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liberal düşünce, hakemli bir dergidir

Editörden

15 Temmuz’da Açılan “Yeni Kapı” Üstüne
Tutarlı olmanın maliyeti vardır. Egemen söyleme teslim olmadan, çoğu kez
kendi mahallenizde kınanma ve dışlanma pahasına doğru fikirleri dile getirmenin de öyle.
Kısa vadede haklı olmanızın ve haklı kalmak için diretmenizin, duruşunuzu korumak için şahsiyetinizi sosyal medya, akademya ve entellektüel muhitlerdeki linç kalabalıklarının saldırısına açık hale getirmenizin can acıtıcı
maliyetine katlanmak zorundasınızdır. Üstelik tarihte bu “kısa vade”nin bazen bir ömür boyu dahi sürebileceğini ve bazen haklı çıktığınızı görmeye
ömrünüzün yetmeyebileceğini göze alarak.
Ama uzun vadede gerçek ortaya çıkıyor; er veya geç bir yüzleşme yaşanıyor ve tarihin hızlanarak aktığı bir dönemde, artık çoğu kez bunun için çok da
fazla beklemeniz gerekmiyor.
17-25 Aralık, MİT tırlarının basılması ve asker-polis-savcı üçgeninde yaşanan diğer operasyonlarında herkes gibi Türkiyeli liberaller de bir ayrışma
yaşadı. Bu ayrışmada Liberal Düşünce Topluluğu’nda kalanlar olarak bizler,
17-25 Aralık sürecinde yaşananları esas olarak bir yolsuzluk operasyonu olarak görmediğimiz için çok saldırıya maruz kalmıştık. Yolsuzluk yapılmamıştır diye düşündüğümüz için değil, “yolsuzluk soruşturması” adı altında bambaşka bir operasyonun yürütülmeye çalışıldığını gördüğümüz ve ona işaret
ettiğimiz için.
O günlerde bizi siyaseten doğruculukla bezenmiş bir ahlâkçılıkla ezmeye
ve “yoksa siz yolsuzlukları görmezden mi geliyorsunuz?” diye susturmaya
çalışanlar, şimdi 17-25 Aralık Operasyonunu yapan Gülenist Darbeci Çete tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi karşısında afallamış ve susmuş durumdalar. Bazıları da olup biteni “yeni fark ettiklerini” ifade eden paylaşımlarla “viraj almaya” çalışıyor. Tabiî ki bizden bir özür bile dilemeden.
Ama içinden geçtiğimiz muhteşem tarihi ânı göz önüne alacak olursak,
17-25 Aralık, MİT tırlarının basılması ve asker-polis-savcı üçgeninde yaşa3

nan diğer operasyonlarında “tecahüli arif sanatı”nı kullanarak, Cemaat’in
devlet içindeki operasyonel bir güç alarak hareket ettiği gerçeğini görmezden-bilmezden gelenler karşısında haklı çıkmış olmamızın çok da önemi yok.
Çünkü yarının dünyasındaki asıl gündem bu değil, 15 Temmuz 2016 Darbe
Girişiminin püskürtülmesiyle açılan “Yeni kapı” olacak.
İşte asıl yoğunlaşmamız ve üzerine düşünmemiz gereken, -üç partinin katılımıyla gerçekleşen Yenikapı Mitingi ve “Yenikapı Ruhu”nda somutlaşanbu kapı olmalı.
2010 yılında Tunus’ta seyyar satıcı Muhammed Buazizi’nin kendisini yakmasıyla sembolleşen ve bu bireysel isyanla başladığı kabul edilen ciddi bir
değişim ve dönüşüm yaşanıyor coğrafyamızda. Ne Arap Baharı bitti, ne de
Mısır Devrimi. 15 Temmuz’da Türkiye’de de sivil siyasetin direnişi ve çağrısıyla ülke yönetimine el koyan halkı oluşturan milyonlarca insan, bireysel
iradelerinin çiğnenmesine izin vermeyerek tarihin akışını değiştirecek bir
eyleme imza attı. Sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu, İslam Coğrafyası ve genel olarak bütün dünyada etkisini zaman içinde çok daha belirgin biçimde
gösterecek görkemli bir direniş ve sonuçları bakımından da bir devrim bu.
Liberal Düşünce Topluluğu’nun güçlenmesi için mücadele ettiği özgürlük,
adalet ve barış değerleri açısından da tarihî bir dönüm noktası. Yaşadığımız
bölgedeki sosyal ve siyasî değişim hareketleri açısından da göz kamaştırıcı
bir dönemeç.
Bunu tespit etmek, elbette tarihin bir gül bahçesine döneceği anlamına
gelmiyor. Yine gelgitler, olumlu ve olumsuz gelişmeler olacak; hem Türkiye
içinde, hem de dışında. Ama 15 Temmuz öncesindeki gibi değil, onunla gelen
yeni dönemin ve yeni meşruluğun zemininde.
Önümüzdeki Liberal Düşünce Kongresi’nde de ana gündem bu olacak. Bir
de, ayrıntılarını www.liberal.org.tr’den okuyabileceğiniz bir yazı yarışması
var, bu konuyla ilgili. Katkılarınızı bekleriz.
15 Temmuz’un gerçekleştiği bir dönemde elbette Liberal Düşünce’nin
başlıca gündemi de bu olacaktı. Bu sayıdaki yazılar da doğal ve ağırlıklı olarak bu tarihi ânı anlamaya ve yorumlamaya ilişkin yazılara ayrıldı.
Türkiye toplumu o gün bir darbeyi alt ederek tarihin ve siyasetin akışında
önemli bir makas değişikliği yaptı ve bunu daha fazla konuşmamız gerek.
Daha iyi bir dünya adına bu kapıyı açık tutabilmek için.
Bekir Berat Özipek
Editör
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15 Temmuz Direnişi ve Türkiye
Demokrasisi
Atilla Yayla
Prof. Dr. | Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

Özet
Türkiye siyasî tarihi darbelerin en kötü biçimi olduğu askerî müdahalelerle dolu. Osmanlı Devleti zamanında başlayan bu müdahaleler Cumhuriyet döneminde de yeni boyutlar ve özellikler
kazanarak devam etti. 15 Temmuz 2016’da darbe teşebbüslerinin somuncusu ve en kanlısı
ortaya çıktı. Bu darbe teşebbüsünün faili ordu dâhil tüm devlet bürokrasisi içinde örgütlenen
ama sivil toplum içinde de uzantıları bulunan, Gülenciler diye tanınan, yargı tarafından birkaç
yıldır Fetullahçı Terör Örgütü olarak adlandırılan bir gruptu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülmek ve darbecilere karşı direnebilecek –polis başta olmak üzere- tüm odaklar etkisizleştirilmek
istendi. Erdoğan’ın darbeye direnmesi ve halkı da direnmeye teşvik etmesi sayesinde darbe
başarısız oldu. Batı ülkeleri darbeye karşı seçilmiş hükümete gerekli desteği vermedi. Türkiye
içinde de bazı çevreler darbeye açık ve kuvvetli biçimde karşı çıkmadı. Darbenin birkaç faktörün biraraya geldiği ve halkın kahramanca mücadele ettiği bir direnişle çökertilmesi Türkiye
demokrasisine her bakımdan katkıda bulunacaktır. Bu tecrübe, demokratik siyasal kültürü güçlendirecek ve bundan sonraki benzer teşebbüsleri zorlaştıracaktır.
Anahtar kelimeler: Darbe, Gülenciler, guru grupları, gurular ve takipçileri, demokratik direniş,
Türkiye demokrasisi

15 July Resistance and Democracy in Turkey
Abstract
The political history of Turkey is loaded with military interventions which are the worst forms
of coups. Those interventions that were set out in the Ottoman era have been carried over via
gaining new dimensions and features in the Republican period. On July 15, 2016, the last and
the most blooded coup attempt took place. The perpetrator of this coup attempt has been
the group which was organized all over the state bureaucracy including the army, having extensions as well in the civil society, known as Gulenists, and defined as Fetullah Gulen Terror
Organization by the judiciary for a few years. President Erdogan was intended to be assassinated, and all other hubs – foremost the Police- which were to resist against the putchists
were intended to be disabled. The coup attempt failed thanks to the resistance of Erdogan
and encouraging the people to resist. Western countries have not extended favorable support
to the elected government against the coup. Some circles within Turkey have not objected to
the coup attempt in clear and strong terms. Overthrowing the coup attempt by a resistance
together with several factors and the heroic struggle of the people would contribute to democracy in Turkey in all aspects. This experience would strengthen democratic political culture
and would obstruct similar attempts thereafter.
Keywords: Coup, Gulenists, guru groups, gurus and followers, democratic resistence, democracy in Turkey
* Bu makale hakem denetiminden geçmiştir.
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Darbelerin, Darbecilerin ve Darbeciliğin Coğrafyası
Türkiye tüm dünyada en çok darbe yapılan ülkeler arasında. Başka bir deyişle,
darbeler Türkiye’nin siyasî tarihinin bir klasiği. Tayland ve Pakistan gibi Asya
ülkeleri de Türkiye gibi sık sık darbeye sahne oluyor. Avrupa’da ise darbe
sayfası 1970’lerdeki Yunanistan ve 1980’lerin başındaki İspanya darbeleriyle
kapanmış görünüyor. Bu yüzden, Türkiye’nin Avrupa’nın son darbeci ülkesi
olduğu söylenebilir.
Darbe ülkesi olduğu için darbeci zihniyet de siyasi kültürümüzün ana öğelerinden biri ve sadece askerî çevrelere değil, bazı “sivil” çevrelere de derinlemesine nüfuz etmiş durumda. Bunu sözüm ona darbeye karşı çıkmak ve
darbeleri eleştirmek için girişilen nutuklarda dahi görmek mümkün. Sık sık
karşımıza çıkan “Darbeler kötü ama…”, “Darbeye zemin hazırlayan…” türünden sözler darbeyi bazen olağan görme bazen onaylama tavrının tipik yansıması.
Türkiye’de darbeciliğin kökleri epeyce geriye gidiyor. Osmanlı
İmparatorluğu’nda çok sayıda askerî isyan vuku buldu. İlk isyan 1445’teki
“Buçuktepe İsyanı” idi.1 Hem bu isyanda hem de benzer başka isyanlarda
çoğu zaman yeniçeriler maaşlarının artırılması, hayat şartlarının iyileştirilmesi ve bazı devlet mevkilerindeki kişilerin makamlarından uzaklaştırılması
veya oralara istedikleri kimselerin getirilmesi gibi amaçlar ve gerekçelerle
ayaklandı. Kimi isyanlar padişahın tahttan indirilmesine yol açtı. Ancak, her
isyan iktidar değişikliğiyle, başka türlü söylersek, mevcut padişahın “hâl edilmesi” ve yerine Osmanlı hanedanından başka birinin tahta çıkartılmasıyla
sonuçlanmadı.
Birçok Osmanlı padişahı çeşitli gerekçelerle ve amaçlarla askerler tarafından iktidardan düşürüldü ve katledildi. 1622’de orduda reformlar yapmak
isteyen II. Osman tahttan indirildi ve feci şekilde öldürüldü. 1648’de saray içi
entrikaların ağırlıkta olduğu bir süreçle Sultan İbrahim tahttan indirildi ve
idam edildi. Sultan İbrahim’in yerini daha 7 yaşındayken alan IV. Mehmed
ava düşkün bir padişahtı. 1683 Viyana mağlubiyeti ve sonrasındaki gelişmeler onu askerlerin avı hâline getirdi. 1687’de Eğri’de bulunan ordu İstanbul’a
yürüdü ve IV. Mehmed’i tahttan indirip yerine kardeşi Süleyman’ı tahta çıkardı. 1703’te tahta çıkan III. Ahmed damadı da olan sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa’nın bazı icraatları yüzünden sıkıntıya düştü. 1730’da tahtı kardeşi
Mahmud lehine terk etmesi istendi. Fransız İhtilali’yle aynı yılda, 1789’da
1

“Buçuktepe İsyanı” hakkında kısa bilgi için bkz: Sinan Çuluk, “Darbeli Osmanlı tarihi: Padişah ferman, asker ayar
verdi”, Bugünü Anlamak İçin Tarih, Ağustos 2016, Sayı 27, s. 39
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tahta çıkan III. Selim de ordunun merkezinde yer aldığı bir modernleşme
sürecini başlatmak istedi. 1807’de Kabakçı Mustafa’nın adıyla özdeşleşen bir
isyanda tahttan indirildi.
Bütün bu zaman zarfında Yeniçeri ocağı kapatılmış ve ordu modernize
edilmişti. II. Mahmud’un oğlu olan Sultan Abdülaziz modernleştirici bir liderdi. Batı kurumlarını Osmanlı’ya adapte etmeye çalıştı. Ama bir taraftan
ekonomik sıkıntılar bir taraftan da askerî mağlubiyetler ülkeyi zorlamaktaydı. Sultan Abdülaziz seraskerlikten sadrazamlığa getirdiği Hüseyin Avni
Paşa’nın başını çektiği bir darbeyle tahttan indirildi. Bazı tarihçilere göre modern Türkiye’de ilk darbe böylece 1876 yılında yapıldı2.
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti birçok bakımdan reddi mirasa giderek Osmanlı’dan kopma ve uzaklaşma yoluna girdi. Bazı alanlarda belli ölçülerde başarılı oldu. Ancak, tabiatıyla, kültürde kesiklik ve devrimcilik değil süreklilik esas olduğundan,
Osmanlı’nın darbecilik siyasî geleneği cumhuriyet Türkiye’sinde de yaşamayı sürdürdü3.
Osmanlı’dan tevarüs edilen darbecilik geleneği, Cumhuriyet döneminde
yeni şekiller ve boyutlar kazandı. Tek parti döneminde (1925-1945) bir darbe
görülmedi. Bu durum iki şekilde izah ediliyor. İlk teze göre, bu dönemde önce
Mustafa Kemal sonra İnönü, Osmanlı’nın isyanlarla ilgili acı tecrübesinden
haberdar olarak, orduyu siyasetten uzakta ve çok sıkı bir kontrol altında tuttu.
İkinci teze göre bu dönemde askerler siyasal iktidar makamları zaten kendi
mesleklerinden gelen, içlerinden çıkan, fikirlerini taşıyan liderlerin kontrolünde olduğu için siyasete doğrudan müdahale etmeye ve darbe yapmaya
kalkışmadı. Buna bir anlamda darbeci zihniyetin kurumsallaşmasının darbeleri önlemesi adını verebiliriz. Bana göre her iki faktör de etkili oldu ve bu
sayede tek parti döneminde Türkiye askerî darbelerle karşılaşmadı.
Türkiye 1950 yılının 14 Mayıs’ında adeta bir mucizeyi gerçekleştirerek
barışçıl bir yolla, silah kullanılmadan, iç çatışmalar yaşanmadan, kitlesel
ölümler vuku bulmadan demokrasiye (çok partili siyasi hayata) geçti. 1950
yılında doğan demokratik sistemimiz bir kısmı tam bir darbe boyutuna ulaşan diğerleri daha küçük boyutlarda kalan askerî müdahalelere maruz kaldı.
27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart 1970 Darbesi, 12 Eylül 1980 Darbesi ve
28 Şubat 1997’deki -faillerinin adlandırmasıyla- Post-modern Darbe başlıca
2

Osmanlı’da darbeler hakkında özet bilgi için bkz. Süleyman Kocabaş, “140 yıllık darbeder tarihimiz”, Derin Tarih,
Ağustos 2016, s. 26-39.

