hatip liselerinde 36 yıl hadis, 
kelam, tefsir gibi Kuran-ı Kerim dersleri 
vermiş bir yazar. En son İzmir Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde görev yaptı. 2013’te 
emekli oldu. Özellikle Hz. Muhammed’in 
hayatını anlatmaya yoğunlaştı. Müftü-
lükler bünyesinde gerçekleştirilen Kutlu 
Doğum haftalarında konferanslar verdi. 
15 Temmuz’a kadar mütevazi bir yaşam 
süren Vehbi Yıldız, İzmir’deki evinde çalış-
malarını sürdürüyordu.

KİTAPLARI CEZAEVİ    
KÜTÜPHANESİNDE
Vehbi Yıldız bugüne kadar 8 kitap yazdı: 
Rahmet Peygamberi, Uyunü’l-Ebrar, Dü-
şün Anla ve Ağla, İlim İrfan Nesli, Değer 
Ölçüsü, Aklın Gözyaşları, Hakikat Güneşi, 
İlham Kaynakları adlı eserleri defalarca 
baskı yaptı. Vehbi Yıldız’ın eşi Tayyibe 
Yıldız eşinin kitaplarının cezaevi kütüpha-
nelerinde halen bulunduğunu belirtiyor:

“Eşimin kitaplarının cezaevi kütüpha-
nelerinde olduğunu öğrendik. Avukatımız 
da mahkemede söyledi. Bir gardiyanın 
elinde görmüş, okurken. Hapiste de koğuş 
arkadaşlarıyla hadis dersi yapıyorlar. 
Ömrü boyunca insanları yatıştırmaya, 
sulha çalışmış biri. Tam tersi bir durum-
la yargılanıyor. Böyle bir insana terörist 
demek çok ağır.”

4 YILDA 40 KİLO VERDİ
25 yıl önce ağır bir tüberküloz geçiren 
Vehbi Yıldız’ın sağlık durumundan ailesi 
endişeli. Hapse girdiğinden bu yana 40 
kilo verdi. 71 yaşında (resmi 69) olan Yıldız 
yüksek tansiyon hastası, dizlerinde yürü-
yemeyecek kadar ağrıları oluyor. Eşinin 
sağlık durumunu mahkemeye sunduk-
larını ama dikkate alınmadığını söyleyen 
Tayyibe Yıldız şöyle devam etti:

GÖRÜŞLERE İKİ BÜKLÜM   
GELİP GİDİYORDU
“Çürüyorlar yani, yavaş yavaş oralarda 
çürümeye terk edildiler. Cezaevi doktoru, 
rahatsızlıklarıyla ilgili yaşlısın, şikayetlerin 
normal diyor ama biz merak ediyoruz. 
Korona salgını var. Geçirdiği ağır tüber-
külozdan dolayı beslenmesine çok dikkat 
etmesi gerekiyor. Hapiste yüksek tansiyon 
hastası oldu. Heyet raporuyla ilaç kullanı-
yor. Dizlerinde çok ağrısı var. Yürüyemi-
yor. Görüşlere iki büklüm gelip gidiyordu. 
8 kişilik yerde 24 kişi kalıyorlar. Bir kapalı 
görüşe gelirken acının verdiği yüz ifadesi 
bizleri günlerce ağlattı.”

ÜÇ ÇOCUĞU DA HAFIZ
25 yıllık evli olan Vehbi Yıldız’ın iki 
kız, bir erkek olmak üzere üç çocuğu 
var. 21, 20 ve 19 yaşındaki çocuklarının 
üçü de hafız. Tutuklu olan büyük oğlu 
Muhammed Abdullah Yıldız hafızlığını 
hapiste tamamlamış.

Kızı diyor ki: “Babam bize her 
zaman kin duymayın, içinizde öfke bi-
riktirmeyin, der. İftiradan, su-i zandan, 
gıybetten çok korkar. Bizi de öyle yetiş-
tirdi. Müspet hareket üzere yaşamış ve 
her zaman herkese bunu tavsiye etmiş 
babacığımın affedilmesini değil, özgür-
lüğünün geri verilmesini istiyoruz. ”

OĞLU KURAN ÖĞRETTİĞİ   
İÇİN TUTUKLU
9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
hazırlık sınıfı öğrencisi oğlu Muhammed 
Abdullah Yıldız (21) 5 Mayıs 2018’den 
bu yana İzmir Şakran T Tipi Cezaevinde 
tutuklu. Kaldığı öğrenci evinde mahalle-
deki çocuklara Kuran-ı Kerim öğrettiği için 
tutuklanan Yıldız’a hakim mahkemede 
“Sen neden Kuran öğrettin?” diye sordu. 
Oğul Yıldız ise “İmam hatip okudum, 
ilahiyata devam ediyorum. Bundan doğal 
daha ne olabilir.” diye cevap verdi.

Muhammed Abdullah, kendi okulun-
dan devamsızlık nedeniyle atıldığı için eği-
timine Açıköğretim’de İlahiyat okuyarak 
devam ediyor. Darbe olduğunda 17, tu-
tuklandığında 19’unda olan Muhammed 
Abdullah Yıldız, 7 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. Dosyası İstinaf Mahkemesinde.

“BYLOCK OLMAMASI DA MI SUÇ?”
Cemaat soruşturmaları kapsamında tutuk-
lanan Vehbi Yıldız, 27 gün Manisa Saru-
hanlı Karakolunda gözaltında kaldıktan 
sonra Manisa E Tipi Cezaevine gönderildi. 
Daha sonra Manisa T Tipi Cezaevine sevk 
edildi. 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan 
Yıldız’ın dosyası Yargıtay’da bulunuyor.

Bugün ‘suç’ olarak kabul edilen 
kriterlerin hiçbiri Vehbi Yıldız’ın dos-
yasında yok! Banka, gazete aboneliği, 

çocuklarını okullara gönderme, dernek 
üyeliği, Bylock… Çocukları mahalledeki 
ortaokuldan, imam hatipten mezun. Akıllı 
telefon kullanmıyor. Savcı bunlara rağmen 
ifadesini alırken “Sizde niye Bylock yok?” 
diye sordu. Yıldız soruyu; “Olmasa da mı 
suç?” şeklinde cevapladı.

Vehbi Yıldız’ı, babası, hafızlık eğitimi 
alması için 12-13 yaşlarındayken İzmir 
Kestane Pazarına bırakmış. Burada 
birçok hocadan Arapça, hadis ve tefsir 
dersleri öğrenmiş. Mahkemede sırf bu 
yüzden örgüt kurucusu olarak yargıla-
nan Yıldız’a, hiçbir delil bulunamayınca 
üyelikten ceza verildi. 

TANIK NURETTİN VEREN: 25 YILDIR 
GÖRMÜYORUM, TANIYAMADIM
İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yar-
gılanan Vehbi Yıldız hakkında 3 kişi tanık 
olarak dinlendi. Yakamoz isimli kişinin 
tanıklığı, birçok kişi hakkında yalan ifade 
verdiği ortaya çıkınca mahkemeler tarafın-
dan iptal edildi. İkinci tanık öğrencisiydi.

Eşinin bütün mahkemelerine katılan 
Tayyibe Yıldız, “Eşim öğrencilerine yıllarca 
hadis okuttu. Ben buna şahidim. Eve de 
gelirlerdi. Buhari ve Müslim’in ittifak ettiği 
hadislerin yer aldığı El-Lü’lüü vel Mercan 
kitabını okuturdu. Mahkemeye bir öğren-
cisini de çıkardılar. Ne okudunuz diye sor-
dular. Bu kitapların isimlerini söyledi. Yani 
aleyhine olabilecek ne resmi ne gayri resmi 
bir şey bulamadılar. Avukat mahkemede 
eşimin kitaplarının incelenmesini söyledi, 
devlete karşı suç oluşturabilecek bir şey var 
mı diye ama kabul etmediler. Eşim sadece 
isminden dolayı içeride. ” dedi.

Yıldız hakkında ifade veren üçüncü 
tanık ise Nurettin Veren’di. SEGBİS ile 
mahkemeye katılan Veren, “Bu Vehbi 
Yıldız değil. Çok değişmiş. Ben görmeyeli 
25 yıl oldu. 25 yıldır ne yaptı ne etti, bil-
miyorum.” dedi. Tayyibe Yıldız, “Nurettin 
Veren bunu söylediği halde mahkemeler 
onu tanık kabul ediyor. 25 yıldır ne yaptı-
ğını bilmem dedi, ben bunu kulaklarımla 
duydum.” diye konuştu.

Zindanda bir alim:

71 yaşındaki yazar Vehbi Yıldız 21 
yaşındaki oğluyla 4 yıldır hapiste
Yazar Vehbi Yıldız, 4 yıldır Mani-
sa Cezaevinde tutuklu. Koğu-
şunda münzevi bir hayata çeki-
len Yıldız’ın sağlığından endişe 
eden ailesi BOLD’a konuştu.

SEVİNÇ ÖZARSLAN        BOLD ÖZEL 
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“Hayat denizde bir yol-
culuk yapmak gibidir: 
sakin ve fırtınalı günleri 

vardır; önemli olan kendi gemimize iyi 
bir kaptan olmaktır.” der 20. yüzyılın 
en sağlam yazarlarından İspanyol 
Jacinto Benavente. Durgun suların iyi 
kaptan yetiştirdiği görülmemiştir ve 
denizciler derler ki, “İyi kaptan fırtınalı 
denizlerde kendini gösterir!”

Öyle ya, halı gibi bir denizde şarkı 
söyleyerek gemi yüzdürmek dünyanın 
en romantik ama en kolay işi. Gecenin 
zifiri karanlığında, fırtınanın ortasında 
devasa dalgalarla uğraşırken gemisini 
yüzdürmektir esas marifet.

Bu sözlerin önemini sanırım en iyi 
bugünlerde anlıyoruz.

Düne kadar adam bildiğimiz, 
yürekli, cesur, ilkeli, vicdanlı dediğimiz 
nice isim ilk sarsıntıda yalpalayıp yer 
ile yeksan oldu ne yazık ki!

Şu an ülkeyi yöneten zihniyetin 
belki de bize sağladığı en önemli fayda 
bu oldu. Hiçbir kıymet ifade etme-
yeceklere yıllarca “delikanlı” gözüyle 
bakmışız ne yazık ki!

Yaklaşık üç ay önce kaybettiğimiz 
hem önemli bir bilim insanı hem de 
kelimenin tam anlamıyla münevver 
kişi olan Prof. Dr. Haluk Savaş fırtına-
nın en koyu zamanında dik duruşunu 
kaybetmeyen, kendisine yapılan onca 
zulme rağmen doğruyu haykırmak-
tan çekinmeyen, dahası son nefesine 
kadar mazlumun, mağdurun yanında 
olan nadide bir insandı.

Allah mekanını cennet etsin.
Haluk Hoca ile tanışıklığımız 

öğrencilik yıllarımıza rastlar. Aynı 
kuşağın insanlarıydık. Ben Urfa’dan o 
Adana’dan gelmişti İstanbul’a.

Tıp okuyordu ama kültür ve sanatla 
ilgisi hobiden öte bir insandı.

Okumayı, izlemeyi, gezmeyi, ince-
lemeyi çok severdi.

Pek çok sanat projesine danışman-
lık yaptı.

Gençlik yıllarında TV ve radyolarda 
kültür sanat programları hazırladı.

Hz. Mevlana’nın pergel metaforu 
gibi bir ayağı sürekli mesleğindeydi, 
diğer ayağını ise alabildiğince geniş 
açıyordu rahmetli Haluk Hoca.

Çok büyük mağduriyetler yaşadı, 
çok büyük zulüm gördü.

Kanser gibi amansız bir hastalığa 
yakalandığı zaman bile umutsuz ol-
madı. Aksine umutsuzlara umut verdi, 
destek oldu.

Kendi sıkıntılarını asla ön plana 
çıkarmadı Haluk Savaş.

Vefatını eşi çok değerli bilim insanı 
Doç. Dr. Esen Savaş’tan öğrenmiştik.

Şöyle yazmıştı Esen Hoca sosyal 
medya hesabından:

“Elim birine değsin, 
Isıtayım üşüdüyse 
Boşa gitmesin son sıcaklığım” zihni-

yeti ile yaşamış, herkese iyilik yapmaya 
çalışan, melek kalpli eşimi kaybettim.”

Sevenleri bekliyordu böyle acı bir 
haberi ama yine de kahrolmuştuk.

Üzülmüştük derinden.
Sonra Esen Hoca ile Haluk Savaş 

üzerine sohbet etmeye başladık.
Çocukluğu, gençliği, entelektüel 

yönü, gezi ve dünyayı görme sevdası, 
manevi yönü gibi pek çok bilinmeyen 
yönleri vardı rahmetlinin.

Esen Hanım’a “bunu herkesin 
öğrenmesi lazım” dediğimde, “Ha-
luk da bunu isterdi” dediğinde çok 
sevinmiştim.

Halbuki, Haluk Hoca’nın vefatıyla 
çilesi bitmemişti Esen Hoca’nın da.

Kötülük bir türlü peşlerini bırakmı-
yordu adeta.

Haluk Hoca için bu dünyada 
zalimlerin yapabileceği bir şey kalma-
mış olabilirdi ama bir çileyi devralmış 
olmuştu Esen Hoca.

