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TAKDİM

15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünün üzerinden beş yıl geçti.

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu amaçlarını gerçekleştirmek 
amacıyla yıllardır sessiz ve derinden teşkilatlanmış bir avuç hain 15 Temmuz gecesi sinsi 
emellerini gerçekleştirmek için kanlı bir darbeyi sahneye koydular.

Bu hain girişimle, devletimiz, milletimiz, ordumuz, millî bütünlüğümüz ve iç barışımız 
alçakça bir saldırının hedefi haline getirilmişti.

Savaş uçaklarıyla, tanklar ve zırhlı araçlarla millete kurşun yağdıran mankurtlaşmış  bu 
hainlerin karşısına çıkan Türk Milletinin yiğit evlatları tek yürek oldu; tankların üzerine 
çıktı, namlunun önüne durdu ve canı pahasına demokrasi düşmanlarına geçit vermeyerek 
bir destan yazdı.

Türkiye Yazarlar Birliği olarak; Ankara’da genel merkez yöneticilerimiz, illerde şube ve 
temsilciliklerimizle darbe girişimi sırasında ve sonrasında her zaman meydanlarda olduk.

Darbeye direnen 251 vatan evladımız şehit oldu, 2.195 kişi de yaralandı. Türk Milleti olarak 
kendilerine minnettarız.

Türk tarihine kara bir leke olarak geçen 15  Temmuz’un bir daha yaşanmaması için hainlerin 
ihanetini de vatan sevdalılarının sadakatini de unutmayacağız ve unutturmayacağız. 

Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN
TYB Genel Başkanı
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TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ’NDEN
15 TEMMUZ  BASIN AÇIKLAMASI

Bugün 15 Temmuz...

251 şehit verdiğimiz, 2196 vatandaşımızın da gazi olduğu 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü 
hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

Kim tarafından ne amaçla planlanırsa planlansın, aktörleri ve destekçileri kim olursa 
olsun darbe teşebbüslerine tevessül edenlerin milletimiz nezdinde bir karşılıklarının 
olmadığı 15 Temmuz’da daha iyi anlaşıldı.

Hedeflerinde; Bin yıllık Türk İslâm devleti vardı

Doğrusu;15 Temmuz girişiminin gerçek amacı hükümeti düşürmek değil aksine Türkiye’de 
iç kargaşa çıkarmak, Türkiye’yi iç savaşa sürüklemek ve Türkiye’yi işgal etmekti.  
“Mankurtlaşmış” hainlerin hedeflerinde; Bin yıllık Türk İslâm devleti vardı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde; sağduyulu, 
vatansever güvenlik güçlerimiz ile vatandaşlarımızın birlikte ve kahramanca mücadelesi 
sonunda asil milletimiz hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktı; kurşunlara yürüdü, 
tankın önüne yatarak direndi, kanıyla, canıyla bir bedel ödedi.

Türkiye Yazarlar Birliği olarak; Kurulduğumuz tarihten bu yana, ülkemizin birlik ve 
bütünlüğünü hedef alan 15 Temmuz’daki son darbe girişimi dâhil bütün antidemokratik 
müdahalelerin, girişimlerin ve oluşumların karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ; Demokrasiye sahip çıkmak için 
kahramanca direnen şehitlerimizi, gazilerimizi anmak, minnettarlığımızı ifade etmek, 
direniş ruhunu ilelebet canlı tutmak için önemli bir gündür. Bugün ülkemizin dört bir 
yanında gerçekleştirilen etkinlikleri önemli ve değerli buluyoruz.

Merhum Milli şairimiz Mehmet Âkif’in “Bir hilâl uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor” 
dizesine atıfla; ülkemizi, milletimizi, vatanımızı ve değerlerimizi korumak için teröristlere 
karşı sokaklarda, meydanlarda, havalimanlarında, köprülerde canları pahasına amansız 
bir mücadele veren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler 
diliyoruz.

Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 

        15.07.2021
                                                           Türkiye Yazarlar Birliği
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DARBEYE KARŞI TÜRK REFLEKSİ
D. Mehmet Doğan

15-16 Temmuz’da halkı meydanlara döken esas olarak şuur altımızda yüzlerce yıldır 
yer eden devleti kaybetme insiyakıdır.

16 Temmuz menfur darbesine halkımızın gösterdiği tepkiyi nasıl anlamalıyız? Bu 
tepkiyi sırf şahsî hürriyetlerin korunmasıyla, günlük çıkar hesabıyla ve hatta demokrasi 
muhabbetiyle ilgili görmek yeterli olmaz. Bu tepkinin temelinde milletin şuuraltında yer 
etmiş “devlet refleksi”nin olduğunu görmezden gelemeyiz. 

Bu refleks, açık konuşalım, “Türk refleksi”dir! 

Bazı dostlarımız Türklükten istifa ederken neden böyle bir tanımlama yapıyoruz? 

İnsanların nasıl şahsî meziyetleri, kabiliyetleri, üstünlükleri veya fena tarafları varsa, 
kavimlerin, milletlerin de bazı öne çıkan nitelikleri vardır. Zihnimizi dünya coğrafyasında 
gezdirirsek, her kavimle/milletle ilgili bazı kanaatler zihnimize üşüşür. İngiliz’i Fransız’dan 
ayıran, Alman’dan farklılaştıran nedir? Coğrafya aynı, din aynı, belki mezheb de aynı. 
Fakat karakter farkı olduğu şüphesiz. Bu karakter farkının sadece biyolojiden, genetikten 
kaynaklandığını düşünmemek lâzımdır.

Gelelim Türklere... 

Türkçenin taşa kazınmış bilinen ilk metinlerinden 125 yıldır fiilen haberdarız. 1300 yıllık 
bu metinler diğer kavimlerde olduğu gibi ne masaldır, ne efsanedir ne destandır ve ne de 
aşk şiirleri, hikâyeleridir. Göktürk Devleti’nin hükümdarlarının yüzyılları aşıp bize ulaşan 
ve bugüne de çok şey söyleyen karakter tahlilimiz ve vasiyetleridir. Bize ulaşan ilk Türkçe 
metinler düpedüz siyasî metinlerdir, devlet metinleridir.

Devlet tarifi, millet tarifi bu metinlerin esasını teşkil eder. Göktürk Kağanı “aç milleti 
doyurdum, fakir milleti zengin ettim, az milleti çok kıldım” der. Bu metinlerde il ve töreye 
bilhassa vurgu yapılır. İl “devlet” demektir. “İl olmak” devlet olmaktır. Töre, devleti 
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ve nizamı ayakta tutan kaidelerdir. İlin ve törenin bozulması, devletin kaybedilmesi 
demektir. Bu yüzden Göktürk kağanı, “Türk Oğuz beyleri, millet işitin; üstte gök 
basmasa, altta yer delinmese, ilini töreni kim bozabilir? Türk milleti düşün (uyan, yahut 
da vazgeç)!”

Düşünmeyenin, uyanmayanın akıbeti de bu metinlerde açıkça ifade edilir: Kağanını 
(yöneticisini, önderini) kaybetmek, ilini (devletini) kaybetmek...Yani, istiklâlinden olmak 
ve “beylik evlatları kul olmak, hanımlık kızları câriye olmak...”

16 Temmuz’da halkı meydanlara döken esas olarak şuur altımızda yüzlerce yıldır yer 
eden devleti kaybetme insiyakıdır. Devlet kaybedilirse, her şey kaybedilir! Halk devletin 
bir beka meselesi ile karşı karşıya olduğunu görmüş ve tepkisini sokaklara, meydanlara 
çıkarak, darbecilere karşı göğsünü gererek göstermiştir. 

Türkçenin İslâmiyet’ten sonra ilk büyük edebî eseri Kutadgu Bilig de bir devlet metnidir! 
“Mutluluk bilgisi”, bu “devlet bilgisi”dir. Adaleti hâkim kılmak, halkın refahını sağlamak 
devletin işidir, devlet vazifesini yaparsa, halk mutlu olur. 

Türkler, yüzyıllar içinde Orhun yazıtlarını okuma bilgisini kaybettiler, alfabesini unuttular 
belki, fakat ma’şeri şuurlarında hep o “bilge” kağanların öğütlerini taşıdılar. 

Türklerin müslüman olması İslâm dünyasında yeni bir dönemin başlangıcıdır. İslâm 
devleti, onların bayrağı teslim almasına kadar Araplar eliyle ayakta tutuldu. Fakat bu 
dönemin sonuna gelinmişti. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Bağdat’a giderek şehrin 
kapısında atından inip yaya olarak halifenin sarayına varıp bağlılık bildirmesi aynı 
zamanda İslâm dünyasında devlet yönetiminin Türklere tevdi edilmesi anlamı taşıyordu. 
Artık o, halifenin beyanıyla “dinin direği ve dünya sultanı”dır...

20. Yüzyıla kadar İslâm dünyasını yöneten hanedanların Türk asıllı olması nasıl bir 
tesadüftür? Hind kıt’ası yüzyıllarca Timur’un torunları tarafından yönetildi, İran 
önce Safevî hanedanı, sonra Kacar hanedanının yönetimindeydi. Batının hâkimi ise 
Osmanoğulları idi...

Burada “Türk” kavramına açıklık getirmek de gerekiyor. Türk etnik bir adlandırma değil, 
ta Göktürklerden beri kültürel-siyasî bir tanımlamadır. Göktürk Kağanlarının devlet için 
kimlerle savaştıklarını hatırlamalıyız: Oğuzlar, Dokuz Oğuzlar, Kırgızlar, Karluklar, Otuz 
Tatarlar... Bu yüzden Türklük kan üzerinden değil, kültür üzerinden yürür.