3

Türkiye Cumhuriyeti döneminde darbeler hakkında özet bilgi için de 1 ve 2 numaralı notlarda bahsedilen kaynaklara
bakılabilir.
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askerî darbeler olarak sayılabilir. Ayrıca, yukarda işaret edildiği üzere, başarısız darbe teşebbüsleri (1962 ve 1963’te Albay Talat Aydemir’in iki ayaklanması, 12 Mart 1971 darbecileri tarafından bastırılan 9 Mart 1971 cuntası)
ve demokratik siyasete aşikâr askerî müdahale (27 Nisan 2007 bildirisi gibi)
olarak görülebilecek başka olaylar da var.
Cumhuriyet dönemindeki darbeler ve darbe teşebbüsleri, 15 Temmuz’a kadar, istisnasız hep Atatürkçü-Kemalist karakterli, görünümlü oldu. Darbeciler her seferinde Kemalist dünya görüşüne bağlı olduğunu beyan etti; daima
Atatürk ilkelerine ve Atatürk’ün amaçlarına atıfla meşruluk aradı ve icraat
yaptı. Buna işaret ederken Atatürk yaşasaydı tüm darbelere cevaz verirdi demek istemiyorum. Bu darbeler Atatürk hayatta olmadığı zamanlarda yapıldığı için hangi darbeye nasıl reaksiyon gösterirdi bilmiyoruz. Söylemek istediğim darbecilerin Atatürk’ü darbeci düşünce ve icraatlarına kaynak olarak
kullandığı. Sadece askerler değil, sivil bazı çevreler de hep aynı çizgide durageldi. Kemalist toplum kesimleri sevmedikleri, dünya görüşünü paylaşmadıkları ve siyaset meydanında yenemedikleri siyasilere –dolayısıyla onların
dayandıkları, temsil ettikleri toplum kesimlerine- karşı orduyu ve ordunun
çeşitli şekillerde müdahalesini iktidarı elde tutmanın son çaresi olarak gördü.
Askerî darbeler bazen –27 Mayıs 1960’ta olduğu gibi– ordu içindeki gruplar/cuntalar bazen –12 Eylül 1980’de olduğu gibi– emir komuta zinciri içinde tüm ordu tarafından gerçekleştirildi. Darbeler, darbecilerin açıklamalarına
göre, genellikle, “laikliği koruma; muasır medeniyet seviyesine ulaşma; komünizm ve irtica ile mücadele; kaosu, kargaşayı, iç çatışmayı önleme; demokrasiyi koruma” gibi gerekçelerle/amaçlarla ve daha ziyade sağ eğilimli siyasî
iktidarlara karşı yapıldı.
Askerin gölgesindeki Türk siyasî hayatında AK Parti Milli Nizam Partisi
- Milli Selamet Partisi - Refah Partisi ve Fazilet Partisi geleneğinin gelişmesinin, değişmesinin ve yenilenmesinin ürünü olarak 2001 yılının Ağustos
ayında doğdu. Dini önemseyen bir siyasî gelenekten çıkmış olmasına rağmen
öncüllerine nispetle demokratik sisteme ve değerlere daha yakın duran bir
parti hüviyetiyle siyasî yarışa girdi.4 3 Kasım 2002 seçimlerinde, daha iki
yaşını doldurmamışken, hiç kimsenin, hatta parti kurmaylarının dahi beklemediği bir başarıyı yakalayarak % 36 oy oranı ile birinci oldu. Yüzde onluk seçim barajı yüzünden CHP dışındaki partilerin TBMM dışında kalması
üzerine Meclis üye tamsayısının büyük bir çoğunluğuyla hükümet kurma
hakkını kazandı. Parti lideri Tayyip Erdoğan’ın keyfî olarak ve yine askerlerin
4

Ak Parti’nin uyguladığı reformlara yönelik bir analiz için bkz. Kalkan, Buğra, “The Role of the Economic Rents in
Political Transformation of Turkey after the 1980s”, Eurasian Journal of Social Sciences, 4 (3), 2016, 1-13.
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öncülüğüyle konulan siyaset yapma yasağından kurtulması ve başbakanlık
makamına oturması bir sonraki yılın -2003’ün- ilkbaharında gerçekleşti. AK
Parti o günden bu satırların yazıldığı 2016 yılı Eylül ayına kadar, 7 Haziran
2016 – 1 Kasım 2015 arasındaki kısa ömürlü bir geçiş hükümeti hariç, hep tek
parti hükümeti olarak iktidarda kaldı.
AK Parti hükümetleri uzun bir süre darbe tehdit ve tehlikesi altında çalıştı. Askerler AK Parti’den duydukları hoşnutsuzluğu ve rahatsızlığı gizleme
ihtiyacı hissetmedi. AK Parti’li siyasetçiler birlikte bulundukları ortamlarda
rütbeli askerlerin sözlü hatta bazen fiilî sataşmalarıyla karşılaştı. Rütbeli askerler, bazen ismini vererek bazen de ismini gizleyerek medya üzerinden de
AK Parti hükümetlerine saldırdı. AK Parti onların kafasındaki “çağdaş, laik
Türkiye” imajına sığmıyordu. Ordu generalleri Hükümet’in her türlü icraatından ve niyetlerinden kuşku duyuyor ve bir an önce iktidardan düşmesini
ve AK Parti’nin mümkünse yok olmasını istiyorlardı.
AK Parti hükümetleri ile askerler arasında bir kısmı topluma yansıyan,
diğerleri halk tarafından öğrenilmeyen, bilinmeyen birçok sıkıntı ve gerilim
yaşandı. En büyük krizlerden biri 2007’de patladı. O yıl, görev süresi dolan Kemalist cumhurbaşkanı, eski Anayasa Mahkemesi üyesi yargıç Ahmet Necdet
Sezer’in yerine yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesi gerekiyordu. Anayasa’ya
göre, Türkiye’nin ayrıksı parlamenter sisteminin dayandığı anayasal düzenlemeler gereği cumhurbaşkanı TBMM tarafından seçilecekti. 1980 darbesine
giden süreçte aylarca cumhurbaşkanı seçilememiş olması rol oynadığından
–darbe gerekçelerinden biri olarak kullanıldığından –1982 Anayasası’na cumhurbaşkanı seçimini kolaylaştıran bir düzenleme yerleştirilmişti. TBMM en
fazla dört oturumda cumhurbaşkanını seçme şansına ve gücüne sahipti. Bu
durumda Meclis’te büyük bir çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin en
kötü ihtimâlle dördüncü turda yeni cumhurbaşkanını seçmesi kesindi.
Kemalist çevreler ve dışardan bir bütün gibi görünen ordu diken üstündeydi. Cumhurbaşkanı’nın mekânı olan Çankaya Köşkü’nü Atatürk’e ait ve
onun aziz bir hatırası olarak görüyor ve oraya dindar, namaz kılan, karısının başı örtülü bir kişinin yerleşmesi ihtimâlinden dehşete kapılıyorlardı. Bu
yüzden harekete geçtiler. Hemen darbeye yeltenmek yerine daha dolaylı yollara başvurdular. Laisist medya AK Parti üzerinde, laikliğiyle tanınan birini
aday göstermesi için baskı uygulamaya başladı. Baskılar rica kadar tehdit de
içermekteydi. Basının çabalarına ilaveten toplumun laiklik hassasiyeti yüksek ve AK Parti’ye karşı çıkmayı laikliğin bir gereği sayan kesimleri gizlice
muvazzaf açıkça emekli rütbeli askerlerin öncülüğünde harekete geçirerek,
Ankara, İstanbul ve İzmir’de yüzbinlerce insanın katıldığı “Cumhuriyet mi-
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tingleri” yapıldı. 27 Nisan 2007’de TSK’nın web sitesinde daha sonra dönemin Genel Kurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt tarafından yazıldığı söylenen
ama muhtemelen tüm komuta heyetinin ortak olduğu ve “sözde değil özde
laik” bir cumhurbaşkanı istendiğini beyan eden bir bildiri yayınlandı. Birçok
kimse haklı olarak bunu ordunun AK Parti’ye ve hükümete bir muhtırası olarak okudu. Postal sesleri duyulmaya başlamıştı.
AK Parti geri adım atmadı. Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa hükümet bir karşı bildiri yayınlayarak askere hükümetin emrinde olduğunu ve siyasete karışamayacağını hatırlattı. Bu, askerî vesayetin kırılmasında önemli
bir ilk adımdı. Fakat AK Parti’nin adayı Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı seçmesini engelleyen ordu değil bir hukuk hilesi oldu. Meclis oturumlarının
salt çoğunluk (276/550) ile açılması TBMM iç tüzüğünün hükmü olmasına
rağmen Kemalist hukukçu -eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu- cumhurbaşkanı seçimi oturumlarının salt değil vasıflı çoğunluk
(367/550) ile açılabileceğini ileri sürdü. Tartışmalar devam ederken AYM
Kanadoğlu’nun görüşü istikametinde bir karar verince, AK Parti’nin kendi
içinden birini TBMM’de cumhurbaşkanı seçtirme yolu tıkandı. Zamanın cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, görev süresi dolmuş olmasına rağmen, AK
Parti’yi engelleme çabalarına destek vermek için, makamını boşaltmadı. Böylece sivil-asker işbirliğiyle AK Parti’ye demokratik siyaset dışı bir müdahale
gerçekleştirilmiş oldu.
AK Parti bu müdahaleye cevap vermekten sakınmadı. Önce, TBMM’deki
çoğunluğuna dayanarak, Anayasa’daki cumhurbaşkanı seçimi sistemini değiştirdi. Cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesinin yolunu
açan bir düzenleme yaptı. 27 Ekim 2007’de yapılan referandumda halk bu
yöntem değişikliğine evet dedi. Bu değişikliğin ayrıksı bir parlamenter sistem olan Türk siyasî sisteminde radikal değişikliklere yol açacağını o zaman
ne AK Parti ne de AK Parti muhalifleri tam olarak farkındaydı. AK Parti, ayrıca, seçimleri yaklaşık dört ay öne çekti. 2007 Temmuz’unda yapılan genel
seçimlerden yine galip çıktı ama 367’yi, yani yeni cumhurbaşkanını seçmek için yeterli sayıyı bulamadı. Bir önceki seçimde meclis dışında kalmış
MHP’nin Meclis oturumlarına katılmaya karar vermesi üzerine oturum krizi
aşıldı ve AK Parti adayı Abdullah Gül cumhurbaşkanı seçildi. Ancak, pek az
kimse, AK Parti ile Kemalist güç odakları arasında bu nefes nefese mücadele devam ederken bir başka gücün sessiz, sabırlı, derinden ve kararlı şekilde
devlet içinde devlet kurmakta olduğunun ve darbeye kadar uzanabilecek bir
sürece girdiğinin farkına varabildi. Varan birkaç kişinin çığlıklarına ve ikazlarına ise -bu satırların yazarı dâhil- neredeyse hiç kimse kulak asmadı.
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15 Temmuz 2016 Darbe Teşebbüsü
15 Temmuz 2016 gecesi, yavaş yavaş yatmaya hazırlanan milyonlarca kişi bir
sürprizle karşılaştı. Her on senede bir askerî müdahale geleneği adeta kendini
korumak veya yenilemek istercesine, kendisine yeni bir sayfa açtı. İnsanlar
evlerinde, işyerlerinde, sokaklarda, televizyonlardan ve sosyal medyadan bir
darbe teşebbüsünü çeşitli safhalarıyla adım adım canlı takip etti.
Dışardan bakan gözlemciye 15 Temmuz darbesi önceki darbelerle benzeşikmiş, aynı silsilelin bir parçasıymış gibi görünebilir. Zaten öyle olmasının
istendiği de anlaşılıyor. TRT televizyonunda gece yarısı okutulan darbe bildirisinin “Yurtta Sulh Konseyi” imzasını taşıması, Kemalist çağrışımlar yapıyordu5. Yurtta Sulh Konseyi adının Atatürk’e atfedilen “Yurtta sulh cihanda
sulh” sözünü çağrıştırmaması imkânsızdı. Bildiride laiklik vurgusu da özenle
yapılmaktaydı. Darbeye meşruiyet ve destek kazandırmanın uluslararası ayağı açısından da laikliğin vurgulanması önemliydi. Nitekim dış dünyada darbe
esnasında ve hemen sonrasında verilen bazı tepkiler bunu doğruladı. Kısaca
Türk halkına da dış dünyaya da darbelerin daha öncekilerin bir benzeri olduğu mesajı verilmek istendi.
Ancak, 15 Temmuz darbesinin önceki Kemalist darbelerle benzerliği esas
itibariyle sadece şekil bakımındandı. Laiklik için yapılıyormuş görüntüsü verilen darbede askerler her darbedeki mutat hedeflere yöneldi: TRT, Genel Kurmay, Valilik binaları, Emniyet binaları vb. Darbenin zamanlaması sıra dışıydı. Normalde –elbette, eğer normali olursa- darbeler gece yarısından sonra,
sabaha karşı yapılır, halk darbecilerin teslim aldığı bir Türkiye’ye uyanırdı.
Bu sefer öyle olmadı. Darbenin gerek günü gerekse gün içindeki parçalarının
zamanlaması değişik oldu.
Niçin 15 Temmuz? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Ordu içindeki Gülenci
yığınak hem Mili İstihbarat Teşkilatı hem de yargı tarafından takip edilmekteydi. Önemli sayıda Gülenci subay, özellikle suça bulaşmış olanları tespit
edilmişti. Genel Kurmay’a MİT’ten birkaç defa liste gitti ve ismi verilen askerler için işlem yapılması istendi. Benzer talepler yargı makamlarından da
gelmekteydi. Ancak Genel Kurmay yetkilileri işlem yapmayı savsakladı. Sonunda İzmir Cumhuriyet savcılığı 18 Temmuz 2016 tarihi itibariyle onlarca
askeri gözaltına almaya karar verdi ve polise bunun için talimat gönderdi.
Hükümet de her sene Ağustos ayı başında yapılan Yüksek Askerî Şura’da bu