Merhum Necip Fazıl;

“Kalkılır bir yerde, kalır oyuncak,
Kurgular biter.
Ölüm… O geldi mi ne var korkacak?
Korkular biter.”
Diyordu ama zaten korkusuz olan-

da sorun yoktu, kötünün korkusu ise 
bakiydi sanki!

Esen Hanım tüm sıkıntılarına rağ-
men günlerce, belki yüzlerce, binlerce 
görsel taraması yaptı. 

Epey bir miktarda fotoğraf derledi 
Haluk Hoca’nın hayatından…

2 yaşından son nefesine kadar ne 
kadar görsel varsa taramıştı sağ olsun.

Benim Youtube kanalımıza 
yaptığım ‘Foto-6’ programında Esen 
hoca ile bir araya gelip, Haluk Savaş’ın 
hayatına dair fotoğraf altları yazmaya 
çabaladık. 

Hayatımda en çok hüzünlendiğim 
ama en çok haz aldığım programlar-
dan biri oldu. 

Esen hanım da zaman zaman 
hüzünlendi, gözyaşlarını tutamadı 
ama tarihe güzel bir not düştüğümüzü 
zannediyorum.

Haluk Hoca’nın yaşamı üzerine 
yaptığımız Foto-6 ile sizi başbaşa 
bırakıyorum.

Bir de son not; Esen hanım harika 
bir şey daha yapıyor ve Prof. Dr. 
Haluk Savaş’ın hayatı ve mücadelesini 
kaleme alıyor. İnşallah yakın zamanda 
kitap olarak da okuma imkanına sahip 
olacağız.

Zor zamanın bu dimdik insanını bir 
kez daha saygıyla selamlıyor ve rahmet 
diliyorum. Kabri pürnur, mekanı cen-
net olsun inşallah!

M. NEDİM HAZAR        TR724.COM

Zor zamanın dik adamı: 
Dr. Haluk Savaş

15  Temmuz darbe girişiminin ardından 
kurulan Meclis araştırma komisyonu 

4 Ekim 2016’da çalışmalarına başlamıştı. 
CHP’li üyelerin ‘süre uzatma’ taleplerine rağ-
men, komisyonun çalışmaları 4 Ocak 2017 
günü sonlandırıldı. Rapor, Komisyon Başkanı 
Reşat Petek tarafından 12 Temmuz 2017’de 
dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a 
sunuldu. Ancak rapor Meclis’te okunmadı 
ve tartışmaya açılmadı. Hatta bir ara raporun 
Meclis’e sunulmadığı bile söylendi.

RAPOR ORTADAN KAYBOLDU 
‘Açıkça’ programına katılan eski AKP’li, Ge-
lecek Partili Selçuk Özdağ, çok önemli açık-
lama ve ifşaatlarda bulundu. Özdağ, raporun 
Meclis tarafından neden yayınlanmadığı 
yönündeki soruya, “Ben darbeleri araştırma 
komisyonunda başkanvekiliyken raporun 
taslağı bana gönderildi. Orada Muhsin 

Yazıcıoğlu’yla ilgili 
kısım yoktu. Bunun 
üzerine başkanı ara-
dım, ‘bu yok, bunu 
koymanız gerekiyor’ 
dedim. Sonra ben 
Manisa’daydım, 
başkan Reşat Petek 
beni arayarak bu 
komisyon raporunu 
teslim edeceklerini 

söyledi. Onlar götürdüler ve teslim edildi. 
MHP, CHP ve HDP şerhlerini koydular. 
Daha sonra yayınlanıp yayınlanmaması 
tamamen Meclis Başkanlığı’na aittir. Meclis 
Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, böyle bir 
raporun ellerinde olmadığını söyleyince ben 
de ‘Hayır biz size raporu teslim ettik. Siz de 
yayınlayıp yayınlamayacağınızı söyleyeceksi-
niz’ dedim. Sonra ‘raporun ellerinde olduğu-
nu ancak tekamül etmediği için yayınlama-
yacaklarını’ söylediler.” dedi.

‘ÖNEMLİ’ HUKUKÇULAR UYARMIŞ: 
BAŞINIZ YANAR!
Bunun üzerine Barış Pehlivan bir kulis bilgisi 
paylaştı. Pehlivan, “Tam yayınlanma sürecin-
de Meclis Başkanlığı dahil olmak üzere AKP 
yöneticilerine önemli hukukçular ziyarette 
bulunuyor ve diyorlar ki; bakın bu darbe 
raporundaki gerçekler, iddialar, olgular yarın 
sizlerin başına bela açar. Uluslararası arenada 
Meclis’te yayınlanmış bir resmi rapor, Fet-
hullahçıların da işini kolaylaştırır. Türkiye’nin 
uluslararası arenada zor durumda kalmasına, 
tazminatlar ödemesine yol açabilir. Gelin bu 
raporu Meclis’te resmi olarak basmayalım’ 
diyerek telkinde bulunduğu ve ondan dolayı 
basılmadığına dair bir kulis bilgisi var. Bilmi-
yorum sayın Selçuk Özdağ bu kulis bilgisini 
doğrular mı?” Bunun üzerine Selçuk Özdağ, 
“Kulis bilginiz doğrudur.” cevabı verdi.

TBMM, darbe 
raporunu Cemaat’i 
haklı çıkardığı için 
kamuoyundan 
gizledi

Eski AKP’li Özdağ, darbenin 
gizlenen gerçeklerini teyit etti:
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Baba uyan, 
döner yiyeceğiz

Dünyam bir el çantasında. 
Yok oldu bir mazi hiçten 
Acı, zorlu talihime 
Gülerek geçtim Meriç’ten

45 yaşındaki kalbi 
Atina’da yorulan ve 
gözlerini orada son-

suzluğa yuman Ankara Samanyolu 
Cemal Şaşmaz Kız Lisesi Müdürü 
Halil Dinç’in kaleme aldığı mısralar-
dı ‘Gülerek Geçtim Meriç’ten’ şiiri. 
Bestelenen bu şiirin her satırı üzerinde 
belki ileride edebiyat tarihçileri bu 
devrin izdüşümlerini görecekler. 

Halil Dinç 15 Temmuz’dan sonra 
hayatı zindan edilen öğretmenleri-
mizden birisiydi. Türkçe öğretmeni 
olarak Van, Sivas, Sinop ve en son da 
Ankara’da görev yapmıştı. Yüzbin-
lerce ailenin hayatını alt üst eden o 
geceden önce de Samanyolu Cemal 
Şaşmaz Kız Lisesi Müdürü idi. Türki-
ye’de yaşamanın artık bir zindandan 
farksız olduğunu anlayınca da ailesi 
ile birlikte zorlu bir kara alarak Meriç 
üzerinden Atina’ya geçtiler. 3 çocu-
ğundan sadece Ahsen ve İnci anne 
Nihayet Dinç ve baba Halil Dinç ile 
gelmişti. İhsan daha sonra gelecekti. 
Anne Nihayet Dinç bir röportajda: 
“İhsan’ ı Türkiye’de bıraktık. O sonra 
gelecekti. Meğer babasının cenazesini 
almak için kalmış orada yavrum.” 
Diyor.

Halil Dinç öyle bir şiir yazdı ki. 
Yunanistan’dan yolu geçen herkes 
aradan uzun zamanlar da geçse 
dinleyince duygulanacak. Ve öyle bir 
hissediştir ki bu şiir okuyanın kalbine 
ok gibi saklanacak. Yine eşi Nihayet 
Dinç anlatıyor: Eşim bu şiiri yola 
çıkmadan 3 gün önce kaleme almış. 
Bana ilk okuttuğunda çok şaşırdım 

Halil Bey dedim, sen daha oradan 
geçmeden nasıl bu kadar anlamlı ve 
duygulu yazdın. Dedi ki, ben bu şiirini 
oradaki şehitlerin hissiyatını düşüne-
rek yazdım. Bana bir şey olursa bunu 
yayınlayın, dedi.

Dünyam bir el çantasında.
Yok oldu bir mazi hiçten.
Acı, zorlu talihime,
Gülerek geçtim Meriç’ten.

Tarihin başından beri
Yaşanan, bitmeyen göçten
Yok kimseye imtiyazı
Bilerek geçtim Meriç’ten.

Bir zehirden iftirâyı
-Duydum sen say ki baldıran-
Kırk beş yıllık hâtırâyı
Silerek geçtim Meriç’ten.

Sırtımda bir urba ardan
Kalbim güvercin yüreği
Hem serden geçtim hem yardan
-Geride mağmum dostlarım-
Dolarak geçtim Meriç’ten

Tohumlar bıraktım orda
Semâya ser çeksin diye
Bebek, anne, yağız yiğit
Rahim Allah’a hediye
Hicret, evet bâkiyesi
Hicranlı duygular, içten
Vatana son bakış, yaslı
Bir akşam geçtim Meriç’ten.
 
Kamp sürecinden 12 gün sonra 

Atina’ya gelir Dinç ailesi. bir misa-
firhanede İki aile birlikte kalmaya 
başlarlar. Çarşamba yolculuk var de-
mişti eşine. Evraklar da hazırdı. Ama 
ha denince çıkılmıyordu Atina’dan. 
Bazen havaalanından bir polis mâni 

olur buna bazen de ecel. Maalesef o 
gün yolculuk olamadı. Geçememiş-
lerdi. Biraz üzülmüştü. Gece paraları 
sayar eşiyle. Nihayet biz bu paralarla 
ancak 4 defa deneyebiliriz, der ve 
uyur o gece son defa Atina’da. Sabah 
şen uyanır bir bayrama uyanır gibi. 
Tıraş olur o gün. Kahvaltı hazırlar 
evdekilere. Çok mutludur o sabah. 
Pazara giderler Nihayet Hanım’la. 
Elimi tut öyle yürüyelim der. Eve 
gelir üzgün görür prensesini. Ona 
bir jest yapmak ister. Döner alayım 
sana dur biraz, der. Atina’da dönerin 
ne manaya geldiğini orada bulunan-
lar bilir. Döner memlekettir. Döner 
vatandır. Döner aslında dönememe-
nin remzidir. Banyoda yere yığılır ve 
seslenir eşi Nihayet Hanım’a. Ama 
bilinci kapanmıştır.

Dil bilmeyen, yol bilmeyen bir 
anne ve kız ve yerde bilinci kapanan 
bir baba... Halil Dinç. Ve Atina’da 
çaresiz bir anne. Yazıyı onun hisleriy-
le bitireyim.

Apartmanları dolaştım. Kimse 
yok. Kızım bir saate yakın ağız ve kalp 
masajı yaptı. Ben de şuursuzca aynı 
Hz. Hacer gibi oradan oraya deli gibi 
koşturuyorum. Küçük kızım kane-
pelerden atlıyor. Ne olur baba ölme! 
Apartmanın altı doldu insan. Ben bal-
konda ambulans, ambulans diyorum. 
Sonra abiler geldi. Eşimin kalbi dur-
muştu. Ben çaresizliğin dibine kadar 
vurmuş, gurbette çınarımı kaybetmiş, 
Atina yıkılmış, altında kalmış, kısaca 
kıyametim kopmuştu. Halil Bey’i 
ambulansa bindirdiler. Götürdüler. 
Ama ben iyileşecek gelecek diye bek-
liyorum. Sonra beni götürdüler. Ve o 
sözü, dünyayı başıma yıkan, benim 
yarımı öldüren, Halil’in öldü lafını 
duyunca tek şey düşündüm. Ölmeyi.

Adı Betül Seda Özcan. Yaşasa 14 yaşında 
olacaktı şimdi. 26 Haziran 2017 sabahı 

çok mutluydu. 6 ay sonra babasını görecek, 
6 ay sonra babasına kavuşacaktı Betül Seda. 
Kız çocukları başka düşkündür babalarına. 
Kim bilir o sabah hangi şiirleri ezberledi Betül 
Seda. Hangi güzel sözleri sakladı hafızasına. 
Babası Elazığ Cezaevinde tutukluydu. Ve o 
sabah Kocaeli’nden Elazığ’a büyük bir heye-
canla yola çıktılar. O saatler , o dakikalar ne 
kadar uzun gelmiştir kısacık ömrü hasret ateşi 
ile yanan o çiçeğe kim bilir. Otobüsten iner 
inmez karşıdaki cezaevini görmüş ve adeta 
uçmak istemişti. Babam diyecekti. Sarılacaktı 
kolları. Babam diyecekti, koklayacaktı. Ama 
yolun karşı tarafına geçmeden oradan geçen 
bir otomobilin çarpması sonucu vefat etti. 
Uçtu gitti Betül ve aradan üç yıl geçmedi ki 
bu sefer de kardeşi İhsan Özcan 12 Nisan 
2020’de şeker komasına girerek vefat etti.

Gökyüzüne 
son defa 
açılan kollar
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Gabriel García Márquez’in “Bo-
ğularak Ölenlerin En Yakışık-

lısı” isimli öyküsünü okuduğumda 
oradaki Stefan karakterine yapılan 
övgü üzerine Fahrettin’i düşündüm. 
Fahrettin Doğan’ı ve henüz bedeni 
bulunmayan Fahrettin’i. Annesinin 
oğlum yaşıyor, bir gün evine gele-
cek diye beklediği Fahrettin’i. Ve bu 
şiiri yazdım.