Osmanlı Devleti bu anlayışı esas aldı. Bu yüzden Anadolu’dan devşirilen Sinan ile 
Sokol’dan devşirilen Mehmed Paşa, İstanbul’da sadece Müslüman değil, Türk olarak 
vardırlar. Şimdi Sinan’a etnik kökenine bakıp “Rum”, Mehmet Paşa’ya “Sırp” mı diyeceğiz? 
Osmanlı Devleti’nin yönetim kademelerininin en üstünde yer alan, sadrazamlık yapan 
Rum, Arnavut, Slav, Sırp, Gürcü, Boşnak... İdareciler devleti bu kimlikleriyle mi yönettiler? 
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Türkiye  etnik, ırkî yönden değil, kültürel ve siyasî yapı  itibarıyla Türk’tür. Bu coğrafyada, 
yüz yıldır esas olarak Balkanlardan ve Kafkaslardan gelen etnik kimlikleri farklı nüfusun 
bu toprağın yerleşik nüfusu ile kaynaşması sonucu bir terkip oluşmuştur. Bu terkibe 
rengini veren Müslüman Türk kültürü ve siyasî yapısı, devletidir. Türkiye’de sadece 
Müslüman unsurlar Türk kültür dairesinde değildir, gayri müslimler de bu dairenin 
içindedir. Türkiye’de Türk olmak, başka etnik mensubiyetlere sahip olmayla çelişmez.

Ve bir darbeye böyle bir tepki ancak Türkiye’de verilir!

 Vahdet, 26.07.2016 

“16 Temmuz menfur darbesine halkımızın gösterdiği 
tepkiyi nasıl anlamalıyız? Bu tepkiyi sırf şahsî hürriyetlerin 
korunmasıyla, günlük çıkar hesabıyla ve hatta demokrasi 

muhabbetiyle ilgili görmek yeterli olmaz. Bu tepkinin 
temelinde milletin şuuraltında yer etmiş “devlet 

refleksi”nin olduğunu görmezden gelemeyiz. Bu refleks, 
açık konuşalım, “Türk refleksi”dir.”
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“İHANET UNUTULURSA TEKRARLANIR”
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan

Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan: “15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizin 
istiklaline, istikbaline ve istikrarına kasteden çok menfur bir darbe girişimidir. Darbe eğer 
unutulursa tekrarlanır. 15 Temmuz ihanetini unutmadık, unutmayacağız.”

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin düzenlediği  “15 Temmuz Darbe Girişimi ve 
Türkiye’nin Demokrasi Mücadelesi”  konulu programına konuşmacı olarak katılan 
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Musa Kazım Arıcan önemli açıklamalarda bulundu.

Unutulan darbeler tekrarlanır

14 Temmuz 2021 tarihinde saat: 11.00 de başlayan ve üniversitenin zoom hesabı üzerinden 
canlı olarak yayınlanan programda, milli iradeyi ve demokrasimizi hedef alan 15 Temmuz 
hain darbe girişiminin nedenleri ve sonuçları konusunda değerlendirmelerde bulunan 
Arıcan: “15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizin istiklaline, istikbaline ve istikrarına 
kasteden çok menfur bir darbe girişimidir. Darbe eğer unutulursa tekrarlanır, unutulan 
darbeler tekrarlanır. Sayın  Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan  tarafından 
“Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak ilan edilen bu haftanın asıl amacı bu tür darbe 
girişimlerinin tekrar edilmemesi için hatırlamak, bu bilinci daha canlı tutmaktır.” dedi.

Menderes ve arkadaşları inandırıcı olmayan gerekçelerle idam edildi

1960 askeri darbesiyle başlayan süreçte darbe girişimlerinin her on yılda bir 
tekrarlandığının altını çizen Arıcan, “1960 da seçilmiş iradeye, demokrasiye, millet 
iradesine bir darbe yapılmıştır. Halkımız belki o günkü sosyolojik şartlar ve imkânlar 
dolayısıyla buna karşı çıkamamıştır. İnandırıcı olmayan gerekçelerle rahmetli Başbakan 
Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan 
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idam edilmişlerdir. Daha sonra, 1971 muhtırası, 12 Eylül 980 darbesi, 28 Şubat post-
modern darbesi ile 27 Nisan tarihli e-muhtıra gibi sivil iktidara müdahaleleri gördük, 
şahit olduk.” diye konuştu.

Gençleri zehirledi

Kısa aralıklarla yapılan girişimlerin darbelere toplumu alıştırıldığını ifade eden Genel 
Başkan Arıcan, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” nün amacı; 15 Temmuz’da yaşananların 
unutulmamasıdır.   Bu darbelerin ekonomik. siyasi ve   sosyolojik anlamda topluma ne 
tür olumsuz etkileri olduğunu siyaset bilimcilerimiz, sosyologlarımız, felsefecilerimiz 
uzun uzun anlattılar, anlatıyorlar. Kayıplar sadece bunlar mı? Hayır değil. Darbeler aynı 
zamanda bu milletin genç nesillerini yok etmiştir.  İşte en son 15 Temmuz’da ifsat 
icra edilen bu projede   milletin evlatları bir anlamda bu ifsat projesini içine çekilerek 
yok edilmiştir. 1980 darbesinde de bunu gördük, bu milletin genç evlatları sağ sol gibi 
kavramlarla oyalanarak bir anlamda devre dışı bırakılmışlardır. Daha önceki darbe ve 
kalkışmalarla 15 Temmuz’u karşılaştırdığımızda benzer yanları olmakla birlikte gerçekte 
farklı yönlerinin bulunduğunu görüyoruz. Bu farkları iyi analiz ederek ancak bu tür 
hainliklerin önüne geçmiş oluruz.” diye konuştu.

FETÖ insanları mankurtlaştırdı

Genel Başkan Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: “  FETÖ terör 
örgütü Türk milletinin evlatlarını doğru yoldan çıkarmış, bir anlamda bozmuştur. 
Bozulan bu insanlarda neyi gördük; Vatan, bayrak, devlet, millet bilinci yok 
edildi.  Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel’’ eserinde “mankurtlaşma” olayı 
vardır. Mankurtlaşanlar kendi toplumuna ve kültürüne yabancılaşır, kimliğini ve kişiliğini 
kaybeder ve efendilerine kölelik yapan birine dönüşür. İşte, Peygamber Ocağındaki 
askeriyemize, Mehmetçiğimizin arasına sızan bu bozulmuş bu mankurtlaşmış hainler 
15 Temmuz darbe girişiminde bulunmuşlardır. Peki önceki darbelerden farklı olarak ne 
yapmışlardır? TBMM bombalanmış, sivillerin üzerlerine kurşunlar yağdırılmış, kurumlar 
işgal edilmek istenmiştir. Tarihimize kara bir gün olarak geçen  15 Temmuz’u kesinlikle 
unutmamalıyız, unutturmamalıyız.”

“15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizin istiklaline, 
istikbaline ve istikrarına kasteden çok menfur bir darbe 
girişimidir. Darbe eğer unutulursa tekrarlanır, unutulan 

darbeler tekrarlanır.”
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“15 TEMMUZ’U DÜNYAYA ANLATMALIYIZ”

Yabancı uyruklu öğrenciler; O gece Türk milleti büyük bir 
cesaretle ülkesine sahip çıktı. Bu direnişe hepimiz şahitlik ettik.”

Türkiye Yazarlar Birliği, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü” dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile 
“İstiklâl ve İstikbâl Mücadelesi Uluslararası Öğrenciler Paneli” 
düzenledi.

13 Temmuz 2021 tarihinde TYB’nin sosyal medya hesapları 
üzerinden canlı olarak yayınlanan panele ülkemizde bulunan 
yabancı uyruklu öğrenciler konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışını TYB Genel Başkanı, Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kâzım Arıcan yaptı. 

Dünya gerçekleri öğrenmeli

Kimliğini ve kişiliğini kaybederek efendisine köle gibi itaat edenlerin silahlı ayaklanma 
girişiminde bulunduklarını ifade eden Başkan Arıcan, “15 Temmuz olaylarını kimlerin 
neden yaptığını, amaçlarını ve hedeflerinin ne olduğunu açık ve net bir biçimde 
uluslararasına taşımamız gerek. Bu anlamda gönüllülük esasıyla özgün faaliyetler yapan, 
ülkemizin kültür fikir sanat alanında söz söyleyen, kamu yararına faaliyetler yapan 
Türkiye Yazarlar Birliği bu paneli düzenleyerek farkını yine ortaya koydu.” diye konuştu. 