5

Darbe bildirisinin tam metni için bkz. http://www.uludagsozluk.com/k/15-temmuz-2016-trt-darbe-bildirisi-tammetni/ Darbe bildirisinin üslup ve içerik bakımından analizi için Türkiye gazetesinde Yıldıray Oğur’un çeşitli
yazılarına bakılabilir.
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yıl 2000 kadar Gülenci subayı emekliye sevk etmeye karar verdi. Bu Gülen’in
ordudaki gücünün tamamının olmamakla beraber önemli bir parçasının tasfiye edilmesi anlamına gelmekteydi. Bu yüzden kendilerinin ifadesiyle bu
subaylar Gülen’in bilgisi, onayı ve talimatı çerçevesinde uzun zamandır yapılan hazırlıklara dayanarak “kelleleri alınmadan kelle almaya” karar verdiler
ve harekete geçtiler.
Darbe için gecenin geç saatleri seçildi ama darbeciler açısından kötü, toplum ve demokrasi açısından hayırlı bazı “kazalar” saatlerin oynatılmasına sebep oldu. MİT’i basmakla görevlendirilen askerî birimin içinde yer alan bir
subay, MİT’e giderek darbeyi değil ama MİT’e bir baskın düzenleneceğini
ihbar etti. MİT bu bilgiyi Genel Kurmay’a taşıdı. Tüm kilit makamlarda ya
bizzat oturmakta veya oraları adım adım takip etmekte olan darbeciler darbe
teşebbüsünün sızdığı düşüncesiyle 16 Temmuz sabah 03:00 için planladıkları
darbeyi 15 Temmuz’un akşam saatlerine çekti. Askeriye içinde darbe planının parçaları akşam olmadan uygulanmaya başladı. Darbenin topluma yansıması ise İstanbul Şehitler Köprüsü’nde –eski Boğaziçi Köprüsü- Anadolu’dan
İstanbul’a geçişin saat 21:30 civarında bir grup asker tarafından tanklarla
desteklenen askerler tarafından engellenmesiyle oldu.
Darbeciler TRT’yi bastı. Önceki darbelerde okunanlara benzer bir bildiriyi
bir kadın spikere zorla okuttu. Laikliği korumak, barışı tesis etmek için yönetime el koyduklarını, tüm siyasî partileri kapattıklarını, sokağa çıkma yasağı
koyduklarını ilân etti. 12 Eylül 1980 darbesinde de bunlar ilk yapılan şeyler
arasındaydı. Uluslararası anlaşmalara bağlı kalınacağının taahhüt edilmesi
ve darbenin huzur, barış, yolsuzlukla mücadele için yapıldığının beyan edilmesi de darbeciliğin standart yansımalarıydı6.
15 Temmuz darbesi, fiziksel şiddet kullanımı bakımından öncekilerden
farklıydı. Evvelki darbeler fiziksel şiddetten çok psikolojik şiddete, şiddet kullanma tehdidine ve şiddet aygıtlarının teşhirine dayanmıştı. 15 Temmuz’da
ise yoğun şiddet kullanıldı. Bu şiddet hem kamusal hedeflere hem de darbeye
karşı çıkan sivil vatandaşlara yöneltildi. Bu yönüyle şiddet hem terör boyutlarına ulaştı hem de darbenin failinin bazı korkunç özelliklerini yansıttı7.
Darbeciler Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ı
öldürmeye çalıştı. Kendilerine karşı durabilecek polis güçlerini fiziken tasfi6

15 Temmuz darbe teşebbüsünün her anı, ayrıntılarıyla yazılı ve görsel medyaya yansıdı. İnternette arama yaparak
binlerce yazılı, sesli ve görsel malzemeye ulaşılabilir. Gazete ve dergiler de darbeyi her yönüyle yansıttı ve özel
ilâveler verdi. Bu ilâveler arasında en kapsamlı ve teferruatlı olanlardan biri Yeni Şafak gazetesinin 29 Temmuz’da
verdiği 4X24 sayfalık ilâvelerdir.

7

15 Temmuz’da devreye sokulan darbe planlarının mahiyeti ve özellikleri hakkında bir analiz için bkz. Y. Hakan
Erdem, “Türkiye’nin Yakın Dönem Darbeler Geçmişinde Kısa bir Cevelan”, Karar, 7 Ağustos 2016.
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ye etmeye, manevî olarak sindirmeye ve böylece devreden çıkarmaya çabaladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin etrafını bombaladı. Hiç şüphe edemeyiz
ki cumhurbaşkanı orada olsaydı binaya da bomba yağdırırlardı. Darbeciler
Meclis Başkanı’nın öncülüğünde TBMM’de grubu bulunan dört siyasî partiye mensup bazı milletvekillerinin darbecilere direnmek için TBMM’de toplanması üzerine Meclis’e ateş açmaktan çekinmedi. Ankara ve İstanbul’da
polisler ve emniyet binaları tanklarla ve helikopterlerle saldırı altına alındı.
Ankara ve İstanbul’da binlerce sivile ateş açıldı. Alçak uçuş yapan uçakların
çıkardığı gürültüyle insanlar terörize edildi. Sonuç olarak, 15 Temmuz darbesi yapılışı itibariyle en fazla şiddet kullanılan darbe olarak tarihe geçti.
Türkiye’de 1962 ve 1963’te 1960 darbesinin amaçlarına ulaşamadığı gerekçesiyle Talat Aydemir tarafından gerçekleştirilen iki darbe teşebbüsü başarısız olmuştu. 15 Temmuz’da başarısız kılınan üçüncü fakat daha önceki iki darbe teşebbüsünden çok daha ciddi bir darbe teşebbüsüydü. Ancak,
Aydemir’in teşebbüsleri yine ordu içinden yapılan müdahalelerle önlenmişti,
halk devrede değildi. 15 Temmuz’da ise halk darbe teşebbüsünü defeden ana
faktör olarak tarihte yerini aldı. Her siyasî çizgiden, hayat tarzından milyonlarca insan derhal darbeye tepki gösterdi. Türkiye’nin her yerinde insanlar
akın akın sokaklara ve meydanlara koşarak darbecilere direndi.

15 Temmuz Darbe Teşebbüsünün Kimliği
Bir darbenin kimliğini anlamak için bakılması gereken faktörler bellidir: Darbenin liderinin/liderlerinin şahsiyeti, fikri. Darbeci grubun ideolojik rengi,
yapılanması ve işleyişi. Darbecilerin darbe yapma gerekçeleri ve ilan edilen
ilkeleri ve amaçları. Darbecilerin iç ve dış bağlantıları, müttefikleri ve hasımları.
Eldeki bütün veriler-istihbarat bilgileri, tarihî kayıtlar, adliye itirafları,
sosyal medya itirafları, gizli yazışmalar, açık ve örtülü mesajlar vs. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bilinen, tanınan bir yapılanmanın eseri olduğunu
gösteriyor8. Bu gruba toplumda yakın zamana kadar Gülen Cemaati/Hareketi
denmekteydi. Yapı kendisini Hizmet Hareketi olarak adlandırmaktaydı. 17/25
Aralık operasyonlarından sonra Gülenistler için, Gülen Çetesi gibi pejoratif
isimler de kullanılmaya başlandı. Benim uzunca bir süre Otonom Yapılanma
olarak andığım bu gruba aynı anda bazıları Paralel veya Paralel Devlet Ya-

8

15 Temmuz darbe teşebbüsünün failinin Gülen örgütü olduğuna hiç kuşku yok. Failin FETÖ olduğuna dair sınırsız
bilgi ve çok sayıda belge var. En ilginçlerinden biri darbede görev alma suçlamasıyla tutuklanan A. K. adlı bir
yarbayın sorgusunda söylediği şeyler. Bu zat metinde anlatılan süreci doğrulamakta ve kendilerine “son kale
düşmeden darbe yapın” talimatı verildiğini itiraf etmekte. Hürriyet, 21 Ağustos 2016.
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pılanması dedi. Şakirt veya Fethullahçı, bu yapılanmaya mensup kimselere
verilen isimdi. Yapı kendi içinde örgütsel şemada çeşitli birimlerin başında
bulunan ablalar, abiler ve imamlarla işlemekteydi. Şüphe yok ki, gizli bir yapılanma olmasından ötürü, bu yapının içi ve işleyişi hakkındaki bilgilerimiz,
en azından şimdilik, sınırlı. Bununla beraber özellikle 15 Temmuz teşebbüsünde kullandığı şiddet yüzünden yapı terörist özelliği de kazandı. Nitekim
yargı organları bu yapıyı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olarak adlandırıyor.9
Bir Guru Olarak F. Gülen
Fethullah Gülen emekli bir din adamı, vaiz. Örgütünün neredeyse elli yıllık
bir hikâyesi var. İzmir’de mahallî bir gruplaşmayla işe başlamış ve sonunda
dev bir uluslararası ağ ortaya çıkartmış. Gülen, kendini diğer dünyaya adamış
(otherworldly) bir kişi gibi görünmek için çok çaba sarf etmesine rağmen,
bu dünyaya kuvvetle bağlı. Dünya gücünü, iktidarını çok seviyor ve sonuna
kadar kullanmak istiyor. İslam’a ilgisi ve İslam hakkındaki bilgisi dünyevi iktidarın aracı ve perdesi görevini üstleniyor. Bunun en büyük delili insanları
din ve ahlâk konusunda bilgilendirmekle yetinmeyip, kendi parçası yapan ve
asla bırakmayan bir ağ kurmuş ve işletiyor olması.
F. Gülen’in kendisini mehdi olarak gördüğü ve bunu çevresine kabul ettirmeyi başardığı anlaşılıyor. Bu, örgütünü disiplinle ve mutlak itaat – Cizvit
deyişiyle “ölü gibi itaat” ilkesine göre ayakta tutmasını kolaylaştırıyor. Mehdi inancına göre, Mehdi tüm insanlığın kurtarıcısıdır. Asla yanılmaz, hata
yapmaz. Mehdi’ye itaat etmeyen Allah’a itaatsizlik etmiş ve böylece öbür
dünyasını tehlikeye atmış olur.10 Sanırım bu, bazılarının merak ettiği, toplumda profesör, general gibi üst düzey kimselerin nasıl olup da ilkokul mezunu
bir kişiye ölümüne itaat ettiğini açıklamamıza yardımcı olur.11

9

Gülen örgütünün terörist olup olmadığı uzun zaman tartışıldı. Bilinen silahlı eylemleri olmadığı gerekçesiyle
–ben dâhil- birçok kimse bu örgütü terörist olarak görmemişti. Ben organize suç çetesi demenin daha uygun
olacağı kanaatindeydim. Ancak 15 Temmuz’da bu örgütün silahları ve silahlı adamları da olan bir terör örgütü
olduğu hiç şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya çıktı. FETÖ’nün niçin terör örgütü olarak görülmesi gerektiği
hakkında kuvvetli ve inandırıcı bir açıklama için HSYK’nın çok sayıda yargı mensubunu meslekten atma kararının
gerekçesine
bakılabilir:
http://www.hsyk.gov.tr/DuyuruOku/889_hakimler-ve-savcilar-yuksek-kurulu-genelkurulunun-24082016-tarihli-ve-201642.aspx