Yanıldın Marquez , Stefan da kim
O eller, o beden ve yosunlar
Arıyordum onu, bulmuşsun sen
Elini arıyordum, tutacaktım
Kardeşin, vebalim ve geriden
Soruyordum onu, bulmuşsun sen
O yakışıklı, hani suda boğulan
Yanıldın Marquez , Stefan da kim

Ne bir düşman gemisi
Ne kanatsız bir balina
Biliyordum onu, görmüşsün sen
Geceler ki ağladım, nerdesin dedim
Bir ışık, bir selam , bir nida bari
Yürüyordum onu, yazmışsın sen
Yanıldın Marquez , Stefan da kim

O gözleri derin bir mısraydı bilirim
Aslı çiçek, aslı doğan, bir gül gibi 
temiz
O elleri hani tasvir ettiğin
O zırh dediğin, deriden saçan kokular
Çiziyordum onu, duymuşsun sen
Yanıldın Marquez , Stefan da kim

Gökhan Bozkuş

Doğan ve Abdurrezzak ailesi
F ahrettin Doğan 30 yaşında, eşi Aslı 

Doğan 28 yaşındaydı. 2,5 yaşındaki 
çocukları İbrahim Selim Doğan  ile 

13 Şubat 2018 günü Meriç Nehri’nde bir 
umut yolculuğuna çıkacaklardı. Fahrettin 
Doğan, Denizli Pamukkale Üniversi-
tesi biyoloji bölümünden mezunuydu 
ve öğretmendi. Aslı Doğan da  Denizli 
Pamukkale Üniversitesi Kimya Bölümü’n-
den mezun olmuş bir öğretmendi.  13 
Şubat 2018’de bindikleri bot iki aile için 
de tabut olacaktı. Aslı Doğan’ın cansız 
bedeni trajik olaydan yaklaşık iki ay sonra 
7 Nisan 2018’de bulundu. Üzerinde kimlik 
yoktu. İlk teşhis parmağındaki yüzükten 
yapılabildi. Yüzüğünde ‘Aslı-Fahrettin’ 
yazıyordu. Fahrettin Doğan’ın ise bedeni-
ne henüz ulaşılamadı.

Abdurezzak ailesi ve Doğan ailesi. 
Uğur Abdürrezzak 39 yaşında, Ayşe Ab-
durrezzak 37 yaşındaydı  ve  çocukları Ha-
lil Münir (3) ve Abdülkadir Enes’e (11) ile 
onlar da umut yolculuğuna çıkmışlardı.

Ve alabora olan bottan geriye sahipsiz 
nüfus cüzdanları ile bir yüzük kalacaktı. 
O bottan sağ çıkan tek kişi Fatih Yaşar 
şunları söylemişti:

“Bot hepimizi taşıyacak kadar büyük 
değildi. İki seferde geçmek için ısrar ettik 
ama kaçakçılar dinlemediler. Su seviye-
si çok yüksekti, bot sürekli dönüyordu, 
önce bir ağaç dalına çarptık ve savrulduk, 
ardından ikinci bir dala daha çarpınca 
bot alabora oldu. Su o kadar soğuktu ki 
kimseden ses çıkmadı.”

Uğur Abdurrezzak İngilizce öğret-
meniydi, eşi Ayşe Abdurezzak ise Türk-
çe öğretmeni ve her ikisi de KHK’lıydı. 
15 Temmuz’un ardından evi basılan 
binlerce öğretmenden biri de onlardı. 
Uğur Abdurrezzak Ocak 2018’e kadar 
tutukluydu. Bu süre zarfında ailesi-
ne bakmak KHK’lı Ayşe öğretmene 
kalmıştı. Sosyal medya üzerinde çanta 
ve eşarp satıyordu. Uğur Abdurrezzak 
Ocak 2018’de tahliye edildi. Nisan ayın-
da hem kendisinin hem de eşinin karar 
duruşmaları vardı. Karar duruşmasına da 
avukatsız gireceklerdi ve benzer KHK’lı 
davalarına baktığında ceza alacağı kesin 
gibiydi. Bu şartlar onları Meriç üzerinden 
Türkiye’yi terk etmeye zorladı.

FACİADAN SAĞ KURTULABİLEN  
FATİH YAŞAR YAŞADIKLARINI   
EURONEWS’E ANLATMIŞTI:
“Zaten her şey bir anda yaşandı, ben bir-
çok şeyin farkına bile varamadım. Suyun 
içine düştüğümüzde, sanki su sinemize 
bir ok gibi saplanmıştı. O kadar soğuktu 
ki hareket dahi edemiyordum, o soğuk 
suya tahammül etmek bile imkansızdı ve 
bir kaç defa su yuttum. Bot devrildiğinde 
ve suya düştüğümüz anda ‘Allah’ diye 
bağıran birinin sesini duydum. Sonrasında 
bizim için hayatta kalma mücadelesi baş-
lamıştı ve bizi sürükleyen çok kuvvetli bir 
akıntı vardı. İlk etapta ben bir şeyler   çalış-
tım ve o esnada sol elime ince bir dal geldi, 
sağ elimde ise ya Abdurrezzak veya Fah-

rettin hoca vardı, suya batıp çıkıyordum 
ve o anda yüzünü seçemedim. Çocukları 
kurtaramamanın acısını yaşıyorum. 
Benim evlatlarım sayılan bu çocukları 
nasıl kurtaramadım diye ağlıyorum. 

İnsanlar vatanlarını terk etmek zorunda 
bırakılıyor. Çoluk çocuğu adeta suya, 
ateşe atılıyor. İnsanların, bizleri kaçmaya, 
bunu yapmaya sevk eden sebeplerin ne 
olduğunu öğrenmelerini istiyorum.”

Fahrettin Doğan,
eşi Aslı Doğan ve çocukları
İbrahim Selim Doğan

İki aile 
aynı botta can verdi

Uğur Abdürrezzak

Ayşe Abdurrezzak
ve  çocukları 
Halil Münir (3) 
Abdülkadir Enes (11)
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G ümüşhane Cezaevinde yaşa-
nan skandal infiale neden oldu. 
KHK ile polislikten ihraç edilen 

Mustafa Kabakçıoğlu, plastik sandalyede 
cezaevinde şüpheli bir şekilde öldüğü 
ortaya çıktı. 

Tek başına tutulduğu sözüm ona 
karantinada kötü, yıkık dökük, pis bir 
hücrede plastik bir sandalyede ölü bulun-
muştu 44 yaşındaki Mustafa Kabakçıoğlu, 
tahliyesine 4 ay kala.

Aslında 29 Ağustos’ta ölmüştü. Ama 
öldüğünü, nasıl öldüğünü, nasıl bir hücre-
de tutulduğunu ancak 48 gün sonra ortaya 
çıkan o fotoğraflar sayesinde öğrendi 
kamuoyu.

Komiser yardımcısıyken 26 Temmuz 
2016’da tutuklanmıştı. 

1 Eylül 2016’da çıkan ilk KHK ile ihraç 
edilmişti. 

Hakkındaki suçlamalar arasında 2013 
yılında Kimse Yok mu? derneğine yaptığı 
5 TL’lik yardım ve Dijitürk aboneliğini 
iptal ettirmesi vardı.

“Ama“sız, “fakat“sız tüm hak ihlal-
lerinin peşine düşen (Ne yazık ki şuanda 
kendisi de hukuksuz bir şekilde cezaevine 
atılan) HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, o zaman 
Kabakçıoğlu’nun ölümünün de peşine 
düştü. 

Yaşadığı hak ihlallerini, ihmalleri ve 
ölümündeki şüpheleri tek tek anlattı.

8 kişilik koğuşta 13 kişi kalıyorlardı. 
Nefes almakta hatta hareket etmekte 
zorlandığını yazmıştı günlüğüne.

Sağlığı gün geçtikçe bozuluyordu. 
Kontrollerini yaptıramıyordu.

Sık sık hastanelik oluyordu, hastaneye 
giderken hak ihlalleri yaşıyordu.

Gergerlioğlu, onun günlüklerinden 
bazı bölümleri okuyordu dün. Kendi pa-
rasıyla aldığı battaniye ve yastık koğuştaki 

aramada elinden alınmıştı. 

KOMİSER MUSTAFANI’IN   
GÜNLÜĞÜNDEN…
Günlüğüne şöyle yazmıştı Kabakçıoğlu:
“Bu nasıl iş? Zulüm, zulüm, zulüm. 
Bu da yetmez aramadan sonra aynı 
memur koğuş kapısını açıyor ve tekrar bizi 
tehdit ediyor.“

Gergerlioğlu, “şüpheli bir ölüm var 
karşımızda“ diyor.

Kabakçıoğlu’nun son 9 günde neler 
yaşadığını Gergerlioğlu’nun anlatımından 
özetleyelim:

- 20 Ağustos günü iyice sağlığı 
bozuluyor Kabakçıoğlu’nun, 
hastaneye gitmek iste-
diğini söylüyor. Ama 
hastaneye götürül-
müyor. Koğuşuna 
da geri götürül-
müyor.

 Covid ön-
lemleri kapsa-
mında 14 günlük 
karantina için o 
tek kişilik hücreye 
götürülüyor. Oysa 
dışarı çıkmamış, hasta-
neye gitmemiş, Covid testi 
bile yapılmamış.

-Cezaevi yetkilileri, ailesine ilk olarak 
20 Ağustos’ta hastaneye gittiğini söylüyor. 
Sonra ağız değiştiriyor ve “20 Ağustos’ta 
hastaneye gitmedi, ambulansa bindikten 
sonra fikir değiştirdi, koğuşuna döndü“ 
diyor.

- 24 Ağustos’ta yine hastaneye gitmek 
istediğini söylüyor Kabakçıoğlu. Ve yine 
hastaneye gidemiyor. Durumu oldukça 
kötü olmasına rağmen o hücreye geri 
götürülüyor.

- 27 Ağustos’ta tamamen kötüleşiyor 
ve doktora bir dilekçe yazıyor. Diyor ki; 
“Sayın Hocam vermiş olduğunuz ilaçları 
devamlı olarak kullandım ama ilaçların 
yan etki yaptığını düşünüyorum, özellikle 

sol ağzımda, sol bacağında şişmeler var ve 
konuşma sıkıntısı yaşıyorum ve uyuşukluk 
yaşıyorum, kolumda uyuşukluk yaşıyo-
rum, bel altı uyuşukluğu yaşıyorum, bel 
altı hiçbir şekilde çalışmıyor.“

Revir doktoru kendisini görüyor ve 
dilekçesinin altına şu notu düşüyor: 
“Dahiliye sevkini yaptım, ileri tetkikler ile 
değerlendirilmesi gerektiği konsültasyon 
için sevkinin olması gerektiğini düşünüyo-
rum, muhakkak hastaneye gitsin.“

Ama yine hastaneye götürülmü-
yor. Cezaevi yönetimi Kabakçıoğlu‘nun 
ambulansa bindirildiğini iddia ediyor. Bu 

yönde hazırlanan bir tutanak dosyaya 
konmuş.

Ancak dosyada Kabak-
çıoğlu’nun hastaneye 

gitmekten vazgeçtiği-
ne dair bir dilekçesi 
ya da buna dair bir 
imzası yok.

“Burası son 
derece kapalı 
bir halde“ diyor 

Gergerlioğlu. Ve 
“aslında yoğun 

bakımda olması gere-
ken“ Kabakçıoğlu’nun 

tek kişilik hücrede tutulmaya 
devam edilmesini “skandal“ olarak 

nitelendiriyor.
CHP İnsan Haklarından Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer 
Karaca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 
yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 

Gardiyan ve görevlilerin ihmali olup 
olmadığını sordu. 

Gül, Kabakçıoğlu’nun ölümüne ilişkin 
inceleme yapmak üzere 2 bakanlık müfet-
tişi görevlendirdi. 

Müfettişler, olayda ihmal olup olmadı-
ğını inceleyecek.

Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüyle 
ilgili cevapsız onlarca soru var. 

Başsavcılığın açıklamasında ‘hastaneye 
gitmeyi reddettiği’ açıklaması inandırıcı 

değil zira yayınlanan belgelerde Kabak-
çıoğlu’nun defalarca hastaneye sevk 
istediği görülüyor.

 Cezaevinde tutulan tutanağın geriye 
dönük olarak eski tarihli olduğu da iddia-
lar arasında.

BU İLK CİNAYET DEĞİL!
Ve savcılar yine ölümdeki şüphelerin değil 
fotoğrafları yayınlayanların peşine düştü

Mustafa Kabakçıoğlu, Hizmet Hare-
keti’ne yönelik soruşturmalar kapsamında 
tutuklanıp, gözaltında ya da cezaevinde 
şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ilk 
kişi değil. 

Halime Gülsu, Zeki Güven, Cengiz 
Karakurt, İsmail Hıta, Muzaffer Özcengiz, 
Kemal Bilici, Mevlüt Öztaş, Fatih Terzi-
oğlu, Haluk Savaş, Kadir Eyce, Nesrin 
Gençosmanoğlu, Gökhan Açıkkolu.. 

Bütün bu isimler gözaltında, işkenceyle 
ya da cezaevinde can verdi. 

Bugüne kadar bu şüpheli ölümlerin 
sorumlularından hiç biri açıklanmadı.

 Açılan soruşturmaların hangi aşamada 
olduğu bile bilinmiyor.

Açıklama veya soruşturma bir yana.
Ortaya çıkanlar cezalandırılıyor.