2021 yılının İstiklal Marşımızın TBMM kabul edilişinin 100. Yılı olduğunu da hatırlatan 
Genel Başkan Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü: 

“2021 aynı zamanda istiklal mücadelemizin de yüzüncü yılı. Ülkemizin, milletimizin 
var olma ve yok olma arasındaki o ince çizgide vatandaşlarımız istiklalini, hürriyetini 
korumak için hayatını ortaya koydu. İstikbalini geleceğini kimseye vermedi. Bu yüz yıllık 
süre içinde milli iradeyi ve seçilmiş hükümetleri hedef alan hain darbe girişimleri oldu. 
15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışında Türkiye hakkında olumsuz bir imaj 
oluşturulmaya çalışıldı. İşin doğrusu, ülkemizde bulunan uluslararası öğrencilerin bu 
noktadaki his ve  düşüncelerini  öğrenerek 15 Temmuz girişimini çok iyi tahlil etmeleri 
için kendilerine yardımcı olmalıyız.”
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Uluslararası  öğrenciler: Direnişe hepimiz şahitlik ettik

TYB Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Enes Kala ve Selman Çevik’in oturumlarını 
yönettiği panelde konuşan yabancı uyruklu öğrenciler; “Türkiye’yi çok seviyoruz, o gece 
ülkenin geleceği için endişelendik ancak ilerleyen saatlerde Türk Milleti kahramanca bir 
davranış sergileyerek tankların üstüne yürüdü, vatanları için canlarını ortaya koyduklarını 
gördük, bu direnişe hepimiz şahitlik ettik. Umarız ve dileriz ki; Türkiye bir daha böyle bir 
olayla karşılaşmaz.” diye konuştular.

“15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışında Türkiye 
hakkında olumsuz bir imaj oluşturulmaya çalışıldı. Ülkemizdeki 

uluslararası öğrencilerin bu noktadaki his ve  düşüncelerini  
öğrenerek 15 Temmuz girişimini çok iyi tahlil etmeleri için 

kendilerine yardımcı olmalıyız”
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“ÖRGÜTÜN ARKASINDA YEDİ DÜVEL VARDI”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avukatı, yazar Doç. Dr. Av. Hüseyin Aydın, 
Türkiye Yazarlar Birliği’nin düzenlediği “Kültür Sohbetleri”ne konuk oldu.

14 Temmuz 2021 tarihinde TYB Genel Başkan Yardımcısı Tarkan Zengin’in sorularını 
cevaplandıran Aydın 15 Temmuz’u anlatan “Asırlık Gece” kitabıyla ilgili bilgiler de verdi.

Devletin her kademesine  sızmışlar

TYB’nin  sosyal medya  hesaplarından canlı yayınlanan söyleşide  konuşan Hüseyin Aydın; 
“15 Temmuz darbesini planlayanlar, icra edenler, özellikle askerler uzun yıllar devletin 
içindeler ve devletin nasıl çalıştığını biliyorlar. Sivil kadrolar da zaten bütün mesailerini 
devlete sızma, devletin işleyişine müdahale etme, oradan bilgi temin etme ve kendi 
amaçları için kullanmaya odaklanmışlardır. Darbe girişimine hazırlanırlarken 1960 ve 
1980 darbelerini okudular, sonuçlarını ve etkilerini öğrendiler. Ama yanıldılar, çünkü 15 
Temmuz darbe girişiminin en önemli hususiyeti bu darbenin bir örgüt tarafından, yani 
devleti sızmak amacı güden ve gayrimeşru yollarla devletin kurumlarına sızarak, nihai 
olarak devletin egemenliğini ele geçirmeye çalışan bir örgüt tarafından planlanıp icra 
edilmesidir.” diye konuştu. 

Güçlü, kararlı, imanlı bir halkın karşısında kim durabilir

Hain darbe girişiminin arkasında uluslararası güçlerin varlığına dikkat çeken yazar 
Hüseyin Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Dünyanın bütün büyük devletleri örgütün arkasında. Yani Kurtuluş Savaşı’nda olduğu 
gibi 15 Temmuz’da da örgütün arkasında yedi düvel var. Bütün ülkeler neredeyse 
bütün dünya örgütün arkasında. Böyle bir tabloda, bir milletin veya halkın başarılı 
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olabilmesi hakikaten mucizevi bir şeydir. Çünkü denklemin bir tarafına koyduğunuz güç 
unsurlarıyla karşı tarafındaki güç unsurlar arasında açık bir orantısızlık var. Yani burada 
güçlü, kararlı, imanlı bir halk var, elinde hiçbir silah yok, devlete ait hiçbir güç yok. Ama 
diğer tarafta devletin bütün olanakları bir örgüt tarafından o gece ele geçirmiş ve halka 
karşı kullanılıyor. Ama yine de,  bu halde, bu mücadeleyi darbeciler kaybetti, milletimiz 
kazandı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın söyleşide, “Asırlık Gece - Belgeler 
ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi” kitabını yazma nedeni, yazılış süreci ve 
yaşanan olaylar hakkında da bilgiler verdi. Aydın, “15 Temmuz darbe girişimini hazırlık 
aşamasından icra safhasına kadar sistematik bir şekilde ele aldım, bütüncül bir fotoğraf 
ortaya koymaya çalıştım” diye konuştu.

“Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 15 Temmuz’da da örgütün 
arkasında yedi düvel var. Bütün ülkeler neredeyse bütün dünya 
örgütün arkasında. Böyle bir tabloda, bir milletin veya halkın 

başarılı olabilmesi hakikaten mucizevi bir şeydir.”
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GENEL BAŞKAN ARICAN:  
HAİNLER AKADEMİYE DE BÜYÜK ZARARLAR VERDİ

Türkiye Yazarlar Birliği Genel 
Başkanı ve Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, 
“Türkiye Geçilmez” üst başlıklı 
“15 Temmuz ve Akademi” 
konulu söyleşide öğretim 
görevlisi Ömer Faruk Acar’ın 
sorularını cevaplandırdı.

15 Temmuz 2021 tarihinde 
gerçekleşen programı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi, Türkiye Yazarlar Birliği ve Genç Akademisyenler Birliği birlikte düzenledi.

Genç Akademisyenler Birliği’nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanan ve 
gençlerin büyük ilgi gösterdikleri söyleşide konuşan Genel Başkan  Arıcan; “40-50  yıllık 
süreyi kapsayacak biçimde oldukça profesyonel ve  sinsice ülkemizin kurumlarına sızan 
bu hain oluşum Haşhaşi benzeri bir yapılanmanın içine girmişler.” dedi.

Emperyalizmin taşeron örgütü

Darbe girişiminin amacının 15 Temmuz gecesinde net bir şekilde ortaya çıktığını belirten 
Genel Başkan Arıcan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hainler, Türkiye’yi iç savaşa sürükleyerek işgal etmek üzere bu harekâtı başlattılar. 
Ancak onların ve onları bir kukla gibi kullananların bilmedikleri, hesaplamadıkları bir 
şey vardı; Karşılarında bin yıllık bir Türk İslâm devletinin aziz evlatları, mirasçıları vardı. 
Milletimiz tarih boyunca dünyaya adaleti ve merhameti hâkim kılmak için mücadele 
verdi. Haçlı Seferleri karşısında İslam’ın bayraktarlığını yaptı. Diğer yandan, Büyük 
Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan Malazgirt’te 1071’de ordusundan 4 kat 
daha büyük Bizans ordusunu mağlup ederek Türklere Anadolu’nun kapılarını açtı. 
Milletimizin ve ordumuzun omuz omuza vererek yedi düvele karşı kazandığı Milli 
Mücadele, Çanakkale’de gösterdiğimiz başarı...İşte, her defasında yenilgiye uğrayan, 
yenilgi üzerine yenilgi yaşayan Haçlılar bunları bir yere not etti.”
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FETÖ Truva Atı

Konuşmasında darbecileri uluslararası güçlerin yönlendirdiğini de ifade eden Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan, “ FETÖ terör örgütü 40 yıllık bir oluşum ve bu oluşumu kimlerin 
desteklediği, kimlerin kullandığı, düşmanın sinsice taktiklerle nasıl içimize kadar ‘Truva 
atı’ gibi sokulduğu   bu anlattıklarımdan sonra sanırım daha iyi anlaşılmıştır. Yabancı 
ülkelerde okullar, dershaneler açılması, İngilizce ağırlıklı eğitimler verilmesi, öğretmenler 
görevlendirilmesi öyle kolay olabilecek işler değil. Muhatapları bakıyor, bu faaliyetleri 
yapanlar Müslüman bir ülkede yaşayan, namaz kılan insanlar. Bin yıllık bir tarihi var, 
bir dili var, geleneği var, kültürü var, değerleri var. Elbette işin doğrusunu gerçeğini 15 
Temmuz’dan sonra anlıyoruz, onlar hedefe ulaşmak için her şeyi mubah görmüşler.” 
ifadelerini kullandı.

Soruları çalarak eğitimde fırsat eşitliğini yok ettiler

Hainlerin hayatın her alanında olduğu gibi akademide de yıkıcı ve bozucu işler 
yaptıklarının altını çizen Genel Başkan Arıcan, “Eğitim; insanın zihnen, fikren kalben, 
ahlaken, dinen iyi insan üzerine kurulu bir sistemdir. Yükseköğretim ise; insanlığın ihtiyaç 
duyduğu eğitimli insan yetiştirme yerleridir. Ama ne yazık ki onların, o hain yapının 
etkili olduğu dönemde o melun emellerine alet edilecek şekilde, robotların yetiştirildiği 
bir sisteme dönüştürülmek istenmiştir. Eğitim ve akademi tarihin hiçbir döneminde 
bu kadar bozulmamıştır. Yandaşlarının başarılı olması için   sorular çalınmış, haksız ve 
hakkaniyetsiz bir şekilde sınavlarda hile yapılmıştır. Bunlar devletin önemli kurumlarına; 
askeriyeye, emniyete adalet sistemine yerleştirilmişlerdir. Bunu hiç bir inanç, hiçbir 
kültür kabul etmez. İslam dini asla kabul etmez.” dedi.