10 Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları, 1998, s. 253-54.
11 F. Gülen’in şahsiyeti ve yaşayışı hakkında bilgi için onunla kırk yıl beraber yürümüş olan Latif Erdoğan’ın şu kitabına
bakılabilir: Şeytanın Gülen Yüzü, İstanbul: Turkuvaz Kitap, 2016. Gülen’in istihbarat örgütünün varlığının farkına ilk
varanlardan biri belki de hayatını şu kitabı yüzden kaybetmiş (öldürülmüş) olan Necip Hablemitoğlu’dur: Köstebek,
İstanbul: Pozitif Yayınları, 2016. Yazar bu kitabı FETÖ’nün 2010’lu yıllarda tüm hatlarıyla yavaş yavaş ortaya
çıkmaya başlamasından çok önce -1990’ların sonları ve 2000’lerin hemen başında- hazırlamıştı.
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Gülen’in inancı ve bu inancın İslam dini içindeki yeri, teolojik bir tartışma
ve bu yazarın yetkinlik alanı dışında12. Ancak FETÖ’nün ve F. Gülen’in tarzı ve özellikleri dinî yapılanmalarda olduğu kadar lâdini yapılanmalarda da
karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden kapalı yapılanmalarla, onların liderlerinin
ve üyelerinin özelliklerini inceleyen bilimsel çalışmalardan yararlanabiliriz.
Bilimsel literatürde F. Gülen gibi kişilere kült lideri, guru gibi isimler veriliyor. Bu tür gruplara verilen başlıca isimler de kapalı grup, sekt, fraksiyon,
heretik grup, gnostik grup, karizma grubu, ütopya grubu. Bu tür gruplar arasında bazı farklar tespit edilebilse bile ortak noktalar onları bir bütün olarak
incelememize yetecek kadar fazla.
Psikiyatrist Anthony Storr’a göre Gurular “hayatın anlamı üzerine özel
bilgi sahibi olduğunu iddia eden ve bundan ötürü de başkalarına hayatın nasıl yaşanması gerektiği konusunda söz söyleme hakkı olduğunu hisseden”
kimselerdir. Gurular takipçilerine kendilerini geliştirme ve kurtuluş yolları vaat eder. Gurular kendilerinin özel bir manevî içgörüye sahip olduğunu
iddia eder. Storr’a göre guruların şu özellikleri dikkat çeker: Güzel, ağdalı
ve tumturaklı konuşma becerisi; otoriterlik; paranoyaklık; kendini insanüstü
gibi göstererek ulaşılmaz hale getirme; müritlerinin hayat tarzı, evliliği, meslek seçimi ve icrası, parasını ve malını mülkünü nereye nasıl harcayacağına
karışma; gruba üye olanların kişilik ve kimliklerini tamamen dönüştürme;
bağlılarından maddî ve manevî anlamda çıkar sağlamaya çalışma.13 Gülen’in
bu özelliklerin tamamını veya çoğunu taşıdığını uzun zaman yakınında
bulunmuş ve onun davranışlarını gözlemlemiş kimseler teyit etmekte.14
Gurular hem bazı kabiliyetler hem de normal sayılması zor, hatta bazı
psikiyatristlerce hastalık semptomu sayılan özellikler sergilerler. Storr narsistlikten ve bazı durumlarda paranoyaklıktan bahsediyor. Önemli bir psikiyatr olan Otto Kernberg de hem narsistliğe hem de toplum karşıtlığına işaret
ediyor. Buna göre, “Narsist kişiliklerin başlıca özellikleri, büyüklenmecilik,
aşırı bencillik ve başka insanlardan hayranlık ve takdir elde etmeye çok he12 Diyanet İşleri Başkanlığı İslam inancı/itikadı açısından F. Gülen’in görüşlerini sistematik olarak ele almak için bir
çalışma başlattı. Bunun geç kalan bir adım olduğu söylenebilir. Ayrıca, sivil teoloji grupları da benzer çabalara
girmelidir. Çünkü FETÖ ile bu alanda mücadele edilmesi, hesaplaşılması şart. Bununla beraber, tartışmaları sadece
İslam teolojisi içine hapsetmek yanlış olur. Olay yalnızca teolojik tartışmalarla anlaşılamaz. Ayrıca, FETÖ’de
hâkim itikadın İslam dışında olduğunun söylenmesi de olayın genel mahiyetinde önemli bir değişikliğe yol açmaz.
FETÖ’nün çalışma biçimleri ve yaptıkları İslam teolojisi içine sığdırılabilseydi bile -ki elbette FETÖ üyeleri böyle
görüyor- demokratik teori açısından yanlış olmaktan çıkmazdı.
13 Anthony Storr, Öteki Peygamberler (Feet of Clay: A Study of Gurus), çev. Aslı Day, İstanbul: Okuyan Us Yayınları,
2001, s. 11-19.
14 Bu çerçevede meselâ Hüseyin Gülerce’nin şu yazısı dikkate değer: “FETÖ’nün hipnozundan neden çıkamıyorlar?”,
Star, 19 Ağustos 2016. Otto Kernberg, Sınır Durumlar ve Patolojik Narsizm, çev. Saffet Murat Tuna, İstanbul: Metis
Yayınları, s. 200 vd.
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vesli olmalarına karşılık, başkalarına karşı çarpıcı bir ilgi ve eşduyum yokluğudur.” Narsist kişilikliler “bilinç düzeyinde yoğun güvensizlik ve aşağılık
duyarlar. Zaman zaman bu aşağılık ve güvensizlik hisleri büyüklenmeci hisler ve tümgüçlü olma fantezileriyle dönüşümlü olarak yaşanır”.15 Kernberg’e
göre, “Narsistik kişilik bozukluğunun parçası olarak ortaya çıkan hem edilgen, hem de saldırgan toplum karşıtı davranışı, gerçek toplum karşıtı kişilik
bozukluğundan ayırt ettiren en önemli özellik, toplum karşıtı kişilik bozukluğunda suçluluk duygusu ve pişmanlığın olmayışıdır.” Bu kimseler, “toplum karşıtı davranışlarının sonuçlarıyla yüzleştiklerinde, pişman olduklarını
söyleseler bile, saldırdıkları veya sömürdükleri kişilere karşı davranışlarında
hiçbir değişiklik olmadığı gibi davranışlarını değiştiremedikleri için endişeye de kapılmazlar”16. “Başkalarındaki ahlâk duygularıyla eşduyum kurabilmek bir yana, içselleştirilmiş ahlâk değerleri yoktur”.17
Gülen’in davranışlarını bu hatlar boyunca gözlemlemede ve açıklamada
mümkün olabildiğince birçok bilim insanı hemfikir. Mesela psikiyatr Erol
Göka bir başka akademisyen olan Mehmet Ali Büyükkaya’dan aktardığı görüşlerle buna işaret ediyor.18 Bu tür kimselerde “Benlik sevgisi marazî biçimde görünür hâldedir” diyor. Gülen’in guru özelliklerini neredeyse bire bir taşıdığını gösteren başka bilgiler de var. Ancak sanırım bu kadarı yeterli. Gülen
takipçileri için bir guru. Davranışları ise tipik guru davranışları.
Sıradışı Topluluklar Olarak Kültler
Gurunun (veya yanılmaz liderin) bu özelliklerini tespit ettikten sonra şimdi
kültlerle ilgilenmeye geçebiliriz. Marc Galenter’e göre, “kült (İngilizce cult)
terimi kendine özgü ritüelleri takip eden, uygulayan bir minör (küçük) dinî
sekte işaret eder”.19 Başka bazı yazarlar da kültlerdeki dinsel karaktere vurgu
yapıyor. Ancak, bana göre kült adının sadece dinî gruplara tahsis edilmesi yanıltıcı olabilir. Hem seküler –veya beşerî bir dine bağlı- kültler olabilir, hem
de bir kült, gerek ABD’de örnekleri görüldüğü gerekse Gülenistler örneğinde
tezahür ettiği üzere hayli geniş olabilir. Aslında Galenter de aynı olguyu karizmatik gruplar adı altında topladığında bu noktaya işaret ediyor. Galenter’e
göre, “karizmatik gruplar yüksek derecede insicamlıdır. Grubun liderine veya
misyonuna aşkın güçler atfederler. Dinî sektler, bazı yüksek derecede insi15 Otto Kernberg, Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık, çev. Saffet Murat Tuna, İstanbul: Metis Yayınları,
s. 97.
16 Kernberg, a.g.e., s. 98.
17 Erol Göka, “Spiritüel Cinnet Örgütü, Dinî bir Cemaat mi?”, Yeni Şafak, 18 Ağustos 2016.
18 Marc Galenter, Cults: Faith, Healing, and Coercion, second edition, New York: Oxford University Press. 1999, s. IX.
19 Galenter, a.g.e., s. 2.
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camlı kişisel gelişim grupları, kimi siyasal eylem grupları ve bazı terörist
gurular kült guruları arasında sayılabilir”.20
Kültler üzerine önemli teorik ve ampirik çalışmaları olan Galenter kültlere karizma grubu adı da verilen bu grupların dört psikolojik özelliğe sahip olduğunu söylüyor. Buna göre, üyeler: 1) Ortak bir inanç sistemine sahiptir, 2)
Yüksek bir sosyal insicamı muhafaza eder, 3) Grubun davranışsal normları
tarafından çok kuvvetli bir şekilde etkilenmiştir ve 4) Gruba ve/veya onun liderine (guruya, olayımızda Mehdi olduğuna inanılan kişiye) karizmatik (ve
bazı durumlarda ilâhî) güç atfeder.21
Kültler Batı literatüründe çoğu zaman klasik veya yeni (modern) dinlerle bağlantılı olarak ele alınıyor. Ancak, bir kere daha vurgulamak gerekir
ki, kültler seküler topluluklarda da boy gösterebilir. Bunun tipik bir örneği
Marksist örgütlerdir. Bir Marksist örgüt kültlerin tipik özelliklerini sergiler.
“Bir Marksist-Leninist operasyonel olanlar hariç tüm muhakeme kabiliyetini
kapatır. O bir ilk yargının, hareketin liderinin tabiatı icabı doğru (haklı) olduğu yolundaki öncü yargının sınırları içinde düşünür ve muhakeme eder. Bu
liderlik bir şey söylemediği zaman muhakeme az çok bağımsız biçimde işler,
fakat çizgi çizilince o çizgiyi doğrulamak için faaliyet gösterir. İradenin bu
tür yargının ajanı olacak şekilde eğitilmesi gerekir”.22 “Komünistin gücünün
çoğu kanalize edilmiş duygulardan gelir. Meselâ utanç (shame), ki bir Bolşevik için partiye itaatle birlikte var olamaz, onu partinin görev çizgisinde
tutmada bir güçlendirici unsur olur”.23
Kültler kapalı yapılanmalar olarak da tasvir edilebilir. Kapalı grup aynı zamanda kapalı zihne işaret eder. Yani grup beşerî olarak üyesi ise zihin olarak
dış dünyaya kapalıdır. Kapalı yapı, mensupları için, kendi başına bir iç dünya
teşkil eder. Üyelerin ruhen yaşadığı dünya bu dünyadır. Dışarda geçirilen vakit dış dünyaya iç dünya için, iç dünya adına yapılan bir sefer gibi görülür. Bu
yapılanmalar kendini doğru, başka herkesi yanlış yerde ve yolda görür. Sadece kendi grubunun, elbette gurunun hatırına ve gurunun rehberliğiyle, ebedî
kurtuluşa ulaşacağına, diğer tüm insanların sonunda mahvolacağına inanır.
Bu yapılanmalarda üyenin bireyselliği eritilir, yok edilir ve birey yapılanmanın yeri başkaları tarafından alınabilecek mekanik bir parçasına dönüştürülür. Kült içinde bireysel amaçlar yoktur, kolektif amaçlar vardır. Bire20 Galenter, a.g.e., s. 4.
21 Frank s. Meyer, The Moulding of Communists: The Training of the Communist Cadre, New York: Harcourt Brace,
1961, s. 45-6.
22 Meyer, a.g.e., s. 46
23 Joel Kramer ve Diana Alstad, The Guru Papers: Masks of Authoritarian Power, Berkeley: Grog, Ltd., 1993, s. 49.
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yin hayatı her yönden ve bütünüyle kontrol edilir. Bu kontrolde maddi-fiziki
kontrolle fikir, düşünce ve hatta hislerin kontrolü bütünleşir. Kültlere katılan
kişilerin karakterleri zamanla dönüştürülür.
Burada sorulması gereken bir soru insanların niçin tüm hayatlarını kuşatan bir külte girdikleri, bir defa girdikten sonra niye kolay kolay çıkmayıp veya çıkamayıp orada kalmaya devam ettikleri. Bu sorunun cevaplarının
ipuçlarını gurular ve guru grupları hakkında çok önemli araştırmalara ve yazılara imza atmış olan Joel Kramer ve Diana Alstad’ın çalışmalarında bulabiliriz. Sanskritçe bir kelime olan guru, “saygıya layık öğretmen” anlamına
da gelir. Ancak, yazarlara göre bir guru bir öğretmenden çok daha fazlasıdır.
Guru kişinin manevî olanla daha köklü bir ilişkiye girmesine müsaade eder,
aracı olur. Guruya bağlanma gurunun bağlanacak kişinin elde etmeyi istediği
şey üzerinde bir özel yeteneğe ve hâkimiyete (specialness ve mastery) sahip
olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Gerçek bir mürit (tâbi) olmak için manevî
realizasyon ana ilgi/gaye olmalıdır. Dolayısıyla, guru takipçisinin yani müridin guru ile ilişkisi onun ana hissî bağlılığı olur, diğer tüm bağlılıklar müride
ikincil görünür.24
Bu yüzden guru gruplarında kontrol (control) ve teslim olma (surrender)
içiçe geçmiş iki vakadır, olgudur. Bunlar birbirlerini gerektirirler ve birbirlerini beslerler. Hükmetme (dominance) ve tâbi olma (submission) iç kontrolden, ister bir ideoloji ister bir kişi tarafından olsun, dışsal kontrole kayış
(shift) anlamına gelir. Bu çok keskin bir kayış anlamına gelir. Bu kayış çok
keskin hatlı (clear-cut) değildir, çünkü takip edilebilmesi için ideolojinin içselleştirilmesi gerekir ve itaat etme istekliliği de içseldir.25
Teslim olma guru ile müridi bağlayan tutkaldır. Bir mürit olmak zihni
kurumlar-yetenekler (institutions) hariç kişinin çocukluğa (infancy) en fazla yaklaştığı hâldir. Teslim olma bireyi, en azından kısmen, çatışmadan/
ihtilâftan azade masumiyeti tecrübe etmeye muktedir kılan yoldur. Bu masumiyet geçmişe dair özleyişlerin-özlemlerin kaynağıdır. Bunlar arasında belki
de en önemlisi tekrar tamamıyla bakım altına alınma -yani tüm ihtiyaçlarının
karşılıksız şekilde karşılanması- durumudur. Herhangi bir otoriteye teslim
olma bunu bir ölçüde sağlar, fakat bir guru ile bu çok geniş boyutlara ulaşır. Guru kişilerdeki bakım altında olma duygusunu tüm takipçilerinin onun
tarafından korunduğunu ve korunacağını bilmesini sağlayarak takviye eder.
Takipçi için bu adeta Tanrı tarafından korunuyor olmak gibi bir şeydir.26
24 Kramer ve Alstad, a.g.e., s. 48.
25 Kramer ve Alstad, a.g.e., s. 55.
26 Kramer ve Alstad, a.g.e., s. 50.
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Guru gruplarında teslim olmayı (surrender) besleyen görünür bir sebep,
teslim olmanın takipçileri manevî yolda yürümeye engel olduğu varsayılan
şeylerden uzaklaştırmasıdır. Fakat bu insanı tüm insanların tabiatındaki en
iç ve güçlü şartlanmadan uzaklaştırmaz: Kişinin kendisinden bile daha fazla
güveneceği bir otorite arama tercihi. Gurular ise, tam tersine bu temel şartlanmaya hiç ilişmez. Birilerinin otoritesi olma onların varlığının tam da merkezinde sıkı bir şekilde yerleşmiş olmaktır. Bu yüzden çoğu guru ayrılmayı
(detachment) vaz etmesine rağmen, takipçiler kendi varlık merkezlerinde guruya sahip olmaya bağlı olur ve guru ise diğerlerinin merkezinde olma gücüne bağlı hâle gelir. Guruya bağlılık sipiritüel sayılır ve aydınlanmış (ermiş)
olduğu varsayılan gurunun tanım icabı bağlılıkların (attachments) ötesinde
olduğu kabul edilir.27
Kramer ve Alstad’a göre aşağıdaki unsurların her biri bir guru tarafından
çekip çevrilen otoriteryen bir gruba aidiyetinin güçlü bir işaretidir:28
1. Parti çizgisinden hiçbir ayrılmaya asla müsaade edilmez. Kabul edilen
perspektiflere aykırı fikirleri veya hisleri olan herkesin onlara sahip olmaktan dolayı kendini suçlu hissetmesi sağlanır.
2. Otoritenin her yaptığı mükemmel veya doğru sayılır. Bu yüzden başkalarında sorgulanacak davranışlar farklı ve uygun görünür kılınır.
3. Grup üyesi liderin veya gruptaki diğer kimselerin neyin en iyi olduğunu
bildiğine inanır, güvenir.
4. Grupta olmayanlarla iletişim kurmak zordur.
5. Grup üyesi kendini liderin veya (diğer üyelerin) eylemlerini olan biten
hakkında ilk elden bilgiye sahip olmaksızın savunuyor durumda bulur.
Psikiyatristlerden aktarılan bu bilgilere dayanan yapılanma ve davranış
kalıplarına FETÖ yapılanması içinde rastlamak özel bir çaba gerektirmez.
FETÖ, Gülen tarafından oluşturulmuş kapalı, totaliter bir kült, yapılanma,
örgüt. Gülen, örgütü içinde adeta Tanrısal bir itibara ve otoriteye sahip. Hiç
kimsenin hiçbir şekilde onun talimatlarına itiraz etmeyi düşünemeyeceği
açık. İtiraz ve itaatsizlik etmek kişinin kutsala itiraz ve itaatsizlik etmesi ve
dolayısıyla kendi ebedi kurtuluşunu yakmasıyla eşit. Mürit açısından burada gurunun (mürşidin) verdiği talimatın doğru olup olmadığı önemli değil.
Guru yanılmaz, yanılsa bile yapılan şeyin sorumluluğu yapana değil yapma
emrini verene aittir. İşte bu inanç müritleri bir tür robota, programlanmış
27 Kramer ve Alstad, a.g.e., s. 57.
28 FETÖ’nün üyelerini nasıl canavarlaştırdığına dair önemli gözlem ve değerlendirmeler için bkz. Ömer Çaha, “Gülen’in
Mankurtları Nasıl Azgın Kurtlara Dönüştü?”, Karar, 10 Ağustos 2016, s. 13. Bu yazı aynı zamanda örgütün yapılanış
ve çalışma alanları hakkında önemli bilgiler veriyor.
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insana dönüştürür. Örgütünün çapından ve özelliklerinden anlaşılıyor ki, Gülen insanları etkileyerek bu şekilde kendine bağlama, müritlerini hücreler
biçiminde örgütleme ve takip etme, onları olağan faaliyetler yanında en gayri
insanî eylemler için dahi motive ve seferber etme, emirlerine harfi harfine
uymalarını sağlama yeteneğine sahip.29 Bunlar iddia edilen mehdiliğe ilâve
vasıflar gerektiren yetenekler.
FETÖ üyelerini mümkün olduğu kadar erken yaşlarda devşirmeye çalışıyor. Küçük yaşlarda avcuna aldığı çocukları tam bir beyin yıkama süzgecinden geçirerek yetiştiriyor. Bununla da kalmıyor. Üyelerini dinî inanç yanında
meslekî ve sosyal muhit bakımından da sarıp sarmalıyor. Onların gerekirse
soru çalma ve rakiplerini ahlâksız ve usulsüz şekilde tasfiye etmeyi de kapsayan yollarla mesleklere girmesini ve kurumlarda yükselmesini sağlıyor.
Başka bir deyişle onları kendine borçlandırıyor, her şeylerini örgüte borçlu,
örgütle bağlantılı hâle getiriyor. Bir adım daha atıp örgüt içindeki kast sistemine göre evlendiriyor. Böylece tüm aileyi takip ve kontrol altına alıyor.
FETÖ üyeleri her sektörde yer alıyor ama bazı sektörlerde özellikle yoğunlaşıyor. Resmi olduğu kadar sivil ve yarı-sivil ayakları da var. Bulunduğu yerlerde var olmakla yetinmeyip tekelci bir konum kazanmaya çalışıyor. Bunun
anlamı ya oradaki herkesin örgüt üyesi durumuna getirilmesi ya da gücün
mutlak anlamda onların elinde toplanması. Böylece adeta bir güç halkasını
tamamlayarak karşı konulmaz hâle gelmeye çabalıyor. Bunun nasıl yapıldığını ve ne anlama geldiğini iki somut örnek üzerinden açıklamaya çalışayım.
Diyelim ki FETÖ 50 bin çalışanı olan X Bakanlığı’nda örgütlenecek. Tüm
personel FETÖ üyesi olamayacağına göre kilit yerleri ele geçirmek ve tüm
bakanlık teşkilâtını böylece kontrol altına almak ister. Bunun için personel
dairesini, teftiş dairesini, bilgi işlem dairesini ve üst seviye idarecilerin özel
kalem, sekreterlik ve makam aracı şoförlüklerini ele geçirir. O bakanlık artık
FETÖ’nün kontrolündedir. FETÖ kendi adamlarını rahatlıkla işe alabilir, eninde sonunda istediği makama yerleştirebilir. Elemanlarına yönelik idarî soruşturmaları, teftiş dairesi üzerinden engeller. İş hukuk organlarına yansırsa zaten orada da yığınağı vardır ve endişe etmez. Kendi adamlarını yerleştirmek
üzere boşaltmak istediği makamlarda oturan insanları teftiş elemanları marifetiyle ya tamamen tasfiye eder ya da terfi etmekten alıkoyar. İdarecilerin
tüm kararlarını daha uygulanmadan öğrenir ve onları adım adım takip eder.
FETÖ’nün daha dehşet verici bir örgütlenmeyi emniyet ve yargı içinde
gerçekleştirdiğini belirtmek gerekir. FETÖ 1980’lerden beridir polis teşkilatı
29 Atilla Yayla, “Bir istihbarat örgütü olarak FETÖ”, http://www.hurfikirler.com/bir-istihbarat-orgutu-olarak-feto/
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içinde yapılanıyor. Orada da aynı yolu izledi. Emniyet istihbarata özel önem
verdi. 2013 yılı başı itibariyle FETÖ’nün her ildeki istihbarat şubesini ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi’ni kontrol altına aldığı biliniyor.
İçişleri Bakanı 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesinden sonra
yaptığı bir açıklamada 17 Aralık 2013 tarihi itibariyle 81 ilin 74’ünün Emniyet Müdürü’nün FETÖ üyesi olduğunu açıkladı. Benzer bir özel FETÖ örgütlenmesi yargı bürokrasisi içinde vuku buldu. FETÖ yargı içindeki yığınağını 2010’da HSYK’nın yapısında değişiklik yapan referandumdan sonra önce
HSYK’yı kontrol altına alarak ve sonra yine HSYK vasıtasıyla Yargıtay’a daire
sayısının artırılmasının peşinden blok atamalar -160 kişi- yaparak tamamladı. Böylece “Saadet Halkası” diyebileceğimiz güç örgütlenmesini tamamladı.
Saadet Halkası’nın başlangıç noktasında Emniyet İstihbarat ve Emniyet
içindeki FETÖ grubu vardı. Bunlar aldıkları talimatla kişiler veya gruplar
hakkında bilgi ve belge toplayarak, yoksa bilgi ve belge uydurarak suç dosyaları hazırlamakta ve sonra onları yine FETÖ üyesi olan savcılara ulaştırmaktaydı. Savcılar bu dosyaları -çoğu zaman kapağını bile kaldırmadan- iddianameye çevirmekte ve yine FETÖ üyesi yargıçların görev yaptığı mahkemelere
sevk etmekteydi. Mahkeme iddianameyi kabul edince yargılama başlamaktaydı. Bu arada, bazı durumlarda FETÖ’nün hazırladığı dosyalarla yargılananların avukatlığını da yine FETÖ üyeleri üstlenmekteydi. Yargılama bitip
mahkûmiyet verildiğinde, haksızlığa uğradığına inanan davalı Yargıtay’a
başvurmakta ama başvurusuna bu sefer ilgili dairedeki FETÖ üyesi Yargıtay
mensupları bakmaktaydı. Yargıtay’dan da darbe yediğine inananlar yargıçları
HSYK’ya şikâyet ettiğinde, FETÖ kontrolündeki yargısal idari organ HSYK
karar vermekteydi. Böylece engellenmesi imkânsız, daha kötüsü farkına bile
varılması zor bir güç odağı engelsizce işlemekteydi.
FETÖ sivil toplum alanlarını da boş bırakmadı. Medyada önemli bir güç
hâline geldi. Zaman başta olmak üzere birçok ulusal gazetesi vardı. Bugün,
Taraf, Millet, Meydan gibi. Daha sonra bunlara Özgür Düşünce, Yarına Bakış
ve Yeni Hayat eklendi. Ayrıca çok sayıda mahallî gazete ile aylık Sızıntı ve
haftalık haber dergisi Aksiyon başta olmak üzere dergilere de sahipti. Samanyolu, Kanaltürk, Bugün, Mehtap ve daha bir düzineye yakın televizyon istasyonuna sahipti. Medyada yığınak FETÖ için hem operasyon yapma hem de
meşruiyet kazanma açısından önemli ve fonksiyoneldi. Ayrıca FETÖ üyelerini daha korunaklı kılmaya hizmet etmekteydi. Balyoz, Ergenekon ve Kumpas
davalarında bu yayın organları FETÖ’cü polisler ve yargı bürokratlarıyla koordineli olarak çalıştı. FETÖ bir istihbarat ağı gibi işlemesi sayesinde bizzat
sahibi olmadığı yayın organlarını –dergi, gazete ve televizyonları- manipüle
etmeye, kullanmaya muktedir oldu. Mesela, Oslo görüşmelerinin çökertilme-
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sinde Milliyet, MİT tırlarına baskında Radikal, Türkiye’nin IŞİD’e yardım eden
bir ülke olarak gösterilmesinde Cumhuriyet gazetesini kullandı.
FETÖ sivil toplumun gönüllü faaliyetler alanlarında da at koşturdu. Hem
kendi üyelerinin toplandığı binlerce dernek ve vakıf kurdu, hem de hangi görüşten olursa olsun kamusal önemi olan her grubu ve oluşumu izledi, içinde varlık kazandı ve manipüle etmeye çalıştı. Radikal bir çizgi izleyen ve Erdoğan’ı idamla tehdit eden Türk Solu’nun tepe isimlerinden biri bir
FETÖ’cüydü. FETÖ basında demokrat –bazen liberal- olarak tanınan birçok
ismi yüksek maaşlarla yazar olarak istihdam etti ve tayin ettiği hedefleri
dövmelerini sağladı. Türkiye’nin ana liberal kuruluşu olan Liberal Düşünce Topluluğu’nda da bir operasyon gerçekleştirmeye çalıştı. Türkiye’nin bu
en eski, köklü ve itibarlı liberal kuruluşunu manipüle etmeyi başaramayınca
otantik liberalleri yanındaymış gibi göstermek için başka arayışlara girdi.
2010’ların başında yurt içi ve dışında muazzam bir ağ haline gelmiş olan
FETÖ, mutlak iktidarını tesis etmek için sabırsızlanmaktaydı. Ancak, ağını
kurmada hız kazanmasına bilmeden katkı sağlayan AK Parti’den FETÖ’ye yönelik şikâyet ve tedbir alma işaretleri gelmekteydi. Erdoğan FETÖ’nün bürokrasideki tekelci yapılanma arzusundan hoşnutsuzdu. HSYK’nın ve Yargıtay’ın
FETÖ’nün kontrolü altına girmesi tedirginliğini artırdı. Nihayet, 2011 seçimlerinde FETÖ’nün AK Parti’den yüzden çok milletvekilliğini istemesi adeta
bardağı taşıran damla oldu. Erdoğan bunu kabul ederek FETÖ’ye AK Parti’de
100 kadar milletvekilliği tahsis etseydi, kendisinin ve Türkiye’nin kaderini
FETÖ’nün ellerine teslim etmiş olacaktı. Nitekim daha sonraki kavga döneminde AK Parti’deki FETÖ’cü milletvekillerinin (Hakan Şükür, İlhan İşbilen
gibi) tereddütsüz istifa etmesi AK Parti’nin ne kadar büyük bir tehlikeyle karşılaştığını ispatladı.
Bir istihbarat örgütü olarak çalışan FETÖ Erdoğan’ın bürokrasideki iktidar
alanını sınırlayacağının farkına varınca Erdoğan’a karşı operasyonlara başladı.30 Gizli bir yapılanma olduğu, şekilden şekile girebildiği, her ideolojik
ve toplumsal renge bürünebildiği için varlığının ve operasyonlarının farkına
varılması ve mücadele edilmesi zordu. Operasyonlar iki çizgide ilerledi. İlki
ve daha uzun vadeli olanı, tüm dünyaya yayılan ağını kullanarak Erdoğan
hakkında olumsuz bir imaj oluşturmaktı. İkincisi ise, sıcak operasyonlarla
Erdoğan’ı tasfiye etmekti.
FETÖ ilk teşebbüsünü Oslo’da Türkiye Cumhuriyeti devleti ile PKK arasında yapılan görüşmeleri deşifre ederek gerçekleştirdi. Bunu MİT’in başına
30 Gezi İsyanları hakkındaki değerlendirmelerim için bkz. Diren Demokrasi, İstanbul: Kaldırım Yayınları, 2013.
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kendi istediği adamın yerine getirilen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı teröristlerle pazarlık yapmaktan tutuklamak için 7 Şubat 2012’de yaptı. Ancak, asıl
hedef Erdoğan’dı. Hakan Fidan tutuklanabilseydi sıra terör örgütüyle pazarlık
yapmaktan Başbakan Tayyip Erdoğan’a gelecekti. Bunu hisseden Erdoğan’ın
hem Fidan’a direnme talimatı verdi hem de parlamentoyu harekete geçirerek
MİT müsteşarını –ve dolayısıyla kendisini- koruyan bir kanun çıkarttı. Böylece PKK lideri A. Öcalan ile yapılan görüşmeler de yasal bir temele kavuşturuldu.
FETÖ ikinci adımı 2013’te Mayıs sonundan Temmuz ortalarına kadar süren Gezi İsyanları’nda attı.31 Gezi İsyanları’na FETÖ’nün katkısı olduğu kesin
ama bu katkının boyutları tam olarak açığa çıkarılabilmiş değil. Düşünün ki
polise ve iktidara öfkeyi patlatan çadır yakma emrini veren polis şefi FETÖ’cü
çıktı. Şehrin emniyet güçlerinin amiri vali de FETÖ’cüydü. Emniyet istihbarat
tamamen FETÖ’nün elindeydi. Bu durumda FETÖ’nün olaylara müdahil olmamış olma ihtimali yok. Nitekim ben Temmuz 2013 başında Zaman’da katıldığım bir iftar yemeğinde Zaman’ın beyin takımının ve çoğu köşe yazarının
Erdoğan’a öfkesinin ve nefretinin Gezi ahalisindekinden bile fazla olduğunu
hayretler içinde görmüş ve sebebini anlayamamıştım. Şimdi bunu yapmam
daha kolay.
FETÖ, Gezi İsyanları’nı Erdoğan’ı devirecek bir sivil ayaklanma olarak görmek ve değerlendirmek istedi ama umduğunu bulamadı. Erdoğan Gezi’den
ayakta, hatta güçlenmiş olarak çıktı. Gezi’nin ağır baskısına rağmen Erdoğan
yaklaşan hükümet-FETÖ çatışmasının farkındaydı. Bunu önlemek için aynı
yılın Haziran ayında FETÖ tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkçe Olimpiyatlarında yaptığı konuşmada Fethullah Gülen’i hem yurda davet hem de
ikaz etti.
FETÖ’nün devlet içinde devlet olduğuna dair işaretler artmaktaydı. FETÖ
adeta devleti işgal etmekteydi. Buna karşı hamle yapmak isteyen Erdoğan,
benim de aralarında bulunduğum bir çok kimsenin karşı çıktığı bir kararla
dershaneleri kapatmaya yöneldi. Dershaneleri başlıca insan ve para kaynağı
olarak gören FETÖ için bu tahammül edilmez bir adımdı. Artık Erdoğan’a dur
demek lazımdı.
FETÖ’nün Erdoğan’a yönelik öldürücü bir hamlesi 17/25 Aralık 2013’te,
yani Gezi’den yalnızca 6 ay sonra, polis-yargı-medya işbirliğiyle geldi. Hamleye yolsuzluklara yönelik operasyonlar görüntüsü verildi. FETÖ 17 Aralık’ta