GÖKHAN AÇIKKKOLU’YE   
İŞKENCEYLE ÖLDÜRDÜLER!
Ortada pek çok şüphe, ihmal ve karanlık 
nokta varken savcılığın ise daha önemli 
bir işi var: O fotoğrafları basına ve sosyal 
medyaya ‘sızdıranlar’ın peşine düşmek.

Niye mi?
“Bu tip haberlerin kasıtlı ve marjinal 

gruplar tarafından toplumda infial yarat-
mak amacıyla yapıldığını“ değerlendiri-
yorlarmış…

Tıpkı cezaevinde gördüğü işkence 
sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu ölen 
KHK’lı öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun 
ölümünün ardından savcılığın yaptığı 
açıklama gibi.

Anımsadınız mı?
İstanbul’da evinden gözaltına alınmıştı 

Kabakçıoğlu ve Açıkkollu’yu 
KATLEDEN BİR REJİM!

YUSUF DERELİ        ANALİZ 
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Açıkkollu. Şeker hastasıydı.
Darbeye karıştığı gerekçesiyle işkence 

altında vefat eden Tarih öğretmeni..
 Açıkkolu, gözaltında kaldığı 13 gün 

boyunca işkence gördü. 
Kafası duvarlara vuruldu, kaburgaları 

kırıldı, coplu işkenceye maruz kaldı. İki kez 
şeker komasına girdi. 

Ve 13. gün 5 kişi kaldıkları 6 metrekare-
lik hücrede gördüğü işkenceye dayanama-
yarak kalp krizi geçirerek öldü.

 Ölümünün ardından ailesinin polislere 
teslim ettiği 100 insülin iğnesinden sadece 
4’ünün kullanıldığı ortaya çıktı.

 İlaçları bile yapılmamıştı.
Yetmedi, Adli Tıp Kurumu’nda cenaze-

nin hainler mezarlığına gömülmesi şartıyla 
verileceği söylendi. Aile cenezisini kendi 
imkanlarıyla Adli Tıp’tan aldı ve memleketi 
Konya’ya götürdü.

 Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘hainlerin 
namazı kılınmayacak‘ şeklindeki talimatı 
nedeniyle cami imamı cenaze namazını 
kıldırmadı.

Yargılanmamıştı, işkence dışında 
sorgusu bile yapılmamıştı. Ölümünden bir 
buçuk yıl sonra “Devlet pardon” diyerek, 
öğretmenlik göreve iade edilmek üzere 
resmi görev kararı eşi Tülay Açıkkkolu’ya 
tebliğ edildi.

KHK’lı Komiser Yardımcısı Mustafa 
Kabakçıoğlu’nun Gümüşhane Cezaevi’nde 
şüpheli ölümüne ilişkin fotoğraflar, kamu-
oyunda büyük infiale neden oldu. 

Ama  Tayip Erdoğan rejiminden ve 
iktidarından bir şey çıkmadı.

Toplumun neredeyse bütün kesimleri 
şüpheli ölümle ilgili sorumluların bulun-
masını istiyor. 

Kabakçıoğlu, rahatsızlıklarıyla ilgili has-
taneye sevki için defalarca dilekçe yazmış.

Mustafa Kabakçıoğlu, 29 Ağustos 
2020’de tek başına tutulduğu hücrede 
plastik beyaz sandalye üzerinde ölü olarak 
bulunmuştu. 

26 Temmuz 2016 yılında tutuklanmıştı.
 1 Eylül 2016 tarihinde ihraç edildi. 
4 yıl Gümüşhane Cezaevi’nde kaldı.

ZULÜMLER, GÜNLÜĞE DÖKÜLMÜŞ
Kabakçıoğlu’nun yaşadığı hak ihlallerini 
ve sorumlu tuttuğu kişileri not ettiği bir 
günlük tuttuğu ortaya çıktı. 

4 Mart 2017’de cezaevindeyken şeker 
hastası olduğunu öğreniyor. 

Hastalığı teşhis edilemeden önce iki 
kez koğuşta düşüp bayıldığını yazmış. 

Kafasını beton zemine vurduğu için 
şuurunu kaybediyor. 

112 çağrılıyor. 
Gümüşhane Devlet Hastanesine gö-

türüldüğünde başı döndüğü için arabadan 
inemiyor, tekerlekli sandalye verilmesini 
istiyor. 

Ancak yürütülüyor!

NEFES ALAMIYORUZ!
Mustafa Kabakçıoğlu’nun sağlık sorunları 
cezaevine girdikten 7 ay sonra başlıyor. 

Ruhsal ve bedensel sağlığının iyi olma-
dığını yazıyor 3 Mart 2017’de günlüğüne. 

Sağlık hizmetlerine ulaşamadığını, 
kimseye derdini anlatamadığını, psikoloji-
sinin bozulduğu belirtiyor: “8 kişilik koğuş-
ta 13 kişi kalıyoruz. Nefes alamıyoruz.”

90 KİLODAN 50 KİLOYA DÜŞÜYOR
90 kilo olarak girdiği cezaevinde 50 kiloya 
kadar düşüyor. 

4 Mart 2017’de günlüğüne kırgınlık-
larını yazıyor: “Bana kötülük yapanların 
Allah’ın (cc) mahkemesinde hesabını 
göreceğim.

 Çünkü kişi hakkımı helal etmiyorum 
ve etmeyeceğim. 

Zulüm zulüm zulüm… 
Zalimin zulmü varsa garibanın Allah’ı 

vardır. 
Kendimi savunacak evrak yok, kendimi 

nasıl savunacağım, adalet adalet… 
Bu adalet elbet bir gün size de lazım 

olur?”

48 GÜN SONRA AÇIKLAMA
Mustafa Kabakçıoğlu’nun ölümüne 

ilişkin dosyada yer alan fotoğraflar şüphe-
leri daha da artırdı. 

Boldmedya’nın ortaya çıkardığı 
fotoğrafların ardından Başsavcılık, olayın 
üzerinden 48 gün geçtikten sonra açıklama 
yapmak zorunda kaldı.

 Açıklamada, Kabakçıoğlu’nun 27 
Ağustos’ta verdiği dilekçede ‘hastaneye 
gitmek istemediği’ iddia edildi. 

Ancak söz konusu dilekçenin altında 
Kabakçıoğlu’nun imzası yok! 

Ayrıca Kabakçıoğlu daha önce hastane-
ye sevki için defalarca dilekçe veriyor. 

Günlüklerinde de buna dair çok sayıda 
not var. 

Ayrıca Kabakçıoğlu’nun ölüm anına ait 
kamera kayıtları da ortada yok!

SANDALYE NEDEN KAPININ ÖNÜNDE?
Fotoğraflara göre Mustafa Kabakçıoğlu, 
kapının tam karşısına koyduğu beyaz plas-
tik sandalyede can veriyor.

 Sandalyenin odanın ortasında olması 
normal değil. 

İki ihtimal var; ya Kabakçıoğlu öldükten 
sonra o sandalyeye oturtuldu ya da rahat-
sızlandığı için yardım butonuna bastı ve 
gardiyanların kapıyı açmasını bekledi. 

Akşam yemeğinin de yenmemiş 
olduğu düşünülürse ikinci ihtimalde Ka-
bakçıoğlu’nun akşam saatlerinde yardım 
istemiş olma ihtimali yüksek. 

Eğer öyle ise 05.45’e kadar neden kont-
rol edilmedi?

KENDİLERİNİ KURTARMAYA   
ÇALIŞIYORLAR
KHK’lı Cumhuriyet Savcısı Dr. Hasan 
Dursun da Mustafa Kabakçıoğlu’nun 
ölümünün şüpheli olduğunu anlatıyor: 
“Vefatın gece 05.45’te tespit edilmiş 
olması olağan değildir, zira o saatte ko-
ğuşlara yapılan rutin bir kontrol yoktur. 
Müteveffanın yazmış olduğu dilekçeye 
doktor tarafından görüş yazılarak yeni-
den kendisine verilmesi olağan değildir. 
Normal olarak dilekçe alınır ve gerekti-
ğinde fotokopisi sahibine verilir.  Olaya 
ilişkin gardiyanlarca tutulan tutanak içe-
riği sorumluların kendilerini kurtarmaya 
yönelik bir çaba izlenimi vermektedir. 
Cezaevinde tutulan tutanağın düzenlen-
me tarihinin 27.8.2020 olması ve içeriği 
bu tutanağın sonradan geri tarihli olarak 
düzenlendiğini düşündürmektedir.”

Kanser hastası Ayşe 
Özdoğan cezaevine 
girmemek için sesini 
duyurmaya çalışıyor
G ülen hareketine bağlı bir 

yurtta yöneticilik yaptığı için 
yargılanan ve aldığı cezası 

onanan kanser hastası Ayşe Özdoğan, 
cezaevine gönderilme riskiyle karşı 
karşıya. Eşi tutuklu olan Özdoğan’ın, 
hastalığı nedeniyle cezasının erte-
lenmesi çağrıları yapılıyor. 8 yaşında 
çocuğu olan Özdoğan, yargılandığı 
davada 9 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve 
bu ceza Yargıtay tarafından onandı. 
Özdoğan’a yargılanmasında kendi-
sine isnat edilen suçlar özel bir yurtta 
yöneticilik yapmak, Bank Asya’da 
hesabının olması, dernek üyeliği, tanık 
ifadesi ve bylock mesajlaşma progra-
mını kullanması.

Sosyal medyada sesini duyur-
maya çalışan Özdoğan, “Bir yıl önce 
maxciller sinüs teşhisi kondu. Kemik 
ve doku nakli oldum. Hastalık 
beynime sıçradı. Yüzde 72 engelli-
yim. Bu şekilde cezaevinde yaşamak 
istemiyorum. Bu şekilde cezaevine 
girersem ölürüm. Lütfen sesime ses 
olun.” diyerek yardım çağrısında 
bulunuyor.

Kronos sitesine konuşan Özdo-
ğan’ın ablası Emine Erdem, “Karde-
şim 14 Aralık 2019’ta tutuklanmıştı. 
Birinci ameliyatını olduğunda, kanser 

teşhisi konulup ilk biopsi mahiyetin-
deki ameliyattan sonra tutuklandı, 
cezaevine götürüldü. 15 gün son-
ra tahliye olup büyük ameliyatını 
oldu. Adli tıp raporuyla cezaevinde 
kala-maz raporuyla tahliye edildi. 
Bir hafta sonra da ameliyat oldu. 26 
Aralık 2019’da tahliye oldu, 2 Ocak 
2020’de de ameliyat oldu.” diyor.

“CEZAEVİ ŞARTLARINDA   
HAYATTA KALAMAM”
Ayşe Özdoğan dayanılmaz ağrılar 
çektiğini ancak 8 yaşındaki oğlunun 
kendisini daha çok düşündürdüğünü 
ifade ediyor. Özdoğan, “Eşim cezae-
vinde, bizden güzel haberler bekliyor. 
Oğlum 2 gündür kimseyle konuşmu-
yor. Avukatımla konuşurken, oğlum 
konuşulanları duydu. ‘Anne polisler 
mi gelecek? Seni mi götürecekler? 
Babamın yanına mı gideceksin? 
Sana orada kim bakacak? Ya orda 
ölürsen?’ diye ağlamaya başladı. Çok 
çaresizim yetkilere sesleniyorum. 
Cezaevi şartlarında tüm bunlarla başa 
çıkamam. ” ifadelerini kullandı.

Özdoğan, devlet bürokratların-
dan, sivil top-lum örgütlerinden ve 
aktivistlerden sesine kulak verilmesi 
çağrısında bulunuyor. 
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Demir Ailesinin 6-7 Eylül’ü: Aileden 
8 kişi tutuklandı malları talan edildi
F atma Demir ve eşi Mevlüt 

Demir, 15 Temmuz 
sonrası pasaportları iptal 

edilip mal varlıklarına tedbir 
konulunca, yaklaşan tehlikeyi 
beklemeye başlarlar.

Ardından beşi aynı gün 
olmak üzere ailenin 8 ferdi Gülen 
Cemaatine yönelik soruşturma-
lar kapsamında cezaevine girer. 
Fatma Demir, eşi Mevlüt Demir, 
oğlu, kızı, gelini, iki damadı ve 
torunu.

O günü ve sonrasını Fatma 
Demir anlatıyor:

“Oğlum Onur, gelinim Ezgi, 
kızım Esra, damadım Mahmut 
bizi ziyarete gelmişlerdi. Bir 
aradayken polis baskını oldu. 6 
saat bizi bir kanepeye dizdiler hiç 
harekete izin vermeden. Hat-
ta torunumun sütünü vermek 
için hemen yanımızdaki dolaba 
gitmeme bile izin vermediler. O 
sırada eşim ve kızım dışarıdaydı. 
Bizi 6 kişi gözaltına aldılar. Polis-
ler telefonda amirlerine ‘hazine 
bulduk’ diyorlardı. Prim alıyorlar 
sanırım bu işten.