“Eğitim ve akademi tarihin hiçbir döneminde bu kadar 
bozulmamıştır; Yandaşlarının başarılı olması için  sorular 

çalınmış, haksız ve hakkaniyetsiz bir şekilde sınavlarda hile 
yapılmıştır. Bunlar devletin önemli kurumlarına; askeriyeye, 
emniyete adalet sistemine yerleştirilmişlerdir. Bunu hiç bir 

inanç, hiçbir kültür kabul etmez. İslâm dini asla kabul etmez”
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15 TEMMUZ RUHUNU DİRİ TUTMAK İÇİN 
YAPILMASI GEREKENLER

Tarkan Zengin

15 Temmuz darbe girişiminin durdurulmasının üzerinden beş yıl geçti. Devletin kurumlarına 
sızmış Fetullahçı hainlerin başını çektiği bir işgal girişimi Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 
liderliği ve milletimizin cesareti sayesinde püskürtüldü. FETÖ’cü hainlerin karanlık bir 
gece başlattığı darbe girişimi milletimizin destansı mücadelesiyle aydınlık bir güne döndü. 
Millet olarak ağır bir bedel ödeyerek 251 şehit verdik. Ayrıca mücadele sırasında çeşitli 
yerlerinden yaralanan 2196 gazimiz var. Dünya tarihinde eşine az rastlanır bir mücadele 
ile milletimiz, darbecilere ve bundan sonra böyle bir girişimde bulunma niyetinde olanlara 
unutulmayacak bir ders verdi. Milletimizin kararlı duruşu ülkemizi işgalden kurtardığı gibi 
bir iç savaş tehlikesi de bertaraf edildi. 

15 Temmuz ruhu nedir?

15 Temmuz ruhu dediğimiz şey vatanı, bayrağı, ezanı, milleti karşılıksız sevmek ve bu 
değerler uğruna gözünü kırpmadan canını vermektir. 15 Temmuz ruhu, darbecilere karşı 
mücadele ederken “evimiz kira ama memleket bizim” demektir. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan o zor dönemde büyük liderlik göstererek, “Milletimizi illerimizin meydanlarına 
davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, 
havalimanında toplanalım ve o azınlık grup, tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne 
yapacaklarsa orada yapsınlar” demişti. Milletimizin bu çağrıya uyarak “bize ölümüne” 
diyen bir liderin arkasında bir milletin “ölümüne” durmasıdır 15 Temmuz ruhu. 15 Temmuz 
ruhu, salaların kalplerde oluşturduğu inşirahtır. 15 Temmuz ruhu, korkunun kalplerden 
alınması, ölümün öldürülmesidir. Her kesimden insanla birlikte “millet olma şuurunu” 
yeniden hissetmektir. 15 Temmuz ruhu, abdestlerini alarak evlerinden çıkan milletin 
darbecilere karşı çıplak elleriyle büyük bir direniş göstermesidir. Vatan için can vermek, 
gazi olmaktır.
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15 Temmuz ruhunu diri tutmak için ne yapmalı?

15 Temmuz ruhunu diri tutacak ve gelecek nesillere aktaracak eserler büyük önem taşıyor. 
15 Temmuz ruhunu geleceğe taşıyacak olan en önemli faaliyetler eğitim, kültür ve sanat 
çalışmalarıdır. Kitap, dergi, bilimsel kongreler, konferanslar, raporlar, müzeler, sinema 
filmleri, besteler, belgeseller, tiyatro oyunları, şiirler ve hatıratlar gibi eserler 15 Temmuz 
mücadelesinin yurt içinde ve yurt dışında geniş kesimlere farklı yollarla anlatılmasına 
yardımcı olacaktır. Bu konuda nitelikli eserlerin sayısı her geçen gün artsa da 15 Temmuz 
gibi büyük bir kahramanlık mücadelesine yakışır sayıda eser ortaya konulduğunu 
düşünmüyorum. Gezi kalkışmasında, vandallıklar ve şiddet eylemlerine rağmen, oradan 
çok sayıda belgesel, araştırma, film, kitap, rapor ile Gezinin sosyolojisi ve psikolojisi gibi 
kavramlar çıkardılar. Tertemiz bir millet mücadelesi olan 15 Temmuz’dan çok daha fazla 
eser çıkarılmalıdır. 

15 Temmuz ruhunu diri tutmak için akademik çalışmaların da büyük önemi var. 15 Temmuz 
direnişinin farklı yönlerini detaylarıyla açıklayacak akademik çalışmalar da mutlaka 
yapılmalıdır. Gerek farklı dillerde yapılacak tez çalışmaları gerekse uluslararası önemli 
dergilerde yayınlanacak makaleler uluslararası alanda Türkiye tarafından yürütülen 
mücadelenin kamuoyuna anlatılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Ancak bu tür 
çalışmalarda sorumluluk duyan herkesin ve her kesimin taşın altına elini koyması gerekir. 
Sendikalar, üniversiteler, dernekler, vakıflar, medya kuruluşları, vakıflar, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları ve kamu 
kuruluşları bu konuda çalışmalar yapmalı veya yapılacak çalışmalara destek vermelidir.

Bu çalışmalar, en az 15 Temmuz gecesi verilen ölüm-kalım mücadelesi ile eşdeğerdedir. 
Zira tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Türk ve dünya tarihi açısından ezberlerin 
bozulduğu o gece yaşananların yazılması elzemdir. Zira o gece tarihe geçen mücadelenin 
ve aktörlerinin yazılması aynı zamanda bir görevdir. Bunu yapmak ülkemize ve insanlığa 
önemli faydalar getirecektir. Öncelikle tarih gelecek nesiller için laboratuvar görevi 
de görür. Böylesine önemli bir tecrübenin sonraki nesillere aktarımı, FETÖ gibi ihanet 
çetelerinin faaliyetlerinin anlaşılması ve yenilerinin öngörülerek önlenmesi açısından son 
derece kıymetlidir. Alınacak dersler tarihin tekerrür etmesini engelleyecektir.

İkinci olarak unutulmamalıdır ki 15 Temmuz gecesinden bugüne FETÖ çok büyük bir darbe 
almasına rağmen hala mücadele edilmesi gereken bir yapı olarak varlığını sürdürmektedir. 
Mücadelede rehavete kapılmak bugüne kadar yapılanların da heba olmasına neden 
olabilecektir. Bu nedenle 15 Temmuz mücadelesini ve mücadele ruhunu diri tutacak 
eserler ortaya koymak hepimiz için zorunlu bir ödevdir. Darbecilerin ve destekçilerinin 
hakikati karartmalarını engellemek vatanını seven herkesin görevidir. 
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“15 Temmuz ruhunu diri tutacak ve gelecek nesillere aktaracak 
eserler büyük önem taşıyor. 15 Temmuz ruhunu geleceğe 

taşıyacak olan en önemli faaliyetler eğitim, kültür ve sanat 
çalışmalarıdır. Kitap, dergi, bilimsel kongreler, konferanslar, 

raporlar, müzeler, sinema filmleri, besteler, belgeseller, 
tiyatro oyunları, şiirler ve hatıratlar gibi eserler 15 Temmuz 

mücadelesinin yurt içinde ve yurt dışında geniş kesimlere farklı 
yollarla anlatılmasına yardımcı olacaktır.”
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DOĞAN: BİZDEN SONRAKİ NESİL 
BU TARİHİ DİRENİŞİ ÖRNEK ALACAK

Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine gösterilen direnişin, milletin hafızasından 
asla silinmeyeceğini belirterek, “Silahsız halka karşı asla savaşılmaz. Bütün dünya bu 
gerçeği gördü. Bizden sonraki nesil de hayatları boyunca bu tarihi direnişi örnek alacak.” 
dedi.

Muş Alparslan Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye ile farklı ülkelerden 
200 bilim adamının katıldığı “Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye 
Sempozyumu” büyük ilgi gördü.

 Üniversite bünyesindeki Kültür Merkezi Kongre ve Konferans Salonu’nda düzenlenen 
sempozyumun “15 Temmuz’un Türkiye Toplumuna Etkileri” oturumunda konuşan 
Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Doğan, ülkenin her köşesinden insanların 15 
Temmuz gecesi alanlara inerek darbecilere karşı direndiğini anımsattı.

Darbe girişimine gösterilen direniş, milletin hafızasından asla silinmeyecek

15 Temmuz’un ertesi günü darbe girişimine karşı bir açıklama yaptıklarını ve birçok sivil 
toplum kuruluşunun da bunu desteklediğini anlatan Doğan konuşmasına şöyle devam 
etti: “Darbe girişimine gösterilen direniş, milletin hafızasından asla silinmeyecek. 
Silahsız halka karşı asla savaşılmaz. Bütün dünya bu gerçeği gördü. Bizden sonraki 
nesil de hayatları boyunca bu tarihi direnişi örnek alacak. Bu süreçte sivil toplum örgütleri 
de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Yediden yetmişe herkes gece boyunca 
meydanlara aktı. Türkiye Yazarlar Birliği olarak darbe girişimine tepki mahiyetindeki 
açıklamayı da ilk bizler yaptık.”