31 FETÖ içindeki ordu varlığının nasıl güçlendiğine dair bkz. Y. Hakan Erdem, “Askerlerin Vaizinden Vaizin Askerlerine
I-II”, Karar, 14 ve 21 Ağustos 2016.
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dört bakana, 25 Aralık’ta ise Erdoğan’a ve ailesine yöneldi. Bunun da işaretleri, mesela Taraf gazetesinde aylar öncesinden verilmekteydi. Gülenist gazeteciler sağda solda ellerinde hükümeti bitirecek bilgi ve belgeler olduğunu
söylemekte, Gülenist polis şefleri kabineyi Vatan Caddesi’nde (yani İstanbul
Emniyet Müdürlüğü’nde) toplayacaklarını ve Erdoğan’ın bileklerine kelepçeyi bizzat geçireceklerini açık açık söylemekteydi.
17/25 Aralık operasyonlarında FETÖ’cü polis, savcı ve yargıçlara ilaveten
gazeteci kisveli FETÖ mensupları da aktif rol üstlendi. Kimisi yasa dışı, kimisi montaj kasetlerle Erdoğan’a karşı müthiş bir medya kampanyası açıldı.
Erdoğan’ın evi basılmak ve ailesi gözaltına alınmak istendi. Operasyon çok
akıllıca planlanmıştı. Yolsuzluk hiç kimsenin hoş görmeyeceği bir şeydi. Operasyon emrini verenler herkesin saygı göstermesi ve itaat etmesi gereken
hukukçulardı. Onlara karşı çıkmak hukuka karşı çıkmaktı. Hukukun kestiği
parmak acımazdı. Böylece hukukun silah, hukukçunun tetikçi ve yolsuzluk
iddialarının susturucu olarak kullanıldığı bir suikast gerçekleştirilmek istendi.
FETÖ’nün Batı’ya diktatör olarak sunduğu Erdoğan amiri olduğu polisin elinden zor kurtuldu. 17 Aralık’ın ertesi günü daha sonra İçişleri Bakanı
olarak atanacak olan Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala polis teşkilatı içinde
geniş bir atama ve görev yeri değiştirme operasyonuna girişmeseydi, FETÖ
25 Aralık’ta amacına ulaşmış olabilirdi. Erdoğan’ı bileğine kelepçe geçirip
hapse tıkabilirdi. O günlerde çok az kimse Emniyet Teşkilatı’nın neredeyse
yarısının FETÖ’cü olduğunu bilebilirdi. Yargıdaki durumdansa toplum neredeyse tamamen habersizdi ve kimse yargı bürokratlarına dokunmayı hayal
dahi edemezdi. Çünkü FETÖ’nün Saadet Halkası ve manipülatif medya gücü
işbaşındaydı.
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat 2012 MİT operasyonu, Haziran 2013
Gezi İsyanları ve 17/25 Aralık 2013 yolsuzluk kılıfı geçirilmiş darbe teşebbüsünün devamı olarak geldi. FETÖ polis ve yargıdaki güçleriyle giriştiği operasyonlardan istediği sonucu alamayınca, geriye ordu içindeki gücünü harekete geçirmekten başka çaresi kalmamıştı.
Devlet içine yerleşerek tekelci bir güç olmak isteyen FETÖ’nün her yerde
olduğu gibi ordu içinde de teşkilatlandığı bilinmekteydi.32 Ancak, hiç kimse FETÖ’nün ordu içindeki varlığının boyutlarını tam olarak bilmemekteydi.
32 Ünsal Çetin, hürfikirler.com’da yayınlanan bir yazısında (http://www.hurfikirler.com/liberal-vizyonun-zaferi-olarak15-temmuz/) ilginç bir analiz yaparak 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesini son 15 yılda Türkiye’de
yaşanan liberalleşmeye bağlıyor. Bu tespitin genel olarak doğru olduğuna kaniyim. Türkiye 1983’ten beri devam
eden liberalleşme sürecinde darbelere daha dirençli hâle geldi. Bununla beraber bu bakışın daha geniş çalışmalarla
geliştirilmesi gerekiyor.
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MİT tırlarına yönelik 1 ve 19 Ocak 2014 operasyonlarında jandarma unsurlarının da yer alması FETÖ’nün ordu içi yapılanmasına yönelik bir karine teşkil
etti. İstihbarat raporları bu yapılanmadaki bazı isimleri belirledi. Üç büyük
şehirde FETÖ tarafından organize edilen casusluk davalarının çökmesi ve bu
kumpası hazırlayanların peşine savcıların ve mağdur avukatlarının düşmesi
FETÖ’nün ordu içindeki uzantılarının teşhis edilmesini kolaylaştırdı.
MİT’in ve savcıların Genelkurmay’a aktardığı bilgilere rağmen Genelkurmay FETÖ mensupları hakkında işlem yapmayı gerek ihmalkârlıktan, gerek
meslekî dayanışma gayretiyle, gerekse FETÖ’nün kilit mevkilerde bulunan
üyelerinin engellemesi yüzünden savsakladı, geciktirdi. Bunun üzerine İzmir
Cumhuriyet Savcılığı, 18 Temmuz günü çok sayıda FETÖ’cü subayı gözaltına alma kararı verdi. Ayrıca, Ağustos başında yapılacak Yüksek Askeri Şura
toplantısında 2000’e yakın FETÖ’cü askerin ordudan uzaklaştırılacağı haberi
yayıldı. Bu FETÖ’nün ordu içindeki gücünün bir ölçüde kırılacağı anlamına
geliyordu.
Bunun üzerine FETÖ darbe yapmak için harekete geçti. Darbe planları genel olarak hazırdı. Önceki yıllarda toplum zaten Balyoz, Ayışığı, Yakamoz gibi
darbe planlarından haberdar olmuştu. Ordu’daki FETÖ’cüler ve onların sivil
imamları bu planları biliyorlarmış ve hatta bazılarının hazırlanmasına bizzat
katılmışlardı. Mazileri birkaç yıl geriye giden bu planlar Temmuz 2016 başlarında revize edildi ve FETÖ’cü subaylara darbe sürecindeki somut görevler
dağıtıldı.
Ancak, yukarda işaret edildiği üzere, bir sürpriz gelişme darbe saatinin
değiştirilmesini gerektirdi. Darbe 15 Temmuz gece yarısından sonra, yani 16
Temmuz günü, saat 03:00’da herkes uykudayken yapılacak ve insanlar Cumartesi sabahı FETÖ’nün hakimiyetindeki bir Türkiye’ye uyanacaktı. Darbe
için MİT’e yapılacak baskını baskında görev verilen bir subayın MİT’e ihbar
etmesi üzerine MİT bazı askerî birliklerdeki olağandışı hareketliliği gördü.
Genelkurmay’ı uyardı. Bunu gören darbeciler 15 Temmuz günü saat 21:00
sularında harekete geçti. Hiç kimse ilk başta ne olduğunu anlamadı ama saat
23:00’a geldiğinde bir darbenin yapılmakta olduğu iyice açığa çıkmıştı.
Darbeciler polis binalarına, TRT’ye, Genelkurmay’a saldırdı. Bir ara
TRT’de bir darbe bildirisi okutmayı da başardı. Bildiri “Yurtta Sulh Konseyi” adına okundu. Ülkeye ve dünyaya yozlaşmış ve İslamcı bir iktidara karşı
laiklik adına yapıldığı izlenimi vermeye çalışıldı. Türkiye’de neredeyse hiçbir kişi ve kesim buna kanmadı. Ama Batı dünyası büyük oranda yanıltıldı.
Darbeciler totaliter bir dinî yapılanmanın mensuplarıydı. Ceplerinde dualar
taşımaktaydı. Halkın silahıyla halkı kırmak, masum insanları kurşunlamak,
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Cumhurbaşkanı’na suikast düzenlemek gibi eylemlerinin dinen caiz olduğuna dair fetvalar almışlardı.
Darbe yapmaya kalkışan subaylar arasında FETÖ’cü olmayan subaylar
da bulunmuş olabilir. Bu subayların ikna edildikleri, istikbal gördükleri,
Erdoğan’dan nefret ettikleri için darbe teşebbüsünde yer ve rol almış olmaları mümkün. Ancak, darbecilerin ana gövdesinin FETÖ’cülerden müteşekkil
olduğu her türlü tartışmadan uzak bir gerçek.