Nezarethanede 11 gün kaldık. 
Günlük adli tabibe götürülür-
ken birbirimize bakmamız dahi 
yasaklanmıştı. 11 gün sonunda 
4.5 saat ifadeye aldılar. Uzun 
yüzlü, uzun boylu, sakallı bir 
polis, masanın üstünden uzanıp 
sanki dövecekmiş gibi, bağıra 
bağıra masaya vura vura sorgu 
yaptı. ‘Konuş be kadın konuş’ 
diyor. Ben 54 yaşındayım, bana 
kim seni evlendirdi diye soruyor. 
Ben Erzurum’da köy yerinde ev-
lendim diyorum. Kim evlendirdi 
diyor. Babam evlendirdi diyorum. 
Tuhaf sorular. 4.5 saatte öyle bir 
hale geldim ki o baskı altında, 
başıma bir şeyler oldu. Sonra 
‘bundan bir şey olmayacak alın 
götürün’ dedi. Sanki ne konuşa-
caksam.

Sonra herkes tutuklandı. Üç 
ayrı ile dağıttılar bizi soy isim-
lerimizin aynı olması nedeniyle 
cezaevi içi görüş de yapamayalım 
iyice eziyet olsun diye.”

“TEK KIYAFETİM VARDI ONU 
DA ÇIKARMAMI İSTEDİLER”
Ailenin tüm fertleri tutuklanın-
ca, cezaevine ne kıyafet getiren 
olmuş ne de hesaplarına para 
yatırabilen:

“Denizli T Tipi Cezaevine 
gönderildim. Bana elbise getiren, 
hesabıma para yatıran olmadı. 
Hepimiz aynı durumdaydık. Var-

lık içinden yokluğa düştük. Eşim 
müteahhit idi durumumuz iyiydi. 
Bir anda tepeden aşağıya düştük 
ekonomik olarak.

Lacivert bir elbise ve ye-
şil pardösüm vardı üzerimde. 
Cezaevinde lacivert ve yeşil renk 
yasakmış. Bana çıkart diyorlar. 
Başka kıyafetim yok diyorum 
hala ısrar ediyorlar. Başımdaki 
lacivert boneyi bile aldılar. Başka 
kıyafetim yok diyorum, yasak 
diyor. Çok zorladılar. O zaman 
beyaz bir bez getirin ben deli gibi 
sarınayım gireyim. Elbisesiz gire-
cek değilim cezaevine dedim

Koğuşta götürdüler koğuşta 
genç öğrenci kızlar, genç öğret-
menler, vardı ben onlara göre 
kiloluyum, kıyafetleri de bana 
olmuyor. Elimi kaldırıp dua ede-
cektim, Allah’ım bir tane kilolu 
biri gelse de buraya bana kıyafet 
verse diye. Oysa eşim avukatla 
yeteri kadar kıyafet göndermiş 
ancak avukat bize vermediği hal-
de eşime verdiğini söylemiş ben 
bu kıyafetleri ceza evinden çıktık-
tan sonra avukatın arabasından 5 
ay sonra alabildik avukat da ayrı 
bir zulüm yaşattı.

KOĞUŞUN KAPISI AÇILDI 
KIZIM GİRDİ İÇERİYE
Fatma Demir’in ziyaretçisiz 
geçirdiği tutukluluğunun ikinci 
ayında bir gün koğuşundan içeri 
kızı girer:

“Bir gün koğuşun kapısı açıl-
dı. Yemek saati dışında açılınca 
biri geldi diye düşünüyoruz. 
Yerini hazırlıyoruz yardım ediyo-
ruz. Ben de merdivenleri koşarak 
indim kapı açıldı bir baktım kızım 
karşımda.

O ‘anne’ dedi ben ‘kızım’ 
dedim. Sarılıp kucaklaştık bizle 
beraber koğuştaki herkes ağlıyor-
du. Kızım babasının da kendisiy-
le tutuklandığını söyledi. Benim 
sol tarafımda bir titreme başladı. 
Uzun sure devam etti. Haftalarca 
revire gittik, bana çok ağır haplar 
verdiler. Tabi ne hapı olduğunu 
bilmiyoruz. Reçeteyi vermiyorlar, 
sadece kapsülü veriyorlar. Ko-
ğuştaki herkesi eğlendiren moral 
veren bir insanken yatakta robot 
gibi oturan bir insana dönüştüm. 
Herkes sana ne oluyor deme-
ye başladı. Sonra öğrendik ki 
vahşice etrafına saldıran insan-
lara sakinleşmesi için verilen çok 
yüksek dozda bir ilaçmış. Ben 

tamamen kendimi kaybetmiş 
robot gibi duruyordum. İlaçları 
tahliye olduktan sonra dokto-
ra sorduk çok ağır olduğunu 
söyledi. Bırakınca günler içinde 
kendime geldim. Böyle yanlış 
ilaçlar da veriliyor cezaevinde 
beyinleri uyuşturuyorlar.

Kızımla üç ay kaldım. Kızım 
üç tane çocuğunu kaybetmişti. 
Dördüncüyü tedaviyle dünyaya 
getirebildi. Tabi kızım çocuğunu 
çok özlüyor, Levent diye sabahla-
ra kadar ağlıyordu. Dayanamadı, 
torunum Levent’i de yanımıza 
aldık.

Torunum, kızım, ben aynı ko-
ğuştaydık. Damadımla eşim diğer 
koğuşta oğlum ve bir damadım 
Muğla cezaevinde, gelinim Aydın 
cezaevinde tutukluyduk. Oğlum 
Onur’u babasının yanına nakil 
için belki yüzlerce dilekçe yazarak 
yaptırdık. Çünkü babasının has-
talıkları vardı ve bakıma ihtiyacı 
vardı. Baba oğul 1 yıl beraber 
kaldılar. Yargıtay oğlumun 
cezasını onayınca oğlumu ayırıp 
başka koğuşa götürdüler. Oğlum, 
‘babam rahatsız diye ben buraya 
geldim. Cezaevi müdürüyle 
görüşsek bizi ayırmasa’ demiş. 

Beyin damarlarında tıkanıklık 
var ameliyat olamadı tutukluluk 
nedeniyle. Sırf bu cümleyi dedi 
diye, acil müdahale timi gelmiş, 
oğlumun başını bastıra bastı-
ra götürmüşler. Götürüyorlar 
işkence odasına. Soyunmasını 
istemişler. Ses geçirmeyen duvar-
ları yumuşatılmış bir oda. Oğlum 
bize de tam anlatmıyor artık ama 
zorla soyuyorlar sonra ellerini ar-
kadan kelepçelemişler, ayaklarını 
da bağlayıp yüz üstü yatırmışlar. 
Saatler sonra ‘aklın başına geldi 
mi’ diyerek geri gelmişler. Sadece 
müdüre babasının hastalığını 
izah etmek istediği için bunu 
yapmışlar. Sonra zaten müdüre 
soruyorlar, olmaz deyince kimse 
ısrar da etmiyor zaten.”

TORUNUM KOĞUŞUN   
TESELLİSİYDİ
Fatma Demir, cezaevinde tek 
oyuncağı süpürge sapı olan toru-
nuyla geçen günleri anlatıyor:

“Çocuk sürekli dışarı çıkmak 
istiyor kapıyı zorluyor. Oyuncak 
yok, bir fırça var yeri süpürdü-
ğümüz onun sapıyla oynuyordu. 
Yataklara tırmanıyor, düşüyor 
ağlıyor. Merdiveni inip çıkı-
yor düşüyor. Biraz dillenince, 
‘üzülmeyin az kaldı’ diyordu 
herkesi güldürüyordu. Normalde 
çocuklar pırasa gibi yemekleri 
sevmez ama o mecburen öyle 
yediği için, ‘bugün pırasa canım 
istiyor’ diyor, pırasa geliyor. Bu-
gün yumurta gelse diyor yumurta 
geliyor. Çocuk ne derse o geliyor. 
Arkadaşlar üşüşüyor başına Le-
vent şunu istesene diyorlardı.

Biri ağlasa başına gidiyor, ‘çok 
az kaldı zaten çıkacağız’ diyor 
teselli ediyor. Annesiyle iki sene 
boyunca çok mahkemeye gitti. 
Mahkemede bir gün kalkıp na-
maz kılıyor. Cezaevinde sadece 
kadınları gördüğü için namazda 
yazma isterim diye tutturuyordu. 
Sıfır kollu ya da kısa kollu, şort 
giydiremedik çocuğa. Kameralar 
olduğu için biz sürekli kıyafetimi-
ze dikkat ediyorduk, tesettüre… 
Çocuk da kimse kısa kol giymi-
yor diye giymiyordu. Sonradan 
kreş oldu cezaevinde ama çocuk 
dışarı çıkamıyor, gitmiyordu. 
Sonra gidince oyunu, beline 
bir şeyler bağlıyor anahtar gibi. 
Gardiyan oluyor. Kapıları açmaya 
çalışıyor, sizi görüşe götüreceğim 
diyor. Sizi görüş salonuna alayım 
diyor.”

Demir ailesi 28 yıldır Fethiye’de yaşayan Erzurumlu bir aile. 15 Temmuz sonrası 
ailenin 8 ferdi cezaevine girdi. Yaşadıkları, İstanbul’da azınlık mallarının yağ-
malandığı 6-7 Eylül olaylarının 65 yıl sonraki tekrarı gibi. Köy kahvesinde alınan 
mallarının yağmalanması kararından, talan edilen varlıklarına; kızı ve torunuy-
la aynı koğuştaki mahpusluk günlerinden, tek kıyafetle geçirdiği aylara kadar 
Fatma Demir’in anlatımıyla bir ailenin 15 Temmuz sonrası yaşadıkları..
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vent şunu istesene diyorlardı.
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boyunca çok mahkemeye gitti. 
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Sonra gidince oyunu, beline 
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H akan Fidan’ın başında 
olduğu Milli İstihbarat 
Teşkilatı (MİT) tarafından 

31 Mayıs’ta Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te kaçırılan eğitimci Orhan 
İnandı, dün akşam saatlerinde Tür-
kiye’ye götürüldü.

8 Haziran’da Türkiye’ye resmi 
ziyarette bulunan Kırgızistan Cum-
hurbaşkanı Sadır Caparov’a, Orhan 
İnandı’yı tanımadığını söyleyen Er-
doğan, dünkü kabine toplantısından 
sonra yaptığı açıklamada İnandı’nın 
MİT tarafından Türkiye’ye getirildi-
ğini açıkladı.

“EŞİM ÇOK ZAYIFLAMIŞ”
35 gündür Kırgızistan’da eşini 
arayan Reyhan İnandı, “Şok olduk. 
Burada birçok resmi görüşme yap-
tım. Bana hep eşimin Kırgızistan’da 
olduğunu söylediler. Eşime işkence 
yaptıkları belli. Çok zayıflamış. 
Geçtiğimiz kış Kovid-19 geçirmişti. 
Aynen o hale gelmiş. Elinde şişlik 
var. Saç sakal uzatmışlar, perişan bir 
halde göstermişler. Türk bayrağının 
önünde eşime işkence yaptıklarını 
bütün dünyaya sergilediler. Bu Tür-
kiye’nin ayıbıdır.” dedi.

“AİLEMİN DE BENİM DE  
GÖNLÜM KIRILDI”
Bu sabah itibariyle bütün Kırgız 
medyasının kendisiyle röportaj 
yapmak için yoğun bir talep olduğu 
söyleyen İnandı, “Bütün medya 
aradı. Sabahtan beri onlarla görü-
şüyorum. Buradaki Kırgız medya-
sına da eşimin fotoğrafını anlattım. 
Bana bu kadar zaman içinde eşimin 
Kırgızistan’da olduğu ümidi verildi. 
Ben gerçekten Kırgız devletine gü-
vendim. Benimle görüşen bakanlara 
güvendim. Bana söylenilen her şeye 
inandım. Sonucun böyle olması 
benim için çok büyük bir hayal kı-
rıklığı. Ailemin de benim de gönlüm 

kırıldı. 26 yıllık emeğin sonucu bu 
olmamalıydı. En korktuğum şey 
başıma geldi.” ifadelerini kullandı.

“SEBEP OLANLARI   
ALLAH’A HAVALE ETTİM”
Kırgız halkının da çok üzgün 
olduğun ifade eden İnandı şöyle 
devam etti: “Yolda görenler bile 
geldi sarıldı. Geceden beri telefon-
larımız susmadı. İnsanlar ülkeleri 
adına benden özür diliyor. Eşimin 
Türkiye’de ortaya çıkması bende ve 
ailemde şok etkisi yarattı. Çocuk-
larım çok üzüldü. Bizim burada 
ömrümüzün yarısı geçti. Bu şekilde 
buradan ayrılmak en başta beni 
ve ailemi çok üzdü. Sebep olanları 
Allah’ın adaletine havale ettim.”

Eşi kaçırıldıktan sonra Birleşmiş 
Milletlere başvuru yapan İnandı, 
artık Kırgızistan’da kalmayı düşün-
mediğini de sözlerine ekledi.

ORHAN İNANDI KİMDİR?
1995’ten bu yana Kırgızistan’da 
eğitimcilik yapan Orhan İnandı, 
2001 yılından bu yana Uluslararası 
Sapat Eğitim Kurumları Yönetim 
Kurulu Başkanı olarak görev yapı-

yor. Pedagoji üzerine doktora ya-
pan Orhan İnandı 2012 yılında beri 
de Kırgız Cumhuriyeti vatandaşı. 
İnandı, dünya edebiyatının önemli 
yazarlarından Cengiz Aytmatov’un 
da yakın dostuydu.