22

İSTİKLÂL ve İSTİKBÂL MÜCADELESİ

“Darbe girişimine gösterilen direniş, milletin hafızasından asla 
silinmeyecek. Silahsız halka karşı asla savaşılmaz. Bütün dünya bu 
gerçeği gördü. Bizden sonraki nesil de hayatları boyunca bu tarihi 
direnişi örnek alacak. Bu süreçte sivil toplum örgütleri de üzerine 

düşen sorumluluğu yerine getirdi. Yediden yetmişe herkes gece 
boyunca meydanlara aktı. Türkiye Yazarlar Birliği olarak darbe 
girişimine tepki mahiyetindeki açıklamayı da ilk bizler yaptık.”
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15 TEMMUZ’UN PSİKOLOJİSİ
Prof. Dr. Erol Göka

15 Temmuz’da yaşananlar, çok çeşitli açılardan ele alınabilir. Bunlar arasında en önemlisi 
yaşadığı travmayı, darbe girişimini zafere çeviren direniş boyutu, bu direnişi gerçekleştiren 
halkın psikoloji ve bu hain girişimde bulunanların psikolojisi: 15 Temmuz’un psikolojisi 
deyince bu iki boyutu da hesaba katmak durumundayız. Önce ikincisinden 
başlayalım:

Toplum olarak bir türlü başımızı kurtaramadığımız darbecilik, cumhuriyetimizin vesayet 
sistemi olarak kurulmasıyla yakından bağlantılı. Darbecilerin psikolojisini de vesayet 
sistemi belirliyor.

Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda Cumhuriyetimizin muazzam bir açmazın 
üzerine bina olduğu görülecektir. Bir yandan Cumhuriyet sürecinin millet egemenliğine 
dayandığını ileri sürülüyor bir yandan da vesayetçi bir sistem öngörülüyor, cumhuriyetin 
ancak asker-sivil bürokratik vâsiler aracılığıyla sürdürülmesinin zorunluluğu kaziye olarak 
kabul ediliyordu. Vesayetçilik ve darbecilik zaten birbirinin tamamlayıcı parçalarıydı. 
Darbeci, sisteminin ne pahasına olursa olsun korunmasına inanmış vesayetçidir!

“Darbeci”, hepimizin yakından bildiği, gündelik hayatta örneğini çokça gördüğümüz bir 
kişiliğe sahiptir. En öne çıkan özelliği, her şeyi kendisinin bildiğini, toplumun güdülmesi 
gereken bir sürü olduğunu düşünmesidir. Darbeciler, ülkenin nasıl kurtulacağının yegâne 
reçetesinin kendi kafalarının içinde olduğu saçmalığına inanacak kadar kendilerine ve 
güce tapınırlar. Bu “her şeyi ben bilirim”cilikleri, toplumu küçümseyen tavırları onları 
sevimsiz, ruhsuz bir çehreye büründürür.

Darbecilerin ikinci özellikleri, şüpheci ve vicdansız oluşlarıdır: Herkesten kendilerine 
karşı oldukları konusunda şüphelenirler –ki aslında haklıdırlar, kimse onları gerçekte 
sevmemektedir- ve şüphelerini yatıştırmak için olmadık zulümlere başvururlar ve 
yaptıklarından asla suçluluk ve vicdan azabı duymazlar, zulümlerini hep meşru görürler.
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Zihniyet dünyalarındaki benzerliğin yanı sıra bu ruhsal yapı tüm darbeciler silsilesinde 
görülür. Darbeci kişiliğin kendine ve güce tapınan ben bilirimciliği, şüpheciliği ve 
despotluğu, tüm darbeciler için söz konusudur. Hepsi de toplumu küçümseme, 
aşağılama, çocuk olarak algılama konusunda hemfikirdirler. Darbecilerin tamamı, dar 
kafalı, demokrasi ve toplum düşmanı ideolojik fanatiklerdir.

15 Temmuz darbesi ise önceki darbelere benzer bazı özellikler taşımakla beraber, 
onlardan büyük ölçüde farklıdır. Bu darbenin dinamosu “FETÖ” denilen, kendini 
güya yüce dinimize nispet etmeye çalışan, spritüel bir cinnet topluluğu. Ama aslında 
farklılıklar, sadece görünüşte. Bu spritüel cinnet darbecileri ile önceki darbecileri aynı 
kumaştan dokunmuşlar. O yüzden Genel Kurmay Başkanı’nı kendileriyle birlikte olmaya 
çağırırlarken sordukları soru “: Kenan Evren olacak mısın?”dır!

FETÖ, diğer darbecilerle aynı kumaştan ama aralarındaki mühim bir fark da kesin 
“İhanet” noktasında. “İhanet” ve hain” sözlerinin iktidara ve şartlara bağımlı olduğunu 
bildiğimden elimden geldiğince bu sözleri kullanmamaya gayret ederim ama FETÖ 
olgusu, bize başka yol bırakmıyor. “Militan ezoterizm” ve “spiritüel cinnet” gibi 
kavramlarla formüle etmeye çalıştığım bu yapının, aslında en net tanımlayıcısı, “ihanet”. 
Bu toplumu bir arada tutan ne varsa yıkmaya, “maya”yı bozmaya, ortak aklın simgesi 
olan devleti gayri-meşru ve gayri-ahlaki yollarla ele geçirmeye, devletin silahını halka 
çevirmeye ve milleti birbirine düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya dönük faaliyetlerine 
yakışan bir başka kavram daha bilmiyorum.

FETÖ, sanıldığı gibi sadece “paralel devlet yapılanması” değil, aynı zamanda paralel 
toplum ve paralel din de oluşturmayı başarmıştı. “Biz aldatıldık”, “Siz aldatıldınız” 
tartışmalarını bir kenara bırakmalı, tüm toplum olarak bunun üzerine çok ama çok 
düşünmeliyiz. Sanıyorum bu konuda en büyük görev de bize düşüyor. Birçokları gibi 
ben de kendi adıma FETÖ olgusunun psikolojik boyutunu aydınlatmaya çalışıyorum. 
Bu militan ezoterik yapıyla ilgili olarak diğerlerinden farklı en önem verdiğim tespitim, 
“örgüt içinde kimliklenmek”…

Elbette modern zamanlarda her toplumda, çocuklarını kendi inançlarına göre yetiştiren, 
genele göre marjinal kalan kesimler var ama bizde durum biraz daha farklı. Örgütsel 
yapıların içinde kimliklenenler, diğer toplumlara göre hayli fazla. Bazı aile ve ortamlarda 
kolektif kimlikler, bu şekilde biçimleniyor. Buralarda yetişenlerin milli kimlikleri de doğal 
olarak ya olmuyor, ya pek zayıf kalıyor. 

Nedenlerini ayrıca tartışabiliriz ama kabul etmeliyiz ki, bu ülkede kolektif kimliklerin 
inşasında, toplumun genel akışından oldukça farklı bir işleyişe sahip olan örgütsel 
yapılar, özellikle FETÖ çok etkin. Bu tabloya bir de yokluktan, yoksulluktan ya da 
sınav kazansın diye ergenliklerinin baharında FETÖ’nün kucağına teslim ettiğimiz 
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çocuklarımızı da eklersek, manzaranın dehşetini daha iyi anlarız. Bizim dinimiz, 
milletimiz için ancak yapacaklarımızı, onlar hocaları için kolayca yapabilecek durumu 
getiriliyorlar. Enes Kanter’in cinnete hazır haleti ruhiyesinde, halkına ateş açan asker 
kılıklı teröristin acımasızlığında, maalesef onları evlatlıktan reddetmekle geçmeyecek 
sorumluluklarımız var.

Olayın ikinci boyutu ise 15 Temmuz darbe girişimini muhteşem bir direnişle püskürten 
kahraman halkımızın psikolojisi: 

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmaması için milyonlarca insan elinden geleni 
yaptı. O gün niye böyle bir karşı çıkış olduğunu, insanların ne için cansiperane biçimde 
mücadeleye atıldıklarını günlerdir anlamaya çalışıyoruz. İnsanımız da anlatmaya gayret 
ediyor. Araştırmalar, anketler yapılıyor. Cevaplar, tahmin edeceğimiz gibi: “Vatan, millet 
için”, “din için”, “devlet için, bayrak için”, “demokrasi için”,   “Cumhuriyet için”, “Reis 
için”… Bazı ifadeler ve yorumlar ise doğrudan doğruya, 1960’lara kadar gidiyor, harekete 
geçirici güç, Menderes’i darbecilerden koruyamamanın suçluluk duygusu olarak ortaya 
konuyordu. Peki, ben niye çıktım sokağa ve orada ne gözledim 15 Temmuz gecesi? 

15 Temmuz gecesi, olanları hem canlı biçimde yaşama hem de gözlemleme imkânı 
buldum. Zalim darbecinin halka “ateş” çağrılarını kulaklarımla duydum, her birine 
sarılarak bu darbedir vazgeçin, kışlanıza dönün diye anlatmaya çalıştığımız askerlerin 
komutanlarını dinlemeyip havaya ateş ettiklerini, kahredici silah seslerine ve seken 
kurşunlarla içlerinden yaralananlar olsa da bir milim bile geri gitmeyen insanımızın 
inanılmaz direncini, direnişini gözlerimle gördüm. Neye karşıydı bu insanlar, ne için 
korkularını bir kenara atmışlar ölümüne direniyorlardı?

İnsan tekinin kendi bireysel davranışlarının nedenleri konusunda söylediklerine 
bile “evet, tam da budur” diyemeyiz, zira psikoloji bilgimiz bize onun o sırada fark 
edemediği bir muharrik gücün var olabileceğini söyler. Kitlesel tepkilerde durum daha 
da karışıktır. “ben” konusunda bile çaresizken bu kez işin içine “biz” girer. “Biz, hepimiz, 
niye kaybedeceklerimizi hesaba katmadan, ölümü hiçe sayarak o gün kahramanca ileri 
atıldık?”