15 Temmuz Darbe Girişiminin Başarısız Olmasının Sebepleri
Türkiye’de şimdiye kadarki darbe teşebbüslerinin neredeyse tümünün başarılı olması, FETÖ çevrelerinde yapacakları darbenin de başarılı olacağı yolunda
bir kanaat, bir beklenti oluşturmuş olmalı. FETÖ’nün ordu içindeki gücü, kendini gizlemeyi çok iyi becermesi, mensuplarının adanmışlığı ve kararlılığı,
istihbarat ve karşı tedbir almadaki zaaflar da göz önüne alındığında böyle bir
umudun doğmuş olması gayet normal görünüyor. Ancak, FETÖ’nün siyasî liderliğin ve toplumsal gelişmenin özelliklerini iyi okuyamadığı da anlaşılıyor.
Darbeler ülkesi ve darbeci cenneti Türkiye’de şimdiye kadar karşılaşılan
en hazırlıklı ve en kanlı darbe teşebbüsü olan 15 Temmuz niçin başarısız
oldu? Sanırım bunu sağlayan ve aynı anda devreye giren birkaç faktör var.
1. Siyasî İradenin Darbeye Direnmesi
1960 Darbesi’nden sonra Başbakan Adnan Menderes düzmece bir mahkemede yargılandı. Hayalî suçlardan idama mahkûm ve daha sonra infaz edildi.
Bu olay özellikle merkez sağ politikada bir travma yarattı. O tarihten sonra
politikacılar başlarına Menderes’in başına gelenlerin getirilebileceğini asla
gözden uzak tut(a)madılar. Bu ülkede politikacı olmanın bir anlamda kefeni
cepte gezmeyi gerektireceğini anladılar. Bu yüzden de askerî müdahalelere
direnmediler, direnemediler. Askerî müdahaleler karşısında aciz ve çaresiz
kalış “şapkayı alıp gitme” sözünde somutlaştı. Eski başbakanlardan Süleyman
Demirel’in meşhur şapkasına atıfla sarf edilen bu söz, politikacının asker karşısında edilgenliğini, adeta askerin amir politikacının memur olduğunu anlatmaktaydı.
Tahmin ediyorum ki FETÖ darbecileri Tayyip Erdoğan’ın Demirel gibi
davranmayabileceğinin farkındaydı. Bunun önemli işaretlerinden biri
Erdoğan’ın 27 Nisan 2007 askeri muhtırasına direnmesiyle gelmişti. Bu yüzden, Erdoğan’ı ortadan kaldırma planları yaptılar. Tatilde kaldığı yeri basmak
ve onu öldürmek istediler. Helikopterlerle ölüm makinası olarak yetiştirilmiş
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muvazzaf askerleri bu işi yapmak üzere Erdoğan’ın Marmaris’te ailesiyle birlikte kaldığı otele gönderdiler. Erdoğan bu baskından şans eseri denebilecek
şekilde kurtuldu.
Aralarındaki istişarede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ölüm pahasına da olsa darbeye direnme kararı alınca, önceki darbelerde var olmayan bir faktör devreye girdi: Siyasetçinin direnişi,
mukabelesi. Bu kararın tüm topluma yansıtılması darbe planlarını bozdu,
darbecileri demoralize etti.
15 Temmuz darbe teşebbüsüne siyasetçi direnişi Erdoğan ve Yıldırım ile
sınırlı kalmadı. Muhalefet liderleri de darbeye karşı çıktı. İlk ve en net konuşan muhalefet lideri MHP genel başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli aynı zamanda Başbakan Binali Yıldırım’ı da arayarak yanlarında olduklarını bildirdi.
Bahçeli’nin çıkışı ana muhalefet partisi CHP’yi etkiledi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu da darbeye karşı olduğunu açıkladı. Bu iki liderin tutumu
gayet yerindeydi ve böyle yapmakla aslında sadece seçilmiş hükümeti değil
aynı zamanda demokratik siyaseti de koruyorlardı. Nitekim “Yurtta Sulh Konseyi” adına yayınlanan bildiride sadece AK Parti’nin değil, 12 Eylül’de yapıldığı gibi tüm siyasî partilerin kapatıldığı açıklandı.
Darbeye karşı çıkmak bakımından Ak Parti liderlerinin cesareti ve CHP ile
MHP’nin demokrat duruşu takdire şayandı. Ak Parti bir bütün olarak darbeye
direnmek suretiyle önemli bir ilki gerçekleştirdi. Liderliğinin direnmesi parti
tabanının da harekete geçmesini sağladı. Muhalefet partileri de hem toplumun tepki göstermesine hem de darbe teşebbüsünün meşruiyetinin eksiye
inmesine yardım etti. Oysa daha önceki darbe ve müdahalelerde –meselâ 27
Mayıs 1960’ta ve 28 Şubat sürecinde- muhalefet demokrasiyi koruma adına
müdahaleye maruz bırakılan siyasî aktörün yanında yer almak yerine, müdahalenin yarattığı dalganın üstüne binerek iktidara tırmanmaya çalışmıştı.
Muhalefetin demokrat tavrı, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesine büyük katkı sağladı.
2. Toplumun Darbeye İsyan Etmesi
Önceki darbelerde, darbeye en azından manevî destek veren toplum kesimleri olurdu. Darbeye karşı çıkan geniş toplum kesimleri ise sessiz muhalefette kalır ve daha ziyade yapılan ilk demokratik seçimde darbenin tasfiye
etmek istediği siyasî çizgiye destek vererek konuşurdu. Siyasiler gibi toplum
da adeta bir öğrenilmiş çaresizlik içindeydi. Darbeye karşı çıkılamaz ve darbeler önlenemez kanaati kafalara yerleşmiş ve iyice içselleştirilmişti. Ancak,
toplum aynı zamanda bu durumdan sıkılmış ve bıkmıştı. Askerî vesayet, de-
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mokraside ana oyuncu olması gereken toplumu adeta bir figüran durumuna
düşürmekteydi.
Menderes’in maruz bırakıldığı muameleye ve asılmasına şahit olanlar on
yıllarca için için ağlamış ve kahretmişti. Demirel de askerlerce aşağılanmış
ve hırpalanmıştı. Turgut Özal halkla yakın bağları olan bir liderdi ama askerî
bürokrasi ve sivil müttefikleri tarafından hırsızlıktan diktatörlüğe kadar her
şeyle suçlanmıştı. Geniş toplum kesimleri seçtikleri liderlerin bürokratik vesayet odaklarınca şamar oğlanına çevrilmesine yıllarca içerlemişti. Bütün
bunların yarattığı öfke birikimi belki de patlamak için bir kıvılcım beklemekteydi.
Bu patlamanın vuku bulması için 15 Temmuz’dan daha iyi bir tarih olamazdı. Girdiği bütün seçimlerden zaferle çıkmış bir siyasî liderlik iş başındaydı. Bu liderliğin toplumla bağları daha önceki tüm siyasî liderlerinkinden
daha geniş ve derindi. Üstelik çevreyi merkeze taşıyan bir siyasî hareket olarak AK Parti zamanında toplum hatırı sayılır ölçüde zenginleşmiş ve özgürleşmişti.33 İkinci sınıf vatandaş muamelesine on yıllarca maruz bırakılan kitleler haklar, özgürlükler ve sosyal statü bakımından eşitliğe kavuştuklarını
görmüşlerdi. Hükümetin darbeyle devrilmesinin bu maddî ve manevî kazançlarına veda etmeleri anlamına geleceğini biliyorlardı. Bu kitlelerin darbelere
müsamaha göstermesi, pasif izleyici konumunda kalması beklenemezdi.
Bu yüzden bir darbenin gelmekte olduğunu anlayan vatandaşlar, daha
Cumhurbaşkanı’nın çağrısı gelmeden sokağa çıkmaya başlamıştı. Erdoğan’ın
halka çağrısı ise milyonların sokağa akmasına neden oldu. Her cinsiyetten,
yaştan, statüden ve siyasî görüşten milyonlar darbecilere karşı koymak için
evinden fırladı. “Artık yeter!”, “Bu sefer yedirmeyeceğiz!” nidalarıyla, ellerinde Türk bayrağı ve dillerinde tekbirlerle demokrasiyi koruma mücadelesine
koştu. Bu insanlar ateşli silahlara, makinalı tüfeklere, tank toplarına, helikopterlere ve hatta uçaklara silahsız olarak karşı koydu. Darbecilerin saldırılarını önlemek için emniyet binalarına, valiliklere, Genelkurmay’a, İstanbul
boğazındaki köprülere aktı. Havaalanlarına yığıldı. Kışlaların önlerine insan
vücutlarından duvar ördü. Günlük hayatın sade, mütevazı insanları kahramanlara dönüştü. Tankların önüne yattı, üstüne çıktı. Kurşunlara ve bombalara göğsünü siper etti. Darbecilerin elindeki silahlara “bu benim, ver!” diye
sarıldı. Askerlere karşı kışlaya dön sloganları attı.