Bünyesinde 16 lise, 1 üniver-
site, 1 uluslararası okul, 9 ilkokul 
bulunan Uluslararası Sapat Eğitim 
Kurumları, Kırgız Cumhuriyeti 
eğitim sistemine yaptığı katkılardan 
dolayı 2002 yılında “Kırgız Cumhu-
riyeti Eğitiminde Mükemmeliyet” 
ünvanlı Şeref Madalyası ve bera-
berinde Kırgız Cumhuriyeti Takdir 
Belgesi verildi. 2003 yılında ise 
Onur Madalyası ile ödüllendirildi.

Hayatını eğitime adayan Orhan 
İnandı, 31 Mayıs akşamı saat 21.00 
sularında Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’teki Cengiz Aytmatov Cad-
desi’nde yer alan evinden çıkarken 
kimliği belirsiz kişilerce bir araca 
zorla bindirildi. 1 Haziran sabahı 
04.00 sularında olay yerine giden 
polis, İnandı’nın arabasını kapıları 
açık halde, 7-8 kilometre ötede 
buldu. Arabanın içinde İnandı’nın 
ceketi, iki telefonu ve gözlüğü vardı.

‘Bu Türkiye’nin ayıbıdır’ diyen Reyhan İnandı:

Eşime işkence yaptıklarını 
Türk bayrağının önünde 
dünyaya sergilediler
SEVİNÇ ÖZARSLAN        BOLD 

Ahmet Burhan 
Ataç’ın hayatı 
İngilizce çizgi 
roman oldu
OHAL sürecinde birçok hak ihlaline uğrayan 

Adanalı Ataç ailesinin, kemik kanserinden 
hayatını kaybeden oğlu Ahmet Burhan’ın hayatı 
İngilizce çizgi roman olarak yayınlandı.

Tedavi süreci geciktirildiği için 7 Mayıs 2020’de 
kemik kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Ahmet 
Burhan Ataç’ın hayatı çizgi roman oldu. Çizimlerini 
Feride Sarıbaş’ın yaptığı 32 sayfalık “The Farewell 
of Ahmet Burhan Atac” adlı çizgi romanda Türki-
ye’deki insan hakları ihlalleri Ahmet’e ve ailesine 
yaşatılanlar çerçevesinde anlatılıyor.

Anne-babası Gülen Hareketi soruşturmaları 
kapsamında tutuklandıktan sonra kansere yakala-
nan ve Almanya’da doğan tedavi imkanı geciktirilen 
8 yaşındaki Ahmet Burhan Ataç, bütün Türki-
ye’nin gözü önünde bile bile ölüme gönderilmişti. 
Ahmet’in babası hâlâ Mersin Cezaevinde tutuklu 
bulunuyor.

The Farewell of Ahmet Burhan Atac çizgi ro-
manı, merkezi ABD’de olan insan hakları kurumu 
Advocates of Silenced Turkey’in (AST) çatısı altında 
bulunan AST Publishing tarafından yayınladı. AST, 
Aralık 2020’de Ahmet Burhan Ataç anısına bir 
fotoğraf yarışması düzenlemişti.

Mart 2021’de gerçekleştirilen fotoğraf yarışma-
sının ödül programına katılan Ahmet’in annesi 
Zekiye Ataç, oğlunun resim yapmayı çok sevdiğini, 
hastalığının en ağır geçtiği dönemlerde bile resim 
yapmaya devam ettiğini ve tamamlayamadığı re-
simleri olduğunu belirtmişti.

AHMET UNUTULURSA, YAŞANILAN   
BU SÜREÇ UNUTULUR
AST, Kara Efe’nin sembolleşen hayat hikayesini 
unutturmamak ve insan hakları ihlallerine karşı du-
yarlılık oluşturmak için fotoğraf yarışmasını her yıl 
düzenleyecek. Ahmet Burhan’a Kara Efe diye hitap 
eden aktivist Natali Avazyan da “Ahmet unutulursa 
yaşanılan bu süreç unutulur” demişti.

Altı ayda hazırlanan ve Amazon, Google Books, 
Google Play gibi büyük dijital platformlarda da ya-
yınlanan çizgi roman, ister basılı olarak ister e-book 
olarak Amazon‘dan temin edilebiliyor. 
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T ürkiye’de aralıklarla kendini tekrar 
eden mal varlıklarının devlet eliyle 
el değiştirmesi, mal varlıklarına 

el koyma uygulamalarının son hedefi 
Gülen Cemaati oldu. Cemaatin doğrudan 
Dernekler ve Vakıflar eliyle sahip olduğu 
çoğunluğu eğitim kurum-
ları olan mülklerin yanında, 
cemaate yakın iş adamları da 
mal varlıklarını kaybettiler. 
Bloke edilen banka hea-
sapları, Milli Emlak’a geçen 
gayrimenkuller, TMSF eliyle 
el konulan ve satılan fabrika-
larla, Türkiye’deki son mülkiyet hakkı ih-
lali ve mülkiyet transferinin boyutunun en 
az 32 milyar dolar olduğu iddia ediliyor. 

İnsan hakları ve mülkiyet hakları 
ihlalleriyle ilgili çalışmalar yapan London 
Advocacy, konuyla ilgili şu ana kadar 
yapılmış en kapsamlı raporu hazırladı. 
Platform for Peace & Justice (PPJ) ve 
London Advocacy iş birliği, Avukat Ali 
Yıldız, Charles Sturt University Centre for 
Law and Justice’ten Leighann Spencer 
birlikte çalıştı ve Oxford Üniversitesinden 
akademisyen Rui S Verde’nin gözetimi 
altında tamamlandı.

HUKUKA AYKIRI MÜSADERE
Rapora göre, hukuka aykırı olarak mü-
sadere edilen ya da el konulan mülkiyet 
haklarının değeri en az 32 milyar dolar.
Dünyanın önde gelen insan hakları savu-
nucularından ve Rusya tarafından hukuka 
aykırı olarak el konulan varlıklarla ilgili 
hukuki mücadelesi ile bilinen Bill Browder 
raporu şöyle duyurdu: ”Bu rapor, Erdo-
ğan’ın Putin ile aynı şeyi yaptığını ortaya 
koyuyor. Kendisiyle aynı fikirde olmayan 
herkesi hapse atmanın yanı sıra, mülk 
saldırıları ile tüm mallarına el koyuyor. Bu 
rapor, Türkiye’de 32.2 milyar dolarlık yasa 
dışı el konulmuş mülkü kataloglaştırmış.”
OHAL-KHK ve TMSF/Sulh Ceza Ha-
kimlikleri eliyle kişilerin ve kurumların 
mülklerine yapılan haksız el koymalarla 
ilgili raporda, son dört yılda yaşanan 
mülkiyet hakları ihlallerinin boyutuna ve 
maddi karşılığına ilişkin önemli detaylar 
yer alıyor.

ALİ YILDIZ: EN AZ 32 MİLYAR DOLAR
Çalışma ekibinde yer alan Avukat Ali Ali 
Yıldız, hesaplamada Türkiye Cumhuri-
yeti’nin el konulan mal varlıklarıyla ilgili 
açıkladığı verileri ve listeleri baz aldıkları-
nı, listelere yansımamış şirketler ve mülk-
ler de olabileceğinin altını çizdi.Yıldız, 
rakamın en az 32 milyar dolar olduğunu 
belirterek hesaplama yöntemiyle ilgili şöy-

le konuştu: “El konulan şirketlerin marka 
değeri, sahip olduğu piyasa payı, gele-
cekte elde edeceği karlar, sahip olduğu 
fikri ve sınai hakları belirleyip hesaplama 
imkansız. Bunlar dikkate alınırsa belki 2 
ya da 3 misli bir değer söz konusu olabilir. 

Biz Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığının metrekare birim met-
rekare değerlerini esas aldık. 
TBMM raporunda 7.2 milyon 
metrekare kapalı alana sahip 
bina Hazine’ye devir edildi 
deniyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının asgari maliyet 

sirküleri (IV. A, B,C, 915 TL /metrekare) 
dikkate alındığında bu binaların inşaat 
maliyeti 6.73 milyar TL (2.23 milyar Dolar, 
23/07/2016 tarihi itibariyle) olarak tahmin 
edilebilecektir. Bu minimum yeniden inşa 
bedeli ve güncel piyasa değeri bunun 2 ya 
da 3 misli olabilir.”

BÜYÜK HEDEF GÜLEN HAREKETİ 
AMA EL KOYMA DAHA YAYGIN
Yıldız, OHAL kapsamında mülkiyet 
hakları ihlal edilenlerin büyük ölçüde 
Gülen Hareketi ile ilişkili olsalar da medya 
kuruluşları ve dernekler bazında Kürt 
ve Sol kesimlerin de mal varlıklarına el 

konulduğunu söyledi.

OSMANLI’DAN KALMA GELENEK         
Geçmişte Ermeni, Rum ve azınlık 
mallarına farklı yöntemlerle el konul-
duğunu hatırlattığımız Ali Yıldız, bunun 
Osmanlı’dan kalan bir gelenek olduğu-
nu belirtiyor: “Mal varlığına el koyma 
aslında Osmanlı’dan kalma bir gelenek. 
Osmanlı’da görevden alınan kamu 
görevlileri idam edilince malları da 
müsadere edilirdi. Siyaseten katl. OHAL 
kapsamında el koymalar da siyaseten 
yapıldı, yargı kararı yok, post modern 
siyaseten katl denilebilir.”

TAZMİNAT MÜMKÜN MÜ?
El konulan mal varlıklarıyla ilgili uluslara-
rası hukuk önünde tazminatın mümkün 
olup olmayacağı konusuna değinen Ali 
Yıldız, OHAL’i aşacak tedbirlerin alına-
mayacağının Anayasa’da da olduğunu, 
mülkiyet hakkının uluslararası hukukla 
teminat altına alındığını belirtiyor:
“Uluslararası hukukta jus cogens dedi-
ğimiz kurallar vardır. Jus cogens hiçbir 
sözleşmede düzenlenmese de devletleri 
bağlayan evrensel, üstün ve emredici ku-
rallardır. Mesela işkence yasağı bunlardır 

birisidir. Müsadere karşılığında bedel 
ödemek mecburiyeti de jus cogens bir 
kuraldır. Bedel ödemeksizin idari işlem-
le müsadere etmek hukuka aykırıdır. 
OHAL kapsamında bedelsiz ve süresiz 
müsadere kesinlikle Sözleşme’nin 15 ve 
Ek. 1 maddesine aykırıdır.”

TÜRKİYE’NİN YAYGIN SORUNU
Geçmişten bugüne Türkiye’deki mül-
kiyet hakları ihlallerinin incelendiği 
raporda, Anayasa Mahkemesi tarafın-
dan verilen hak ihlali kararlarının yüzde 
31’inin mülkiyet hakkı ihlallerinden 
kaynaklandığı vurgulandı.

EL KONULAN DERNEKLER
OHAL KHK’ları ile 1,419 dernek temelli 
olarak kapatıldı ve mal varlıkları hazineye 
devredildi. TBMM’nin 15 Temmuz Darbe 
Girişimi raporuna göre bu derneklerden 
1,326 tanesinin 69,926 üyesi, 81 otomobili 
ve 178 taşınmazı bulunmaktaydı.

EL KONULAN VAKIFLAR
OHAL KHK’ları ile 145 vakıf temelli 
olarak kapatıldı ve mal varlıkları Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne (VGM) devredildi. 
Bu vakıflara ait 2,214 taşınmaz VGM’ne 
geçti. Bu vakıflardan 123 tanesi 1,531 
taşınmaz olmaz üzere 2,3 Milyar TL’lik 
(826 milyon USD, 23/07/2016 tarihi 
itibariyle) varlığa sahipti.

EL KONULAN NAKİT MİKTARI
Dönemin Maliye Bakanı, Naci Ağbal’ın 
2016 yılı Mayıs ayında yaptığı açıklamaya 
göre OHAL KHK’ları kapatılan tüzel kişi-
lerin elinde bulunan 472 milyon TL (USD 
163.5 milyon, 23/07/2016 tarihi itibariyle) 
tutarındaki nakit para ve kambiyo senet-
leri Hazine’ye devredildi.

EL KONULAN GAYRİMENKULLER
Rapora göre; 213 bin 696 taşınmazın 
tapu kayıtlarına İdare ve Yargı makam-
larının talebi ile tedbir konuldu.

ÖZEL OKULLAR
OHAL döneminde 400 bin öğrenci ka-
pasiteli ve 2016 itibariyle 138 bin öğren-
cinin eğitim görmekte olduğu 1,060 okul 
temelli olarak kapatıldı ve mal varlıkları 
Hazine’ye devredildi.
Kamu İhale Kurumu ilanlarına göre 
24 derslikli bir okulun yapımı ortalama 
7.5 milyon TL’ye ihale edilmektedir. Bu 
veriden hareketle, kapatılan okulların 
değeri 7.95 Milyar TL (2.76 milyar USD, 
23/07/2016 tarihi itibariyle)

ÖĞRENCİ YURTLARI
TBMM’nin 15 Temmuz Darbe Girişimi 

Yakın dönemin en büyük yağmasını
raporun hazırlayıcılarından 
Avukat Ali Yıldız anlattı
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raporuna göre OHAL KHK’ları ile 86,397 
öğrenci kapasiteli 841 yurt kapatıldı ve 
mal varlıkları Hazine’ye devredildi.
Kamu İhale Kurumu ilanlarına göre 1,000 
öğrenci kapasiteli bir yurdun yapımı 
asgari 27 milyon TL’ye ihale ediliyor. Bu 
veriden hareketle, kapatılan yurtların 
değeri 2.3 Milyar TL (806 milyon USD, 
23/07/2016 tarihi itibariyle).