Bakmayın ne dediğimize, işin aslı şuydu: Biz’i “biz” yapan neyse, onu korumaya çalıştık. 
Buradaki hayattan her şeye rağmen memnuniyetimizdi, bu memnuniyet için duyduğumuz 
minnetti, bizi yollara düşüren. Gelecek nesiller de, çocuklarımız da bu memnuniyetten 
nasiplensinler, onu daha da ileri götürsünler istedik. Kime mi karşıydık? Basiret, feraset 
gibi sözlerle anlatmaya çalışıyorsunuz ya bu hissimizi, işte onun sayesinde, burayı ele 
geçirmek, yıkmak, talan etmek isteyenler olduğunu seziyorduk.

 İster “Amerika” de, ister “AB”, ister “İsrail”, ister hepsini kast et, vardı öyleleri. İçimizden 
onlarla kucak kucağa olan ve hep olmak isteyenler olduğundan da haberdardık. FETÖ 
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mü? Onlar hangi adımı atsalar, kendilerini güçlü kılmak için hangi hile ve desiseyi 
yapsalar, 40 yıldır hesabını sormak üzere bir kenara zaten yazıyorduk. Her ihanette 
oldukları gibi bu darbe girişiminde de yer aldıklarını adımız gibi biliyorduk. Topuna birden 
karşı koyduk, hepimiz için…

“Biz’i “biz” yapan neyse, onu korumaya çalıştık. Buradaki 
hayattan her şeye rağmen memnuniyetimizdi, bu memnuniyet için 

duyduğumuz minnetti, bizi yollara düşüren. Gelecek nesiller de, 
çocuklarımız da bu memnuniyetten nasiplensinler, onu daha da 

ileri götürsünler istedik.” 
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TOPLUMSAL BİR RİSK OLARAK 
FETÖ’NÜN AİLE POLİTİKASI

Prof. Dr. Mustafa ORÇAN*

Bir ülkenin refah, huzur ve istikrar içinde yaşaması için ekonomik, siyasi, askeri, hukuki, 
uluslararası diplomasi kadar toplumsal güvenin de olması gerekir. Bir başka ifadeyle dev-
let ve toplumsal kurumların güven vermesi, güven içinde çalışması ve ilişkiler kurması 
önemlidir. Bu nedenle bir ülke için en önemli sermayelerden biri toplumsal sermaye ya 
da toplumsal hazinedir. Devletin ve milletin ayakta durması ve varlığını istikrarlı bir şe-
kilde sürdürebilmesi bu güven ilişkisine ve inancına bağlıdır.

Güvenin birey, toplum ve devlet olmak üzere üçayağı vardır: Birey mikro güveni, devlet 
makro güveni, toplum ise her ikisinin arasında ilişki kuran orta güveni temsil eder. Do-
layısı ile güveni en çok etkileyen ve belirleyen, bir anlamda makro kurum olarak devlet 
ve devlet kurumlarıdır. Devlet bu gücü, muktedir olmasından ve siyasi meşruiyetinden 
alır. Devlet, toplum ve birey iç içe geçmiş olsa da, devlet bireye ve topluma şekil veren 
üst bir aygıttır. Devletin birey ve toplum karşısındaki ilişkisinin ve gücünü ise daha çok 
o devletin kabul ettiği rejimi, ideolojisi, yönetim biçimi, hukuk anlayışı veya demokratik 
olup olmaması belirlemektedir. Burada devleti yöneten iktidarın meşruiyet kaynağı çok 
önemlidir. Devlete olan güveni ve toplumsal güveni bu meşruiyet kaynağı belirlemekte-
dir. Meşruiyet kaynağı, demokratik yolla mı, yoksa antidemokratik yolla mı elde edilmiş-
tir? Buna verilecek olumlu ya da olumsuz cevap, devletin, ekonominin, siyasetin, toplu-
mun istikrarına da verilecek cevap olacaktır. Bu nedenle güven olgusu birey, toplum ve 
devlet olgular ve aktörler sistemine dayanmaktadır. Buna Üç Aktör Sistemi diyebiliriz. 
Bu sistemde hangisinin daha güçlü olduğu konusuna gelince zamanla ve duruma göre 
değişmiş olsa da genellikle alttan üste doğru ya da bireyden devlete doğru gücün veya 
iktidarın arttığı görülmektedir. Bu yüzden toplumsal meşruiyeti ya da gücü yeteri kadar 

1* Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi/Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.
 e-mail:mustafa.orcan@manas.edu.kg/morcan@ybu.edu.tr
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olmayan grupların ilk hedefi “devleti ele geçirmek”tir, tıpkı FETÖ terör yapılanmasında 
olduğu gibi. Üçlü aktör sisteminde kimin daha fazla etkin ve güçlü olduğu, o sistemin 
örgütlenme becerisi ve gücüne bağlıdır. Sosyolojik bir ilke olarak şunu söylemek gerekir ise, 
çoğu zaman örgütlü olan grup azınlıkta dahi olsa örgütlenmemiş kitleye karşı üstün gelir. 

Her hangi bir iktidarın yönetimde kalması için toplumsal güven önemlidir. Bu nedenle 
darbeyi organize eden güçler, darbeyi meşrulaştırmak için ilk önce iktidarın toplumdan 
aldığı güveni sarsmakla uğraşır, plan ve projeler hazırlar. Fırsat oluşturulur, buhranlar, 
ekonomik krizler yaşanır, toplumun ve vatandaşların gelecekle ilgili ümidi karartılır 
ve daha sonra da darbe yapılır. Daha önceki darbe girişimleri olan 1960, 1971 ve 1980 
darbeleri de etnik, dini, mezhebi, olmazsa ideolojik farklılıkları çatışmaya, şiddete dö-
nüştürerek mevcut sivil iktidarın toplumsal meşruiyetini zayıflatıp, toplumda bıkkınlık 
oluşturup ümitsiz hale getirdikten sonra darbeyi gerçekleştirmişlerdir. Tüm darbeler 
sonrasında kendilerine muhalefet edecek siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, kişi-
leri mahkemelerde veya cezaevlerinde alıkoymuşlar ve mahkum etmişlerdir. 17-25 Ara-
lık 2013 tarihinde iktidarı alaşağı etmek için örgütün devlet içindeki adamlarınca evlere 
baskın düzenlenmesinde olduğu gibi, rüşvet ve yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla iktidar 
devrilmeye çalışılmıştır. 

15 Temmuz Darbe Girişimin Ailevi Sonuçları2

Kurgulayanlar ve amaçları her ne kadar pek değişmemiş olsa da 2016’da gerçekleşen 15 
Temmuz başarısız darbe girişimi bugüne kadar yapılan darbelerden oldukça farklı bir 
stratejiyle kurgulanmış bir darbe girişimidir.3 Rol sahipleri aynı, hedef aynı, fakat uygu-
lamaya konan yöntem ve teknik oldukça farklıdır. Bundan önce ki darbeler doğrudan 
askerle ya da siyasi figüranlarıyla yapılırken, ilk kez cemaat görünümlü eller tarafından 
kurgulanmış ve icra edilmeye çalışılmış bir harekettir. Dolayısı ile ideoloji gibi Türkiye’de 
toplumsal ayrışmaya neden olan bir başka olay cemaat görünümlü FETÖ yapılanmasıdır. 

Toplumun en önemli ve faydalı birimlerden biri de ailedir. 15 Temmuz darbe girişimi, 
toplumun özellikle de ailelerin bir birine olan güveninin ciddi olarak zedelenmesine yol 
açmıştır. Hem aile içi hem de aileler arasında ciddi sıkıntıların, krizlerin ve sorunların 
oluşmasına neden olmuştur. Sosyolojik anlamda söyleyecek olursak tüm modernleşme 
ve batılılaşma sürecine rağmen, Türk toplumu halen birincil ilişkilerin güçlü olduğu bir 
aile geleneğine ve yapısına sahip bir toplumdur. Batı toplumlarıyla, sosyalist ve komünist 
toplum geçmişi olan Rusya ve Çin gibi ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin önemli 

2  FETÖ Örgütüyle ilgili ihtiyaç duyulan resmi istatistiki bilgileri, ilgili kamu kuruluşlarından 
ulaşmakta zorluk çekildiğinden bazı bilgilere devlet ajansından alınmıştır.

3  Darbe sırasında toplam 251 kişi şehit olmuş, 2 bin 194 kişi yaralanmıştır. Birçok kamu binası ve 
araçları kullanılamaz hale geldi.
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toplumsal sermayesinin başında güçlü aile ilişkileri gelmektedir. Modernleşme ve özel-
likle kentleşme arttıkça aile içi ve aileler arasındaki ilişkiler de gün geçtikçe zayıflar. Fa-
kat Türkiye’de geniş ailenin yerini alan çekirdek ailenin artmasına ve toplumsal yaşamda 
hâkim olmasına rağmen, aileler arasında kısmi bir gevşeme olsa da aile içi ilişkiler halen 
güçlüdür. İyi ve kötü günde, doğumlarda, düğün ve ölüm günlerinde sıkı ilişkiler devam 
etmektedir. Fakat özellikle darbe teşebbüsü sonrası darbeye karşı olanlarla olmayan an-
ne-baba, çocuklar, kardeşler, amca, dayı, teyze, hala ve bunların çocukları ve kuzenleri 
arasında yakın akraba çevresinde bir ayrılık, yarılma ve güven bunalımı meydana geldi.  
Aile çevresi gibi, komşular arasında, esnaf ve çalışanlar arasında güven bunalımı katla-
narak artmış oldu.  