33 Ali Balcı ile mülakat: “Darbenin Önündeki En Büyük Engel Milletin Hafızasıydı”, Derin Tarih, Sayı 53, Ağustos 2016,
s. 76-79.
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Halkın bu direnişi darbeci FETÖ mensuplarını şaşırttı ve moral bakımından çökmelerine sebep oldu. Darbeciler tarafından yalanlarla kandırılan ve
kullanılan özellikle erlerin uyanmasını sağladı. Halkın seferberliği tüm Türkiye coğrafyasına yayıldı. Birçok yerde darbeci askerler halk ve/veya halkpolis tarafından derdest edildi, teslim alındı. Başka birçok yerde kışlaların
etrafı ağır araçlarla sarılarak darbeci askerlerin hareketi engellendi.
Bu halk direnişi esnasında insanların azim ve kararlılığı, cesaret ve feraseti pratik zekâ ile birleşti. Silah kullanmayan, zaten silahları olmayan insanlar
pratik yollarla ağır silahlarla donanmış darbeci askerleri etkisiz hâle getirdi.
Tanklar paletlerine taş ve demir çubuklar konarak yürümekten alıkondu. Bazı
yerlerde tanklar, egsoz boruları insanların elbiseleriyle tıkanarak etkisizleştirildi. Bir yerde tankın camı boyanarak sürücüsünün tankı hareket ettirmesi
engellendi, bir diğer yerde üzeri branda ile örtüldü. Bir başka tank olayında
tankın içine açılmış yangın tüpü atılarak içerideki darbecileri dışarı çıkmaya mecbur edildi. Kazan’daki Akıncı Hava Üssü’nde köylüler hem üs kapısını
işgal etti hem de Ankara’yı bombalayan uçakların kalkmasını engellemeye
yardımcı olur düşüncesiyle, görüş mesafesini daraltmak için üs etrafında samanlar ve eski lastikler yaktı. Malatya’da hava üssünün pistine yağ döküldü
ve araçlar yerleştirildi. Birçok yerde belediyeler yüksek tonajlı, ağır iş makinalarını kışlaların kapısına yığdı.
Halk ölümü göze alarak darbecilere karşı çıktı. İki yüz kırktan çok şehit
verildi. Binlerce insan yaralandı. Daha sonra yapılan basın röportajlarında büyük kahramanlıklar yapan insanlar, başta yaralılar olmak üzere, mütevazı bir
tavırla yapılması gerekeni yaptıklarını ve aynısını tekrar yapmakta tereddüt
etmeyeceklerini söyledi. Böylece 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde, halk,
kelimenin tam anlamıyla, darbecilere darbe yaptı.
3. Yargının Darbeye Karşı Tavır Alması
Darbeyi engelleyen faktörler bileşimi içinde hakkı yeterince verilmeyen, teslim edilmeyen bir faktör, yargı organlarının süratle darbecilere karşı harekete geçmesi. Daha önceki darbelerde, toplumun hemen her kesimi ve tüm sivil
organlar gibi yargı da siner ve sessiz kalırdı. Darbe başarılı olunca darbeci
yönetime itaat ederdi. Hatta -12 Eylül 1980 darbesinden sonra Anayasa Mahkemesinin yaptığı gibi- darbecileri ziyaret edip saygı ve sadakat belirtirdi.
15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünde tam tersi vuku buldu. FETÖ’nün
yargıdaki yoğun yığınağına rağmen HSYK’nın FETÖ’nün elinden alınması,
FETÖ’cü olmayan değişik görüşlerden savcı ve yargıçların önünü açtı, hareket kabiliyetini artırdı. HSYK FETÖ’cü yargı bürokratlarını bir süredir sınırla-
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makta, pasifize etmekteydi. Casusluk davaları kumpaslarını yürüten savcılar
kumpaslarda yer alan FETÖ’cü yargı mensuplarını deşifre etmekte ve peşlerine düşmekteydi. Kısaca yargı çok yavaş adımlarla da olsa FETÖ’den arındırılmaktaydı. Bu süreç FETÖ ile yargı içinde mücadele eden yargı mensuplarını
iyice cesaretlendirmişti. Bu havada darbe teşebbüsü ortaya çıkınca Ankara,
İstanbul ve İzmir başta olmak üzere savcılar tereddüt etmeden darbecilerin
gözaltına alınması için polislere talimat verdi. Bunun medya organlarınca
tüm topluma duyurulması darbecilere moral açısından büyük darbe indirdi.
4. Polis Teşkilâtının Darbecilerle Silahlı Mücadeleye Girişmesi
Polis de askerler de güvenlikten sorumlu olmalarına ve devlet çatısı altında
üniformalı olarak görev yapmasına rağmen aralarında farklar var. İç güvenlikten sorumlu polis teşkilatı doğal olarak ordu ölçüsünde silahlı olmaktan
uzak. Hafif silahlar kullanabiliyor. Ancak, bundan daha önemlisi, polisin neredeyse her zaman ve her bakımdan ordudan (askerlerden) daha aşağıda görülmesi.
1960 darbesinden sonra pekiştirilen bürokratik vesayet düzeni içinde polis bilinçli olarak askerinkinden daha düşük bir statüye yerleştirildi. Siyasî
kültürümüz içinde de askere nispetle aşağılandı. Polislere askerin üstün olduğu ve askere direnilmeyeceği, direnilemeyeceği, direnilmemesi gerektiği
öğretildi. Böylece polis askere karşı bir tür öğrenilmiş çaresizlik içine düştü.
Bunu kuvvetlendiren bir unsur, polisin, o da üniformalı güvenlik hizmeti vermesine rağmen, mecburî askerlik hizmetine tâbi olması ve askerlik boyunca
askere itaatin esas olduğunun polise belletilmesiydi.
AK Parti hükümetleri muhtemelen niyet o olmaksızın polisin askere karşı
statüsünü yükseltti. Polisin sayısı ve araç gereçleri arttı. En önemlisi polisin
asker karşısında psikolojik aşağılık ve eziklik duymasının sebepleri önemli
ölçüde azaltıldı. On yıl bilfiil görev yapan polislerin askerlik hizmetini yapmış sayılmasına veya kendi kurumunda yapmasına ilişkin yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Bütün bunlar polisi asker karşısında güçlendirdi.
FETÖ 1980’lerden beridir Emniyet içinde büyük yığınak yapmıştı. Emniyetteki unsurlarını Balyoz, Ergenekon ve Casusluk davalarında aktif biçimde
kullandı. Ancak, FETÖ’cü polislerin en fazla boy gösterdiği vaka 17/25 Aralık
operasyonlarıydı. Bu operasyonlarla emniyetteki FETÖ yapılanmasının vahim boyutlara ulaştığını anlayan hükümet o günden beridir FETÖ’cü polislere karşı yoğun bir idarî ve hukukî mücadele veriyor. Bu yapılmamış olsaydı,
Emniyet de büyük ölçüde FETÖ’cü askerlere katılır ve 15 Temmuz darbesinin
başarılı olma ihtimâli artardı.
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Tam tersi oldu. Emniyetin ana birimleri ve çok sayıda polis şefi ve polis
memuru darbecilere silahla direndi. Bu direnişte polis maddî bir dezavantaja
sahipti: Askere nispetle çok daha hafif silahlanmış olmak. Darbeci askerlerin
elindeki tanklar, savaş helikopterleri ve uçaklar poliste yoktu. Ancak polis bir
moral üstünlüğe sahipti: Ahlâklı ve anayasal bir pozisyonda olmak. Sonunda
silah gücü değil, moral gücü üstün geldi.
Darbeciler polisin direneceğini bildikleri için polis birimlerine ve binalarına vahşice saldırdı. Bomba ve kurşun yağdırdı. Tanklar yolladı. Ancak,
polisin direnişini kıramadı. Sivil halkın da saldırıya uğrayan polis binalarına
yardıma koşması polisin moralini takviye etti. Böylece polis darbeci askerlere
karşı destansı bir mücadele verdi. Özellikle özel polis kuvvetleri darbecilerin
başına bela oldu. Operasyon yaptığı her yerde darbecileri silip süpürdü, ya
silahla temizledi ya da ikna edip teslim aldı. Polisin kahramanca mücadelesi
olmasaydı 15 Temmuz darbesini tezgâhlayanlar amaçlarına ulaşabilirdi.
5. Medyanın Demokrasiden Yana, Darbeye Karşı Tavır Alması
Daha önceki darbelerde medya neredeyse yekpare bir blok olarak askeri müdahalelerin ve darbelerin yanında tavır almış, onlara destek vermişti. 28 Şubat darbesinde medyanın hali bunun en yakın delilidir. Medyanın bir kısmı
da hükümete karşı yıkıcı ve demokrasinin sınırlarını zorlayan bir muhalefet
politikası izlemekteydi. Bu medya kesimindeki insan ve zihniyet kompozisyonu veri alındığında, bazı gazete ve televizyonların darbe taraftarı olma pozisyonuna yerleşmesi sürpriz olmazdı.
Korkulan değil şaşırtan vuku buldu. Ana akım medya bütünüyle darbeye karşı tavır aldı. Hükümete destek veren medyanın böyle yapması zaten
beklenirdi. Ancak, Hande Fırat’lı CNN Türk ve Oğuz Haksever’li NTV adeta
darbecilerle dijital savaş yürüttü. Habertürk de benzer bir şey yaptı. AK Parti
çizgisine destek veren televizyonlar zaten açık ve net şekilde darbeye karşı durdu. Ahaber, Tvnet, Tv24 ve TGRT Haber özellikle etkili ve başarılıydı.
Böylece, tüm çabalara rağmen televizyon yayınlarını durduramayan askerler sağlam bir blok olarak karşılarında duran bir medyayla karşılaştı. Medya
Cumhurbaşkanı’nın, bazı rütbeli askerlerin açıklamalarını topluma yansıtmakla, ekranlarını siyasetçilere açmakla, darbeci askerlerin vahşetini topluma yansıtmakla büyük bir demokrasi sınavından yüz akıyla çıktı. Televizyonlar gibi ertesi gün çıkan gazeteler de aynı sınavdan başarıyla geçti.
Medyanın darbeye karşı pozisyon almasında medyanın çoğullaşmış ve
adem-i merkezileşmiş olması da katkı sağladı. Ali Balcı’nın dediği gibi, bu
tür medya sistemi darbecilerin eski mutlu günlerinde olduğu gibi kolay-
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ca teslim alınamazdı, alınamadı da.34 Darbecilerin televizyon yayınlarını
ve interneti kesememesi toplumun süratle olaydan haberdar olmasına ve
Cumhurbaşkanı’nın çağrısına duyarak darbeye tepki koymasına katkı sağladı.
6. Ordu İçindeki Direniş
Genelkurmay Başkanlığı 15 Temmuz’dan birkaç gün sonra yaptığı bir açıklamada, ordunun itibarını korumak amacıyla olsa gerek, düz mantıkla rakamlar
hazırlayarak, ordunun insan gücünün yalnızca %1,5’unun darbe teşebbüsüne
katıldığını söyledi. Bu talihsiz ve yanıltıcı bir açıklamaydı. Bir oranlama yapılacaksa, ordunun hiçbir yetkisi olmayan erlerle askerî öğrencilerin ve çok az
yetkisi olan erbaşların ezici çoğunluğunu teşkil ettiği toplam insan gücüne
nispetle değil yetki haritasına nispetle yapılması gerekir. Böyle yapıldığında
askerin an azından yarısının darbeci saflarda yer aldığı söylenebilir. General
kadrolarının yarısı hatta daha fazlası ya tutuklu ya da firari zanlı. Albay ve
aşağısında ise daha yoğun bir FETÖ yapılanması olduğu söyleniyor. Meselâ,
Başbakanın açıklamalarına göre tüm askerî okullar FETÖ’nün elinde. Yani durum Genelkurmay’ın gördüğünden ve topluma sunduğundan çok daha vahim.
Buna rağmen 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ordu içinden bireysel veya
nispeten toplu direnişler olduğunu ve bunların darbecilerin püskürtülmesine katkıda bulunduğunu biliyoruz. Meselâ darbeci bir generalin çok önemli
olan Özel Kuvvetleri ele geçirmesinin birimin komutanının talimatıyla bir
astsubay olan Ömer Halisdemir tarafından o generalin öldürülmesi suretiyle önlenmesi hayatî bir rol oynadı. Keza 1. Ordu komutanı orgeneral Ümit
Dündar’ın önce televizyonlara bağlanıp sonra basın toplantısı yapıp darbeye
karşı çıkması ve darbenin önleneceğini söylemesi de.
Bunlara benzer başka örnekler var. Hepsinde anayasal düzene bağlı, mesleğine ve yeminine ihanet etmeyen askerler darbeye aktif veya pasif şekilde
direndi. Darbecilerle açıkça savaşamadıysa da darbecilerin daha büyük bir
insan ve silah gücünü kullanmasını engelledi. Bir yerde tankların başka bir
yerde bir helikopterlerin aküsü söküldü. Yakıt almaları engellendi. Kimi yerlerde rütbeliler küçük gruplar halinde darbecilerle çatışarak kışlaları teslim
almış veya personelin dışarı çıkmasına mani oldu. Şüphe yok ki bütün bunlar
darbe teşebbüsünün püskürtülmesine katkıda bulundu.
15 Temmuz darbe teşebbüsü işte bütün bu faktörlerin münasip bir şekilde
biraraya gelmesiyle engellendi. Ancak, gerek içerde gerekse dışarıda darbeye
tepki göstermeyen, darbenin önlenmesi çabalarına katkı vermeyen, bilakis
34 Michael Rubin, http://europe.newsweek.com/will-there-be-coup-against-erdogan-turkey-439181?rm=eu
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darbenin başarılı olmasını temenni eden çevreler vardı. Bunların ne yaptığını
ve niçin yaptığını dıştan başlayarak ele almakta fayda var.