MEDYA KURULUŞLARI
OHAL KHK’ları 34 televizyon, 38 radyo, 
73 gazete ve dergi, ve 6 haber ajansı 
olmak üzere 151 medya kurulusu kapatıl-
dı ve mal varlıkları Hazine’ye devredildi. 
Kapatılan medya kuruluşlarından iki 
televizyon, 2 gazete, 1 radyodan oluşan 
İpek Medya Grubunun değeri Aralık 2015 
itibariyle 250 milyon USD.

3 gazete, 1 haber sitesi, 2 TV kanalı 
ve 1 haber ajansından oluşan Doğan 
Medya’nın 2018 Mart ayında 1.1 milyar 
dolara satıldığı göz önüne alındığında 
kapatılmış olan 151 medya kuruluşunun 
değerinin 1 milyar dolardan az olama-
yacağı değerlendiriliyor.

HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI
667 ve 689 sayılı KHK’lar ile 47 hasta-
ne, sağlık merkezi, poliklinik kapatıldı 
ve mal varlıkları Hazine’ye devredildi.
Bu sağlık kurumlarından dokuz tane-
sinin yatak kapasitesi 2,052’ydi. İş ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2016 yılı 

açıklamasına göre bu kurumlardan 
21 tanesinin yıllık cirosu 400 milyon 
TL’ydi. Kapatılan 47 sağlık kurumunun 
değeri 1.29 milyar dolar.

ÖZEL ŞİRKETLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 
TBMM’ye gönderdiği bilgi notuna göre 
TMSF’ye devir edilen 998 şirketin yanı 
sıra 1,075 şirket tamamen kapatılarak 
ticaret sicilinden terkin edildi ve mal 
varlıkları Hazine’ye devredildi.

TMSF’ye devir edilen şirketlerin 
değeri 58.94 milyar TL (20.4 milyar USD, 
23/07/2016 tarihi itibariyle) olarak açıkla-
nırken kapatılıp mal varlıkları Hazine’ye 

devir edilen 1,075 şirketin değerine dair 
veri ise yok.

MÜSADERE EDİLEN BİNALAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredi-
len 2,214 taşınmazın yanı sıra (Maliye 
Bakanı, Naci Ağbal’ın açıklamasına göre) 
4,351 taşınmaz da Hazine’ye devredildi. 
Bunlardan 3,361 tanesi bina. Bu bina-
lar, ayni açıklamaya göre, 7.2 milyon 
metrekare kapalı alana sahiptir. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığının asgari maliyet 
sirküleri (IV. A, B, C, 915 TL /metrekare) 
dikkate alındığında bu binaların inşaat 
maliyeti 6.73 milyar TL (2.23 milyar 
Dolar. 23/07/2016 tarihi itibariyle)

ÜNİVERSİTELER
OHAL KHK’ları 15 üniversite ve onlara 
ait 7 hastane kapatıldı ve mal varlıkları 
Hazine’ye devredildi. Kapatılma günü 
itibariyle, 64,533 öğrencisi olan ve 2,808 
akademisyenin çalıştığı üniversitelerin 
değeri hakkında bir veri yok. Ancak bu 
üniversitelerden sekizinin (Turgut Özal, 
Fatih, Zirve, Mevlana, Melikşah, Gediz, 
Süleyman Şah ve İpek Üniversitesi) değe-
rinin 23/07/2016 tarihi itibariyle asgari 1.5 
milyar USD olduğu raporlaştırıldı.

EN AZ 32 MİLYAR DOLAR
Raporda OHAL KHK’ları ve Terörle Mü-
cadele kanunları kullanılarak el konulan 
mal varlıklarının değerinin OHAL ilan 
edildiği 23/07/2016 itibariyle en az 32.24 
Milyar USD olduğu ifade edildi.

TAZMİNAT HARİÇ
Rapor, ayrıca adil yargılama prensiple-
rine uygun bir yargılama olmaksızın ve 
tazminat ödenmeksizin gerçekleştirilen 
bu el koyma işlemlerinin niteliği itiba-
riyle müsadere olduğu ve bu işlemlerin; 
Uluslararası Teamül Hukuku, BM İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi (md. 17) BM 
Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Sözle-
me (md.4), AIHS (md. 15), AIHS 1. Ek 
Protokol, Anayasa, (md. 13-35-38-46-47), 
Türk Ceza Kanunu (md. 54), OHAL Ka-
nunu ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarına 
aykırı olduğunu belirtildi
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“15 Temmuz Allah’ın 
lütfu” belgesini hazır-
layan Norveçli Gaze-

teci-Yazar ve Yönetmen Jörgen Lorent-
zen, AB, Norveç ve Almanya’dan farklı 
istihbarat servisleriyle görüştüğüne dikkat 
çekerek; “Erdoğan ile ilgili her şeyi biliyor 
ama susuyorlar” dedi. Jorgen, Politurco.
com’dan Aydoğan Vatandaş’ın sorularını 
şöyle cevapladı:

15 Temmuz’la ilgili bir belgesel yap-
maya nasıl karar verdiniz? 

“Sanırım biraz derinlere inip en başla-
ra dönmemiz gerekecek çünkü ben Türk 
bir hanımla evliyim. Bu da Türkiye’nin 
benim ikinci ülkem olduğu anlamına 
geliyor. Darbe teşebbüsünden önce 20 
yıl boyunca Türkiye’ye gidip geldim. 
Çocuklarımızla birlikte kısmen orada 
yaşadık. Bu nedenle bölgeyi iyi tanıyo-
rum. Geçtiğimiz birçok yaz gibi bu yaz da 
orada tatilimizi geçirdik.”

Yani darbeyi gördünüz?
“Oradaydık ama yakından görmedik 

çünkü İstanbul veya Ankara’nın merke-
zinde değildik. Fakat darbeye İstanbul’a 
yakın olan yazlığımızdan tanık olduk. 
Ankara’da bulunan bir aile yakınımız 
bizi arayarak tuhaf bir şeylerin olduğu-
nu belirtti. Savaş uçaklarının alçak uçuş 
yaptığını anlattı ve televizyonu açmamızı 
söyledi. Biz de hemen televizyonu açtık. 
Böylece o akşam darbeyi dakika dakika 
izlememiz mümkün oldu.

Türkiye’deki bir darbeyle ilgili bel-
gesel yapmaya nasıl karar verdin? Sana 
neden ilgi çekici ve haber değeri olan bir 
konu gibi geldi?

Biliyorsun çok uzun yıllardır gaze-
tecilik yapıyorum. Son zamanlarda ise 
üniversitede profesör ve araştırmacı 
olarak görev yapıyorum. Norveç gaze-
telerinde Türkiye’deki kültür ve siyaset 
ile ilgili yazılar yazıyorum. Türkiye’den 
yazarlar ve aktivistler tanıyorum. Yani 
Türkiye’deki siyasetten ve durumdan 
oldukça haberdardım. Ayrıca Türkiye’de-
ki insanlar kadar Türkiye’nin dışında 
yaşayan insanlar da 2016 Temmuz’unun 
altı ay öncesinden başlayacak şekilde 
gazetelerde yapılacak bir darbe girişimiyle 
ilgili haberlere tanık oluyordu. 

TUHAF BİRŞEYLER    
OLDUĞUNU FARK ETTİM
Nasıl yorumladın bunu?
Durum zaten oldukça karışıktı. Darbeden 
sonra bile Türkiye’deki insanların kafası 
karışıktı çünkü ne olduğu belli değildi. 

Akşamın ilerleyen saatlerinde de, aşa-
ğı yukarı 12:30’dan sonra televizyonda 
sadece bir kişi vardı, o kişi de Erdoğan’dı. 
Facetime’dan o konuşuyordu. Darbe-
nin arkasında kimin olduğunu bildiğini 
söylüyordu. Bu saatten sonra zaten durum 
sakinleşmeye başladı ve gerçekten ne 
olduğunu anlamaya başladık. Her şeye 
rağmen gelişmeleri birkaç saat daha takip 
ettik. 

Bu askeri darbe girişimiyle ilgili ilginç 
olan şey neydi? Bu darbe girişimini 
ilginç kılan şey neydi?

Öncelikle çok iyi bilinen darbelere 
bakarsak, özellikle yakından takip ede-
bildiğimiz, filmleri ve belgeselleri yapılan 
Türkiye’deki 1980 veya Şili’deki 1973 dar-
belerine bakarsak, sokakta muazzam bir 
askeri hareketlilik olduğunu görebiliriz. 
Sokağa çıkma yasağı anında ilan ediliyor. 
Cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer ba-
kanlar gibi liderleri anında alıkoyuyorlar. 
Anında topyekün bir denetim başlıyor. 
Bu darbede ise sokakta çok az asker vardı. 
Köprüdeki ve havaalanındaki askerler ne 
yaptıklarından pek haberleri yokmuş gibi 
davranıyorlardı. 

GÜLEN HAKERETİ ‘SİSTEMİN   
DIŞINA’ ÇIKARILDI
Peki, bu gerçek bir darbe değilse, tam 

olarak neydi? 
İlk olarak insanları aramaya başladım ve 
bu konu hakkında ne düşündüklerini 
sordum. İşin ilginç yanı ise kimse benimle 
konuşmak istemiyordu. Çok az kişinin 
konuyla ilgili bir fikri vardı. Kreşlerde, 
okullarda, üniversitelerde ve hasta-
nelerde çalışan binlerce insan işinden 
oldu. Kimsenin bir şeyden haberi yoktu. 
Türkiye’nin ortasında bir hastanede 
hemşire olarak çalışan bir kadının darbe 
girişiminden haberi olamaz. Taşları yerine 
oturtunca bir şeyler döndüğünü anlıyor-
sunuz. Bunun bir darbe girişimiyle değil, 
Gülen hareketi mensuplarının sistemden 
çıkarılmasıyla ilgili olduğu belli oluyor. 
Ve sadece bu hareketin mensupları değil, 
Marksistler, Kürtçüler ve eleştiren herkes 
de dâhil oldu. 

YABANCI İSTİHBARAT    
SERVİSLERİ İNANMIYOR
Belgesel hazırlığı üç sene mi sürdü?
Evet. İlk sene neredeyse hiçbir bilgiye 
ulaşamadım. Elimde ne bir malzeme ne 
de belge vardı. Daha sonra insanlar Tür-
kiye’yi terk etmeye başladı. Bazı yüksek 
rütbeliler Norveç’e ve Avrupa’nın diğer 
bölgelerine gelmeye başladı. Böylece be-
nim de tecrübeli yüksek rütbeli askerlerle 
görüşme fırsatım oldu.

Peki, Avrupa’nın ve Batı’nın, darbenin 
arkasında Gülen Hareketinin olduğu 
tezine inandıklarını düşünüyor musun?

Avrupa Birliği, Norveç ve Alman-
ya’dan farklı istihbarat servisleriyle 
görüştüm. Bunların hepsi Fethullan 
Gülen’in darbenin arkasında olduğuna 
inanmadıklarını söyledi. Bununla bir-
likte, darbenin arkasında düşük rütbeli 
subayların olması da ihtimaller arasında. 
Bunlar içinde Gülen hareketi mensubu 
ve Kemalist gruba ait askerler de olabi-
lir. Demek istediğim bu ihtimalleri de 
tamamen reddetmiyorlar. Çünkü şu anda 
darbenin arkasında kimin olduğunu tam 
olarak bilmiyoruz.

Fidan ve Akar’ın sorumlulukları hak-
kında ne düşünüyorsun? Çünkü darbe 
girişiminden sonra bu isimler Erdoğan 
ile oldukça yakınlaştılar ve tüm ülkeyi 
devraldılar. 

Belgeselimde de belirttiğim gibi, 
Erdoğan, Hakan Fidan ve Hulusi Akar’ın 
ortaya çıkacak herhangi bir darbe giri-
şiminden 15 Temmuz 2016’dan daha 
önce haberleri vardı. En azından 1 hafta 
öncesine kadar. Hulusi Akar ve Hakan 
Fidan’ın 14 ve 15 Temmuz’daki hare-
ketlerine dakika dakika bakarsak bunu 
görebiliyoruz. Bu ikilinin hareketleri olup 
bitenlerden haberdar olduklarını ortaya 
koyuyor. Bir şey olacağını biliyorlardı.

ERDOĞAN’IN DARBEDEN  
HABERİ VARDI
Hulusi Akar’ın aslında bu darbenin 
arkasındaki isim olduğu söyleniyor.  Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
Evet gördüm, ama gördüklerim söyle-
dikleriyle pek uyuşmuyor çünkü zorla 
götürüldüğünü söylüyor. Ayrıca görgü 
tanıkları da hiçbir zaman bir şey yapma-
ya zorlanmadığını belirtti. Gayet özgür 
iradesiyle kendi kendine gitmiş, yani 
kimse bir şey yapması için baskı yap-
mamış. Daha sonra yaptığı buna benzer 
açıklamalar da, bizim gördüklerimizle 
pek uyuşmuyor. Hulusi Akar ile o gün-
lerde yaptığı şeyler hakkında bir röportaj 
yapmayı çok isterdim. Türkiye gündemini 
takip ediyor musun? Yolsuzluklarla ilgili. 
Sedat Peker, Erdoğan ve yakın çevresi 
hakkında birçok konuyu açığa çıkarıyor. 
Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde. 
İşadamı Sezgin Baran Korkmaz da Avus-
turya’da geçen hafta tutuklandı.