Kısaca örgütün yapılanmasına bakmak gerekirse, ilk önce dini sohbet adı altında evlerde 
esnaf ve öğrencilere yönelik program yaptılar, sonra var olan devlet okullarından genç-
lerle ilgilenmeye başladılar ve ailelerin eğitim gibi doğal ve masum taleplerini karşılamak 
için okullar açarak yola devam ettiler. 1990’lı yıllarda özellikle de 28 Şubat sürecinde kısa 
zamanda yerelden uluslararası dünyaya açıldılar. Kamu personelini, işadamlarını ve ma-
halledeki esnafı örgütlediler. Yurt dışında ülke çıkarına hizmet ettiklerini belirttiler, fakat 
darbe girişimi sonrası yapılan tüm çağrılara rağmen, milletin ve devletin kaynakları ile 
kurdukları okulları devretmediler, tam tersine cephe aldılar. Darbe girişimi sonrası başta 
Amerika olmak üzere Avrupa ülkelerinden destek görmeye devam ettiler. Kalem, defter 
ve kitap tutan masum eller; okullarda, yurtlarda, hücrelerde ve kışlada kendi ülke ve in-
sanına karşı plan yapan, onları ötekileştiren beyinlere; hatta bazılarını silah tutan ellere 
dönüştürdüler. Gerektiğinde çalışanlarını dini cemaatin bir üyesi olarak değil, bir istihba-
rat örgütü olarak kullandılar. Kurdukları uluslararası, eğitim kurumları, vakıf, dernek ve 
işadamları aracılığı ile belki de bugüne kadar dünyanın en büyük ve geniş sivil istihbarat 
örgütünü oluşturdular. Darbe sonrasında görüleceği gibi topladığı insan potansiyelini 
kısa süre içinde harcamaktan da sakınmadılar. Çünkü örgüt gösterildiği gibi kendi aklı ve 
vicdanıyla değil, bağlı bulunduğu küresel iradenin aklıyla ve çıkarıyla hareket ediyordu. 

Örgütün Aile Politikası ve Paralel Ailenin Kurulması

Öğrenciler ve gençler kadar örgütün diğer ciddi olumsuz sonucunu aileler üzerinden 
görmek ve okumak gerekir. Türkiye’de ideolojik dönemdeki bölünmeden sonra aile içinde 
ve aileler arasında yaşanan ikinci huzursuzluk ve bölünme, FETÖ terör örgütü aracılığı ile 
gerçekleşmiştir. Bir kısmını kamuoyu darbe girişiminden sonra öğrense de örgütün ciddi 
bir aile politikasının olduğu görülmektedir. Paralel devlet yapılanması gibi ailede de pa-
ralel aile yapılanmasına gidilmiştir. Bu politikanın bir sonucu olarak özellikle zengin ve/
veya başarılı öğrencinin ailesini de işin içine katmak, katılmıyorsa özellikle çocuklarını 
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bu aileden uzakta yetiştirmek ve örgüte dâhil etmek. Bu politikanın bir sonucu olarak 
sahip oldukları üniversiteye hazırlanan öğrencilere, ailesinin bulunduğu yerde kaliteli 
ve istediği üniversite olsa dahi ailelerinden uzaklaştırıp, ailenin kontrolünden çıkartıp 
kendi kontrolleri altına almak için isteyerek ya da istemeyerek öğrencilere başka kentler-
deki üniversiteyi tercih ettirmişlerdir. Hatta tercih sırasında çocuğun istediği bir bölüm 
tercih etmek yerine, bir şekilde ikna edilerek örgütün istediği bir bölüm yazdırılmıştır. 
Çoğu zaman ne çocuğun ne de ailenin tercihleri dikkate alınarak, öğrencinin ailesinin evi 
yerine örgütün öğrenci evinde ya da yurtlarında kalması sağlanmıştır. Bu şekilde gençler 
ve ailesi hem manevi olarak hem de maddi olarak sömürülmüşlerdir. Anlatılan gerçek 
hikâyelere bakılırsa tatillerde bile kısa süreliğine ailesinin evine gidip döndükten son-
ra, öğrenciler başka öğrencileri yetiştirmekle (!) ya da kurban derisi toplamakla meşgul 
edilmişlerdir. Ailesiyle birlikte bayram dahi yapamayan öğrencilerden söz edilmektedir. 
Dolayısıyla ailede hissedilen fakat adı konulmaktan sakınılan bir uzaklaşma, bazen de 
bir kopuş söz konusudur. İlginç olan aile ve fertlerinin boşluğunu doldurmak için abiler 
ve ablalar ihdas edilmiş, ayrıca baba ya da anne hüviyetinde ev ya da yurt yöneticileri/
imamları görevlendirilmiş olduğu mahkemelerde verilen ifadelerden ve itiraflardan an-
laşılmaktadır (KADEM ty. 17). 

Yine örgütün aile politikasının bir gereği olarak paralel ailenin, öğrencilerle sadece okul 
sürecinde değil, asıl okuldan sonraki mezun olduktan sonra çalışma hayatını da organize 
ettikleri bilinmektedir. Kendi yurt ya da evlerinde yetişen gençlere mezun olduktan sonra 
iş buldular ya da verdiler, bununla da yetinmeyerek evlenecek kız ya da erkek bulup yeni 
örgüt ailesi kurdular (Karakaş 2020). Bu örgütün doğrudan planladığı ilk kuşak ailedir. 
Bundan öncekiler daha çok sonradan örgüte dâhil edilen ailelerden oluşuyordu. Böylece 
örgütün sürdürülebilirliği sağlanmış oldu. Dolayısıyla işini/aşını ve eşini bulan kişi ve ör-
güte karşı genç aileler, vefa duygusu adına büyük bir borç altına girip sadakatle bunlara 
bağlı kalmaktadırlar. Kendi geçmişinden, kültüründen, tarihinden, gelenek ve görenek-
lerinden beslenerek bugüne kadar kendi doğallığı içinde kurulan Anadolu ailesi yerine, 
illegal bir grubun ya da örgütün planları ve stratejileri sonucu kurgulanan bir aile tipi 
ortaya çıkmıştır. Birinci aileden ziyade sonradan inşa edilen ve kurgulanan bu örgüt aile-
si, toplumsal güven için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Her yönüyle artık genç ailelerin 
örgütten kopması veya koparılması zor görünmektedir. 

Örgütün aile politikasının bir gereği olarak abla ya da abilerin telkinleriyle gençler, 
özellikle zengin öğrenciler kendi ailesini örgüte dâhil etmeye çalıştı, dâhil edemediği 
takdirde ailede kısmi bir bölünmelere sebebiyet verdi. Dâhil ettiğinde ise diğer akraba 
ve komşular arasında önce bir farklılık, sonra da ötekileştirme ve ayrışma baş gösterir 
ki bu durum ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok daha iyi bir şekilde açığa 
çıkmış oldu. Yaşananların bir dini cemaat işi değil, bir proje işi olduğunu anlayan ve piş-
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manlık duyan bazı aileler, normalleşme sürecine girmeye çalışıyorlar, fakat doğaldır ki 
başta devlet olmak üzere bu kez de toplumun durumu kabullenmesi zor olacaktır. Öz 
olarak toplumun sağlam birimlerinden biri olan Türk ailesi, ideolojik dönemden sonra 
FETÖ örgütüyle birlikte ikinci bir kriz yaşamaktadır. Görüleceği gibi bazı akraba ve aileler 
arasında güven bunalımı ve parçalanmışlık durumu söz konusudur. Bu durum kısmen 
toplumsal riskler taşımaktadır. Bu noktada ne yapmak gerekir ve sorun nasıl çözülür? 
Bu zor ama ilgilenilmesi gereken önemli bir sorudur. Devletin ve milletin işinin kolay 
olmadığı aşikârdır. Çünkü FETÖ terör örgütünün önemli özelliklerinden biri, kendini iyi 
gizleyebilme bilgi ve becerisine sahip olması, gerektiğinde gayri ahlaki durumları örgüt 
elemanlarına meşru göstermesidir: Haramı helal gösterebilir, zararlı olanı faydalı ola-
rak sunabilir, soru çalmayı ve aldatmayı örgüt için elzem deyip meşrulaştırabilir (Özyurt 
2017 ve Gümüş 2021). 

Sonuç olarak, bu süreçte toplumsal güvenin yeniden inşası kolay olmayacaktır. Zor olsa 
da imkânsız da değildir, tıpkı “evlat nöbetleri” ile PKK terör örgütü tarafından dağa kaçı-
rılan ailelerin harekete geçerek çocuklarına kavuşması ve terör örgütünden kurtarılması 
gibi bir akla ihtiyaç vardır. Bu konuda hem yurtiçinde hem de yurt dışında olmak üzere 
FETÖ terör örgütünün aile politikasına karşı Türkiye devleti olarak yeni bir aile politi-
kasının geliştirmesi gerekmektedir. Devletin ve ilgili kurumların örgütle aile ekseninde 
mücadele vermesi ve strateji geliştirmesi için ancak örgütün aile politikasını deşifre edip 
bilimsel veri ve analizlerden sonra oluşturulacak aile politikasıyla yapması icap eder.  Bu 
sorunun çözülmeden kendi haline bırakılmasının, ihmal edilmesinin veya hafife alınma-
sının daha zararlı olma ihtimalini hesaba katmak gerekir. 

15 Temmuz darbe girişimi başarısız oldu, fakat kamu kurumlarında ve aile gibi sivil ku-
rumlarda toplumsal güven ciddi ölçüde zedelendi. Darbe sonrası önemli ölçüde örgüt 
elemanları kamu kurumlarından uzaklaştırılsa da, halen yeni yeni tespit edilen örgüt 
elemanları çıkmakta, bu yüzden kamu kurumları içinde de güven ve güvenlik krizi tam 
geçmiş değildir. 2021 yılı itibariyle geçen beş yıla rağmen örgütün halen aktif olmasının 
getirdiği zorluklara rağmen toplumsal güvenin yeniden tesisi ve güçlendirilmesi için ku-
rumsal çabalara ve politikalara ihtiyaç vardır. Zaman geçmeden hukuki, askeri güvenlik 
ve istihbari önlemlerin yanında,  toplumsal önlemlerin de alınarak toplumda güvenin 
tamir edilmesi uygun olacaktır. Görevini yerine getiren güvenlik güçleri ve hukukçular 
kadar onların tamamlayıcısı ve işlerinin kolaylaştırıcısı olarak siyaset bilimcilerine ve 
stratejistlere, din görevlilerine, psikoloji ve toplumbilimi, özellikle çocuk ve gençlerin 
eğitimi üzerine çalışan eğitim uzmanlarına ve akademisyenlerine ihtiyaç vardır. Bu bağ-
lamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere kamu 
kuruluşlarına ve sivil toplum örgütlerine de önemli sorumluluklar düşmektedir. 
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“15 TEMMUZ GECEDEN SABAHI, 
ŞERDEN HAYRI ÇIKARABİLMEK”

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Enes Kala’nın Konya Yenigün 
Gazetesi’nde yayımlanan röportajının “15 Temmuz hain darbe girişimi” ile ilgili bölümü.  

-Ülkemiz yakın geçmişte ‘benim şahsi tespitime göre’ darbe görünümlü bir işgal girişimine 
maruz kaldı. Siz de “Darbeye Kafa Tutmanın İnsani İmkânı” başlıklı bir makale yazdınız. 
Türk Devletleri tarihinde yüzlerce defa darbe yaşanmıştır. Cumhuriyetimizde de 27 Mayıs, 
71 Muhtırası, 12 Eylül, 28 Şubat ve Nihayet 15 Temmuz gibi girişimler olmuştur. Bunlar 
arasında sadece 15 Temmuz’da darbeye kitleler halinde kafa tutmuş olmamızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

-Sosyal bünyenin sağlıklı şekilde inşasını ve muhafaza edilmesini çok önemli görüyorum. 
Sosyal bünye, toplumu tahrip edici dâhili ve harici virüslere direnç gösterme gücümüzü 
gösterir. Söz konusu bünyede herkesin kendi işiyle meşgul olurken bütünün işinin 
görülmesi güzelliği kendisini hissettirir. 

Sosyal bünyenin kaynağıysa milli iradedir. Milli irade sağlıklı şekilde tezahür edebilirse 
sosyal bünyenin inşasından söz edebiliriz. Sosyal bünye içinde en büyük güç tahammül 
sınırının esnekliği ve cevvaliyetidir. İnsanlarının birbirine tahammül etme erdemini 
tecessüm ettiren, kendi iradesine sahip çıkabilen, yer altı ve üstü kaynaklarını kullanma 
konusunda kendi kararını kendisi verebilen, tarihe bir teklif sunabilme öz güvenini 
gösterebilen toplumun sosyal bünyesi güçlüdür. 

Bu bünyede bizlik şuuru, benlik, senlik davasını aşıp yaşanan ulvi bir hali gözler önüne 
serer. Tarihiyle, geleneğiyle, farklılıkları zenginlik haline getirici hususiyetiyle özel bir 
yere sahip olan Türkiye’de 15 Temmuz, darbe kisvesi altında bir işgal girişimiydi. 

Bu işgal girişimi hem milli iradeye hem de tarihi şekillendirici fail olan Türkiye’ye karşı 
dışarıda planlanmış, içerideki kuklalarla uygulamaya konulmuş ama milletin çelikten 
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iradesine çarparak akamete uğratılmıştı. Kuşkusuz milletin haysiyet kıyamına durmasına 
neden olan birçok gerekçe sayılabilir. Bunlardan önemsediğim birkaç tanesini ifade 
edebilirim. 

Milletin tarihten temerküz edegelen şuurunda bu darbe girişiminin altındaki işgal girişimi 
tefrik edilebildi. Milletin iradesinin önemsendiği ve baş tacı edildiği süreçte bu iradenin 
birileri tarafından yok sayılması milletin gazabını celbetti. Tarihte darbeler karşısındaki 
suskunluğun bir kabulleniş değil bilakis isyan kazanını kaynattığı açığa çıkarılmış oldu. 
Gelişen iletişim kanalları gelişmelerin çok hızlı yayılmasına imkân sağladı. Son olarak 
ve her şeyden önemlisi i’lâ-yı kelimetullahın kalesi olan Türkiye’ye Yüce Mevla nusretini 
gönderdi.

Kaynak:/http://www.konyayenigun.com/m/ramazan-da-yenigun/15-temmuz-isgal-girisimiy-
di-h528606.html

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olmaması için 
milyonlarca insan elinden geleni yaptı. O gün niye böyle 
bir karşı çıkış olduğunu, insanların ne için cansiperane 
biçimde mücadeleye atıldıklarını günlerdir anlamaya 

çalışıyoruz. İnsanımız da anlatmaya gayret ediyor. 
Araştırmalar, anketler yapılıyor. Cevaplar, tahmin 

edeceğimiz gibi: “Vatan, millet için”, “din için”, “devlet 
için, bayrak için”, “demokrasi için”,  “Cumhuriyet için”, 

“Reis için”… Bazı ifadeler ve yorumlar ise doğrudan 
doğruya, 1960’lara kadar gidiyor...”



35

İSTİKLÂL ve İSTİKBÂL MÜCADELESİ

 “15 TEMMUZ İŞGAL GİRİŞİMİNE KARŞI 
EN GÜZEL ŞİİRİ MİLLETİMİZ YAZDI”

“15 Temmuz Şiir Şöleni” Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve İstanbul İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlendi.

15 Temmuz 2021 tarihindeki programın açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı 
Mahmut Bıyıklı, kurum olarak vatan, millet ve memleket meselelerinde her zaman 
duyarlı olduklarını ifade etti. 

15 Temmuz darbe girişimine karşı en 
güzel şiiri Türk milletinin yazdığını dile 
getiren Bıyıklı, “Millet olarak yüzyıllar 
boyunca duygu ve düşüncelerimizi 
hep şiirlerle anlattık. Sevincimizi şiirle, 
öfkemizi yine şiirle aktardık. Şiir, Türk 
milletinin vazgeçilmezidir. Ecdadımız 
şiirle ilmihal kitabı, tarih kitabı yazdı. 
Şiirle lügat bile yazdılar.” dedi.

Bıyıklı, şairlerin mücadele dönemle-
rinde her zaman en önde durduklarını 
kaydederek, şöyle devam etti: “Mille-
timizin atan nabzı çarpan yüreği oldu-
lar. Haksızlığa karşı yiğitçe haykırdılar. 
Zaten ‘Şairleri haykırmayan bir millet, 
sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk 
gibidir’ diyen de bir söz ustası değil midir? Şairler içinden çıktığı toplumun duygularına 
tercüman olmakla kalmaz, onlara şiirleriyle bilinç de aşılar.”

Bıyıklı, milletin 15 Temmuz’da meydanı hainlere bırakmayacağını net bir şekilde 
gösterdiğine dikkati çekerek, “İşte bu da bir şiirdir. Milletin yazdığı meydan şiirini doğru 
okuyamayanlar bu milleti anlayamaz. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak 
bütün üyelerimizle ilk günden itibaren ihanete meydan okuduk. ‘Şahitlik Bildirisi’ 
yayınlayarak, devletimizin yanında olduğumuzu ilan ettik. Bundan sonra da aynı 
kararlılıkla devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz.”

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise 15 Temmuz ruhunun yaşatılması için 
sanatın ve edebiyatın imkanlarından faydalanmak gerektiğini söyledi.

Şiir şölenine katılan şairler: Şair Kadir Ünal, Berat Bıyıklı, Bestami Yazgan, Ünsal Ünlü, 
Ziya Karatekin, Zekeriya Yılmaz, Özgür Çoban, Yusuf Dursun, Sadi Karademir ve Şafak 
Çelik.



36

İSTİKLÂL ve İSTİKBÂL MÜCADELESİ

“Milletimiz 15 Temmuz’da meydanı hainlere bırakmayacağını 
net bir şekilde gösterdi. İşte bu da bir şiirdir. Milletin yazdığı 
meydan şiirini doğru okuyamayanlar bu milleti anlayamaz. 

Bütün üyelerimizle ilk günden itibaren ihanete meydan 
okuduk. ‘Şahitlik Bildirisi’ yayınlayarak, devletimizin yanında 

olduğumuzu ilan ettik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla 
devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz.””



Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ailesi ve öğrencileri ile 

birlikte Kızılay Meydanında demokrasi nöbetinde...
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