Avrupalı istihbaratçılar 
15 Temmuz’un arkasında 
Gülen’in olduğuna inanmıyor

Norveçli Gazeteci-Yazar Jörgen Lorentzen:
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15 Temmuz’da AK Parti 
İstanbul İl Başkanı Selim 
Temurci,, “Cumhurbaş-

kanımızın bilgisi olmadan AK Parti 
İstanbul Gençlik Kolları Başkanının 
aracının kasasına kalaşnikof koyabi-
lecek, dağıtabilecek, bu ülkede hangi 
Allah’ın kulu var?” diye sordu

15 Temmuz’da AKP İstanbul İl 
Başkanı olan Gelecek Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Selim Temurci, 
Sedat Peker’in “El altından kalaş-
nikof dağıtıldı” iddiasını değer-
lendirirken, “Benim gençlik kolları 
başkanım şayet böyle bir şeyin 
içerisindeyse, açık ifade edeceğim, 
Sayın Soylu’dan çok daha fazla bu 
işin içerisinde damat Berat Albayrak 
olduğunu düşünüyorum.” dedi. Te-
murci, “Cumhurbaşkanımızın bilgisi 
olmadan AK Parti İstanbul Gençlik 
Kolları Başkanının aracının kasasına 
kalaşnikof koyabilecek, dağıtabile-
cek, bu ülkede hangi Allah’ın kulu 
var?” diye sordu.

“SİLAHLAR, BERAT ALBAYRAK’IN  
BİLGİSİ OLMADAN TAŞINMIŞ OLAMAZ”
TV5’de yayınlanan “4. Güç” prog-
ramında, Sedat Peker’in “el altın-
dan kalaşnikof dağıtıldı” iddiasını 
değerlendiren Temurci, 15 Temmuz 
gecesi bütün teşkilat yöneticilerini 
arayarak, onları ekipleriyle beraber 
sokağa davet ettiğini, onlarca AK 
Parti yöneticisini, bakanı, pek çok 
siyasetçiyi aradığını ancak aynı za-
manda ekibiyle birlikte saat 00:30’a 

kadar “yalnızları oynayan kişi oldu-
ğunu” ifade etti.

Sedat Peker’in, Dönemin Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Süleyman Soylu’nun TRT binasına 
gittiğinde, beraberindeki sivillerin 
ellerinde devlet envanterine kayıtlı 
olmayan kalaşnikof silahlar olduğu 
iddiasına işaret eden Temurci, “Bun-
ların hep incelenmesi gerekir.” dedi.

“SİLAH DAĞITIMININ SOYLU’YU  
AŞAN BİR OPERASYON   
OLDUĞUNA İNANIYORUM”
Temurci, 15 Temmuz’dan 2-2,5 ay 
önce Türkiye’de Pelikan Bildirisi ile 
bir ‘siyasal darbe’ olduğunu hatırla-
tarak, kendisinin Pelikan’a ‘örgüt / 
çete’ diyen ilk kişilerden biri olduğu-
nu söyledi.

Temurci, “Ülkede %49,5 ile 
seçilmiş bir başbakanın alaşağı 
edilmesinden 2-2,5 ay sonra bu 
ülkede 15 Temmuz gerçekleştirildi.” 
dedi. Temurci, Dolayısıyla her türlü 
iddianın araştırılması gerektiğine 
inandığını dile getirdi.

Selim Temurci, “Silah dağıtım 
meselesinin İstanbul teşkilatlarının 
15 Temmuz sonrası nasıl darma-
dağın edildiğini bilen bir kişi olarak 
söylüyorum, Soylu’yu aşan bir 
operasyon olduğuna inanıyorum.” 
diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımız ve Berat Al-
bayrak’ın bilgisi dışında olamaz”

Sedat Peker, 15 Temmuz’un 
ardından ağustos ayının ilk haf-

tasında, AK Parti gençlik kolları il 
başkanına tahsisli, beyaz Renault 
Fluence marka arabanın bagajına bir 
kasa kalaşnikof silah konduğunu, bu 
arabada Esenyurt AK Parti Gençlik 
Kolları Başkanı Abdülsebur So-
ğanlı’nın da bulunduğunu, araçtaki 
silahların gece Silahlar Balat’taki 
Demir Kilise’nin yakınlarında siyah 
Passat marka araca yüklendiğini 
iddia etmişti. Peker, o zamanki AK 
Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha 
Ayhan’ın, şu anda İslâm İşbirliği 
Teşkilatları Gençlik Kolları Başkanlı-
ğı yaptığını kaydetmişti.

KAYIP SİLAHLARIN ÜSTÜNÜ   
MAHKEME BAŞKANLARI ÖRTMÜŞ 
Sedat Peker’in 15 Temmuz ön-
cesinde ve sonrasında kayıt dışı 
silahlar dağıtıldığını açıklaması şok 
etkisi yarattı. Yargılanan sanık as-
kerler, 15 Temmuz’da işlenen cina-
yetlerin tam olarak aydınlanması, 
cinayetlerin hangi silahla işlendiği-
nin ortaya çıkması için mahkeme-
lerde çok uğraştı. Fakat mahkeme 
başkanları her defasında, “gerek 
yok bu sorulara geçelim” diyerek 
olayların üstünü örttü.

Sedat Peker’in isim, yer, tarih 
vererek gündeme getirdiği 15 Tem-
muz öncesi ve sonrası dağıtılan ka-
yıt dışı silahla ilgili iddialar, asker-
lerin yargılandığı davalarda sürekli 
gündeme geldi. Fakat mahkeme 
başkanları, olayları aydınlatmaya 
çalışmak yerine “Geçelim bu soru-
yu, geçelim, gerek yok” gibi ifadeler 
kullanarak olayların üstünü örttü. 
245 kişinin yargılandığı Jandarma 
Genel Komutanlığı davasında, ölen 
ve yaralananlara hangi silahla ateş 
edildiğinin belirlenmesi için yargı-
lanan sanık askerler Özkan Yılmaz, 
Bülent Ak, Erdoğan Çiçek, yapılan 
çapraz sorgularda tanıklığına baş-
vurulan emniyet müdürü Yaman 
Ağırlar gibi kişilere, olaylarda kul-
lanılan silahlarla ilgili kritik sorular 
yöneltti. Tanık emniyet müdürü 
Ağırlar, emniyet envanterine kayıtlı 
uzun namlulu silah olup olma-
dığını bile bilmediğini söyleyerek 
komik duruma düştü. 

15 Temmuz 
öncesinde 
kimlere neden 
silah dağıtıldı?
Gazeteci, milletvekili Ahmet Şık, 
Sedat Peker'in 15 Temmuz öncesi 
ve sonrası kayıt dışı silahlar dağıtıl-
dığını itiraf etmesi sonrasında, 15 
Temmuz öncesinde "kimlere neden 
silah dağıtıldı?" diye sordu. Peker'in 
anlattıklarıyla "15 Temmuz kalkışma-
sının en çok konuşulan iddialarından 
birisi isim, tarih ve yer kayıtlarıyla ete 
kemiğe büründü" dedi. Suç örgütü 
lideri Sedat Peker’in 15 Temmuz ve 
sonrasında dağıtılan silahlarla ilgili 
paylaşımlarından sonra kelimenin tam 
anlamıyla kıymet koptu.Gazeteci, TİP 
İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Sedat 
Peker’in silahlarla ilgili açıklamalarıyla 
ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Mafya 
iktidarı derken silahsız olduklarını dü-
şünmedik elbet. 15 Temmuz kalkış-
masının en çok konuşulan iddiaların-
dan birisi isim, tarih ve yer kayıtlarıyla 
ete kemiğe büründü.”

Şık daha sonra bir paylaşım daha 
yaparak şunları dedi;

“15 Temmuz sonrasında da devlet 
envanterine kayıtlı olmayan silahları 
dağıtmaya neden devam ettiniz?” 
sorusundaki en dikkat çekici olan “15 
Temmuz sonrasında da” ibaresindeki 
“da” olmalı. Öncesinde kimlere neden 
silah dağıtıldı?

Cumhurbaşkanımızın bilgisi 
olmadan kalaşnikof dağıtabilecek 
hangi Allah’ın kulu var?

Darbe akşamı Erdoğan’ın sağında oturan AKP eski İl Başkanı Selim Temurci: 

Milletvekili Ahmet Şık:
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Silivri’de tutuklu bulunan askeri öğrenci 
Murat Can Güney’in annesi ve ba-

basının cenaze törenine katılmasına izin 
verilmemesi muhalefet partilerinin ve bazı 
sivil toplum örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Samsun’dan Ordu’ya giderken geçir-
dikleri trafik kazasında anne babasını yi-
tiren Murat Can Güney’in ebe-veynlerin 
Fatsa’da düzenlenecek cenaze törenine 
ka-tılması konusundaki talebine savcılı-
ğın olumlu görüş bildirdiği, ancak talebin 
jandarma yetkilileri tarafından Covid-19 
salgını nedeniyle tedbir alma konusunda 
zorluk yaşandığı gerekçesiyle reddedildi-
ği belirtildi.

Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’na not 
gönderdiğini açıklayan Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) milletvekili Sezgin Tanrı-
kulu sosyal medya hesabından paylaştığı 
videoda, öğrencinin annesine ve babasına 
karşı son defa dini, vicdani ve insani bir 
törene katılma hakkının elinden alındığı-
nı söyledi ve “Hiç olmazsa taziye hakkını 
tanıyın. Böyle subjektif bir kararı olur mu 
jandarmanın?” ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgınına rağmen kongre 
salonlarında, camide ibadet sırasında 
binlerce kişinin bir araya gelmesine izin 

verildiği hatırlatan Tanrıkulu “Tutuklunun 
yasal hakkı olan törene katılmasını engel-
leyip vicdani ve insanı suçla anılmayın” 
diye yazdı. Olaya ilişkin Halkların De-
mokrasi Partisi (HDP) milletvekillerinden 
de tepki geldi. HDP Şırnak Milletvekili ve 
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyo-
nu ve Anayasa Komisyonu Üyesi Hüseyin 
Kaçmaz sosyal medya hesabında “Trafik 
kazasında anne ve babasını kaybetti. Gü-
venlik gerekçesiyle cenazeye katılmasına 
izin verilmemesi hukuka ve vicdana aykırı 
olacaktır” paylaşımında bulundu.

Tutuklu askeri öğrenciye 
ailesinin cenaze törenine 
katılması için izin verilmedi

Her güne 83 soruşturma!
Rejimin haber ajansı olarak çalışan 

AA, Hizmet Hareketi’ne yönelik 5 
yıldır süren ‘cadı avının’ bilançosu-

nu çıkarmış. AA’nın haberine göre sözde 
darbe girişimi olan 15 Temmuz’dan bu 
yana cumhuriyet başsavcılıkları tarafından 
şimdiye kadar 100 binin üzerinde so-
ruşturma yürütüldü. Söz konusu rakam, 
savcıların günlük ortalama 83 soruşturma 
açtığını ortaya koyuyor. 3 bin 500’den 
fazla kişi de mahkum edilmiş.

Açılan 289 darbe davasından 265’i 
mahkemelerce karara bağlandı, 24’ünde 

ise sanıkların yargılanmasına devam 
ediliyor.

Haberde sona eren davalarda 2 bin 
260’ı ömür boyu olmak üzere 3 bin 664 
sanık hakkında mahkumiyete hükme-
dildiği belirtildi. Yargılamaları tamamla-
nan davalarda bin 206 sanık ağırlaştırıl-
mış müebbete çarptırıldı.

Sanıklardan 17’si 141 kez, 1’i 140 kez 
ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi. 
Bir sanık hakkında 137 kez ağırlaştırılmış 
müebbete karar veren mahkemeler, 31 
sanık hakkında 4’er kez, 4 sanık hakkında 

3’er kez, 2 sanık hakkında 28 kez ağırlaştı-
rılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
alanlar arasında eski 71 general, 813 
subay, 172 astsubay, 49 uzman çavuş, 
4 polis memurunun yer aldığı ifade 
ediliyor. Eski 20 general, 396 subay, 117 
astsubayın da aralarında bulunduğu 
sanıklardan bin 54’üne müebbet hapis 
cezası veren mahkemeler, bin 404 kişi 
hakkında 1 yıl 2 ay ila 20 yıl arasında 
değişen hapis cezalarına hükmetti. 
Mahkeme heyetleri, tamamlanan 

davalarda 2 bin 609 sanığın da beraatini 
kararlaştırdı.

224 sanıklı Genelkurmay ‘çatı’ da-
vası, 20 Haziran 2019’da karara bağlan-
mıştı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 
224 sanıktan 133’ünü en az birer kez 
ağırlaştırılmış müebbete, 16’sını mü-
ebbete, 5’ini ‘anayasayı ihlale yardım’ 
suçundan 12,5 ile 15 yıl arasında hapse, 
24 sanığı ise ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla 
7 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen sü-
relerde hapse mahkum etmişti. Davada 
yargılanan 33 sanık beraat etmişti.

AA, ‘cadı avının’ bilançosunu çıkarmış
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