Batı Nasıl ve Niçin Battı?
Türkiye’de, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu birçok yorumcu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Batı’nın değerlerine ihanet ettiğini söyledi, söylüyor. “Batı değerlerinin” gerçekten Batı değeri olup olmadığı
veya bu değerlerin böyle adlandırılmasının isabetli olup olmadığı tartışmasına burada girmeyeceğim. Konuyu başka yazılarda ele almak gerek. Ancak, bu
terminolojiyi kullanırsak, bu yorumcuların haksız olduğunu söyleyemeyiz.
Batı kural ve kurumlarıyla demokrasiyi kendi eseri olarak görmeyi ve sunmayı seviyor. Her coğrafyayı bu açıdan yargılamaya hazır duruyor. Ancak,
Batı’nın 15 Temmuz darbe teşebbüsüne verdiği/vermediği tepkilerin Batı’nın
demokrasiye aşkını ve bağlılığını sorgulanır kıldığını belirtmek gerekir.
Aslında Batı’nın demokrasiye inanmamızı istediği kadar bağlı ve sadık olmadığının birçok tarihî delili var. Yakın döneme bakmak gerekirse, bunun
izlerini Arap baharından itibaren kolayca sürebiliriz. Batı, en somut örnek
olarak Mısır’da demokrasinin yanında değil karşısında yer aldı. Halk oyuyla
seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi’nin askerî darbeyle devrilmesine ve general
Sisi’nin bir diktatörlük rejimi kurmasını açık veya örtülü, doğrudan veya dolaylı olarak destekledi, onayladı.
Batı akademik çevrelerinde, medyasında ve hükümetlerinde amansız Erdoğan karşıtı hava zaten birkaç yıldır var ve yoğun. Darbe teşebbüsü ortaya
çıkmadan önce Batı medyasında Türkiye’de bir darbenin olabileceği yorumları ve darbeye meşruiyet kazandırmaya yönelik çalışmalar başladı. Bunu tipik bir örneği olarak American Enterprise Institute adlı neo-konservatif bir
düşünce kuruluşunun uzmanlarından olan Michael Rubin’in bir süredeir kaleme almakta olduğu yazılara işaret edebiliriz. Rubin aylar önce neo-konservatif American Enterprise Institute adlı kuruluşun web sitesinde yazdığı ve
daha sonra başka yerlerde de yayınlanan bir yazıda Türkiye’de bir darbe olabileceğinden söz etmekteydi. Bu bir tespitten ziyade bir temenni hatta muhtemelen yürütülmekte olan bir plana destek mahiyetinde bir yazıydı.35 Aynı
kişi darbe anlarında yazdığı yazılarda da Erdoğan’ın darbeyi niye hak ettiğini
açıklamaya çalışmaktaydı. Ona göre Erdoğan paranoyaklaşmıştı; Padişahlar
gibi yaptırdığı sarayın bombalanmasından korkuyordu. Darbe yapılırsa Batı,
35 Michael Rubin, “Why the Coup in Turkey Mean Hope?”, http://nypost.com/2016/07/15/why-the-coup-in-turkeycould-mean-hope/
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özellikle darbecilerin hızla demokrasiye dönüleceğini taahhüt etmeleri halinde, darbeye onay verecekti.36 Rubin’e göre laik ordu Erdoğan’a daha fazla
seyirci kalmayacak ve demokrasiyi ve laikliği korumak için harekete geçecekti.37
M. Rubin’in yazdığı daha doğrusu temenni ettiği gibi bir darbe teşebbüsü oldu. Ama bütün olan bitenler Rubin’i yalanladı. Sarayın bombalanması
endişesinin paranoyaklık olmadığı, gerçeğe tekabül ettiği ortaya çıktı. Darbe
Rubin’in hayal ettiği belki de FETÖ adına öyle göstermek istediği gibi laik
subaylar tarafından yapılmadı. Totaliter bir dinî yapılanmanın mensupları
tarafından tezgâhlandı. Başarılı olsaydı ortaya çıkacak olan şey teokratik bir
rejimdi. Darbecilerin B planı ise, ülkeyi bir merkezî iktidardan mahrum bırakarak birkaç otorite arasında Türkiye’yi mahvedecek bir çatışma süreci başlatmaktı.
Batı ülkeleri, neredeyse istisnasız, ABD’siyle, AB üyeleriyle, 15 Temmuz
darbe teşebbüsünde seçimle işbaşına gelmiş Türkiye hükümetine açık ve net
bir destek vermedi. Darbeye doğrudan ve kuvvetle karşı çıkmadı. ABD yönetimi ilk saatlerde Dışişleri Bakanının ağzından yapılan açıklamalarda, demokrasiye ve seçilmiş hükümete saygı vurgusu değil, “barış ve istikrar” vurgusu
yaptı. Aynı ABD yeni bir açıklama için ülke içi dengelerin netleşmesini, darbecilerin kaybedeceğinin anlaşılmasını bekledi. AB ülkeleri demokratik açıdan daha da kötü bir performans sergiledi.
Batı için daha da utanç verici olanı bu tavrın darbeciler yenildikten sonra
da sürdürülmesiydi. Bu hem ülke yöneticileri hem de sözüm ona sivil medya kuruluşları tarafından da benimsenen bir tavırdı. Darbecilerin saldırılarının devam ettiği saatlerde bir ABD’li düşünce kuruluşu yöneticisi tam da
FETÖ’nün iddia ettiği gibi “Erdoğan ülkeyi çatıştıran bir megalomandı. Onu
kim özler ki?” dedi. BBC News 21 Temmuz’da “Türkiye’nin acımasız Başkanı” spotuyla darbeyi haklı gösteren bir rapor açıkladı. New York Times
18 Temmuz’da Türkiyeli bir yazarın yazısındaki “Erdoğan’ın takipçileri koyun gibi, o ne söylerse onu yapıyorlar” ifadesini başlığa çekti. Aynı gazete
Gülen’in darbe girişiminde rolü olduğunu yalanlamadı ama onları kınamak
ve eleştirmek yerine faille mağdurun yerini değiştirerek Erdoğan yönetimini Nazilere benzetti. The Guardian gazetesi Gülen’in ağzından Türkiye’deki darbe girişiminin “Erdoğan’ın sergilediği bir oyun olabileceğini” söyledi.
36 Michael Rubin, “Erdoğan Has Nobody to Blame for the Coup but Himself”, http://foreignpolicy.com/2016/07/15/
erdogan-has-nobody-to-blame-for-the-coup-but-himself/
37 ABD’nin dış politikasını demokrasiye dayandırma iddiasının temelsizliği ve yanlışlığı hakkında ilginç bir yazı için
bkz. James L. Payne, “Making the World Safe for Muddle: The Meaning of Democracy in American Foreign Policy”,
The Independent Review, v. 13, n. 4, Spring 2009, s. 601-610.
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İngiliz The Daily Telegraph gazetesi “Türkiye’de darbe: ordu kendini laik
rejimin ve anayasanın koruyucusu olarak görüyor” dedi. Birçok Batı yayın
organında, M. Rubin ağzıyla, “Erdoğan darbe için kimseyi suçlayamaz. Darbenin sorumlusu kendisidir. Türk Cumhurbaşkanı derin paranoyalarıyla hak
ettiğini buldu” mealinde yazılar ve yorumlar yer aldı. Bu kadarla da kalmadı,
FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen ile sözlü ve yazılı mülakatlar yayınlandı.
Gülen bu röportajlarda kendisini ılımlı İslam’ın Batı’ya hizmet eden ve edecek olan, bu yüzden de korunması gereken bir temsilcisi olarak sundu. Ortadaki yığınla kanıta rağmen darbeyle ilişkisi olmadığını ileri sürdü. Bazılarında Erdoğan’ın darbeyi hak ettiğini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak dile
getirdi, ima etti. Darbeye direnen halkı aşağıladı, canı pahasına demokrasiye
sahip çıkan insanlara “budalalar” dedi.
Batı ülkelerinin yönetimlerinin, medya organlarının, uzmanlarının ve gazetecilerin yaklaşımının nasıl sadece demokrasi değil aynı zamanda uygarlık
karşıtı olduğunu bir karşılaştırmayla sergileyebiliriz. ABD 11 Eylül 2001 saldırılarıyla karşılaştıktan sonra Türkiye medyası ABD’nin bunu hak ettiğini
yazsa, Bin Ladin’le röportajlar yayınlasa, Bin Ladin’e Türkiye’de oturma hakkı
verse Batı ne hissederdi? IŞİD lideri Bağdadi Türkiye gazetelerine mülakat
verip Fransa’da yapılan terör saldırılarıyla bir ilişkisi olmadığını söylese ve
Fransa’nın bu saldırıları hak ettiğini ima etseydi Batılılar ne derdi?
Türkiye’deki bu kanlı 15 Temmuz darbe teşebbüsüne gerekli ve yeterli
tepkiyi gösteremeyen Batı’nın bu önemli demokratlık sınavını geçemediği
kesin. Sorulması gereken, niçin böyle olduğu. Batı dünyası neden sözüm ona
Batı değerlerine ihanet ederek Türkiye’deki darbeye karşı açık, net ve kuvvetli
bir karşı tavır almadı ve demokrasiyi desteklemedi? Darbenin başarısız olmasıyla niçin adeta üzüntüye boğuldu, yas tuttu. Sanırım aşağıdaki faktörler bu
fenomeni anlamamıza ve açıklamamıza yardımcı olabilir.
1. Millî Menfaat Algısının İlkelerin Önüne Geçmesi
Batı ülkeleri, özellikle ABD, dış politikasını ilkelere, demokrasinin yayılması
ve korunması amacına dayandırdığını iddia ediyor.38 Ancak, ampirik bilgi bunun her zaman hatta çoğu zaman böyle olmadığını gösteriyor. Batılılar millî
çıkarlarını her değerin üstünde görüyor. Bu yüzden değerleri millî çıkarlarının aracı olarak kullanabiliyor. Millî çıkarlar için değerlerden ve demokrasinden vazgeçebiliyor, anti-demokratik yönetimlerle sıkı işbirliği yapma yoluna
gidebiliyor. Fransa’nın İslamî muhalefeti kanlı şekilde tasfiye eden Cezayir
diktatörlüğüyle ilişkileri, ABD’nin anti-demokratik Güney Kore ile geçmiş38 Tarkan Zengin, “Halkın Devrim Yapmasına Öfkelenen Sol”, Star-Açık Görüş, 14 Ağustos 2016.
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teki, insan haklarına en uzak ülkelerden Suudi Arabistan ile günümüzdeki
işbirlikleri, Mısır’da diktatörlüğe giden yolda Sisi ile işbirliği ilk akla gelen
örnekler. Listeye Almanya’nın anti-demokratik İran ile sıkı fıkı ilişkileri de
hemen eklenebilir.
Bütün bunlar gösteriyor ki Batı ülkelerinin dış politikasına insan hakları
ve demokrasi kaygıları değil millî çıkar algıları yön ve renk veriyor. Batı müttefiki olan ülkelerdeki diktatörlük rejiminin demokratik hak ve özgürlükleri
bastırmasını görmezden gelir veya laf kınamalarıyla geçiştirirken Batı dünyasının politikalarına uymayan ülkeleri, demokratik rejime sahip olsalar bile,
istikrarsızlaştırmaktan veya istikrarsızlaştırma çabalarına destek vermekten
çekinmiyor. Batı ülkeleri devlet tarafından fonlanan sözüm ona sivil toplum
kuruluşlarıyla, ülkelerdeki her toplum kesimini kendi fikir ve kanaatleri istikametinde manipüle etmek için çaba gösteriyor.
Batı’nın Türkiye’deki 15 Temmuz darbe teşebbüsünü zamanında kınamaktan ve demokratik hükümete destek vermekten kaçınması, millî çıkarlarını
ahlâkî değerlere ve demokrasiye tercih ettiğinin son kanıtı. Bu kanıt öylesine
güçlü ki ne tevil edilmesi ne de gizlenmesi mümkün. Nitekim, 15 Temmuz’un
üzerinden geçen zaman arttıkça Batı’da en azından bazı çevreler yapılan
vahim hatanın yavaş yavaş farkına varıyor.
2. İslam Referanslı Terörizm Korkusu
Terörizm sistematik bir yöntem olarak Fransız İhtilalinden sonra Batı’da doğdu ve dünyaya yayıldı. Yani Batı terörizmin ne fikrine ne de pratiğine yabancı. Buna rağmen Batı son yıllarda terörizmi İslamî referanslı terörizm ile
özdeşleştirmiş durumda.
Batı 2000’li yılların başlarında El Kaide üzerinden İslam ile terörizm arasında kuvvetli bir bağ kurmaktaydı. Şimdilerde ise IŞİD aynı şekilde nesneleştiriliyor. Ancak, Batı eleştirilerini ve terörizm suçlamalarını bu örgütlerle sınırlı tutmak yerine neredeyse İslâm ve Müslümanlar ile özdeşleştirme,
aynılaştırma noktasına taşıyor. Terörizmle savaşı İslam ve Müslümanlar ile
savaşa çevirme eğilimi sergiliyor. Üstelik El Kaide gibi IŞİD’in kuruluşu ve
ittifakları da karanlık ve bir yönüyle ucu Batıya dokunuyor.
Bugün terör bataklığı sayılan Irak ve Suriye’nin bu hâle gelmesinde de
Batı’nın büyük payı var. ABD’nin olmayan belgelere dayanarak meşrulaştırılan Irak işgali ve Suriye’de ikircikli politika izleyerek laik diktatörlüğü
Müslüman tandanslı bir rejime tercih edilmesi geniş toprakların terör örgütlerinin yatağına dönüşmesinde etkili oldu. Bir diğer tuhaflık, Batı’nın aynı
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şeyleri yapanlardan daha seküler görünenleri terörist saymayıp müttefik görmesi, dinî referanslı örgütleri ise terörist sayıp başlarına bomba yağdırması.
2010’ların başlarından beridir Batı Türkiye’yi ISİS terörüne destek veren
bir ülke olarak görmeye başladı. Bunun sebebi gerçekten böyle olması değil,
Türkiye’nin ISİS ile Batı adına mücadelenin karakolu, kara gücü olmayı ve
Batı’nın yükünü omuzlamayı reddetmiş olması. Nitekim ABD başkanı Obama
bir konuşmasında Türkiye’nin “geniş (büyük) ordusunu IŞİD ile mücadelede
kullanmamasından” şikâyet etti.
3. Türkiye’de Radikal İslamcı Bir İktidar Olduğunu Sanma
Bazı Batılılar, hatta çoğu, Türkiye’de radikal İslamcı bir iktidar bulunduğuna
ve Erdoğan’ın bir İslam devleti kurmak isteyen bir radikal İslamcı olduğuna
inanıyor. Bu kanaat Türkiye hakkında asılsız, çarpıtılmış bilgi ve haberleri
Batı mahfillerine taşıyan FETÖ ağı tarafından pekiştiriliyor. Batı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i de ılımlı, demokrat, sivil bir dinî önder olarak görüyor
ve savunuyor.
Gerçek tam tersi. Politikaları beğenilsin beğenilmesin, doğru bulunsun
yanlış bulunsun, Erdoğan yarışmacı seçimle işbaşına gelen, seçimle gönderilmesi mümkün olan bir siyasî lider. AK Parti hükümetleri Türkiye’de çevrenin merkeze taşınması, bürokratik vesayetin kırılması, Müslümanların ve
gayri Müslimlerin haklarının geliştirilmesi, medyanın çoğullaşması, ifade
özgürlüğünün genişlemesi, gayrimüslimlerin gasp edilen vakıf mallarının
iadesi, Kürtlerin ikinci sınıf vatandaş statüsünün geriletilmesi vb. bakımlardan önemli adımların mimarı.
Buna karşılık FETÖ demir bir disiplinin işletildiği, gizli kapaklı işlere imza
atan, devlet içinde paralel bir bürokrasi oluşturan, halkla bir bağı bulunmayan ve halka hesap verme yolları açık olmayan, mensuplarının tüm hayatını
kontrol eden, istediğinde korkunç bir şiddete başvurmaktan çekinmeyen totaliter bir yapılanma. Radikal olan Erdoğan değil Gülen. Ancak, Gülen Batı’nın
radikal İslam ve İslamî referanslı terör korkusunu iyi biliyor ve bunu kullanıyor. Nitekim, darbe teşebbüsünün bastırılmasından sonra Batı medyasına
verdiği demeçlerde kendisinin ılımlı İslam’ı temsil ettiğini ileri sürdü ve bu
çizgide Batıya hizmete hazır olduğunu ilan etti.
Öznelerin gerçek pozisyonunun göremeyen veya görmek istemeyen Batı,
Erdoğan’a karşı Gülen’i desteklemekle radikal İslam’a karşı mücadele ettiğini
sanırken aslında radikalizmi besliyor, destekliyor. Oysa Ak Parti hükümetinin
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varlığı ve icraatları Türkiye’de Müslümanların radikalleşmesini ve mesela
IŞİD’in geniş bir taban bulmasını engelliyor.
4. Türkiye’nin Bağımsız Dış Politika İzleme Arzusu
Türkiye ekonomisi son 15 yılda üçe katlandı. Ülkenin zenginleşmesinin sonuçları toplumsal hayatın her alanına yansıdı. Türkiye’nin ortak bir tarihsel
ve kültürel mirasa sahip olduğu bölgelerdeki halklar için çekiciliği arttı.
Ekonomik bakımdan güçlenen ülke eskisine nispetle daha bağımsız ve tek
değil çok eksenli bir dış politika izleme çabası içine girdi. Bu Türkiye’nin yarım asırdır içinde yer aldığı blokta, özellikle ABD’de rahatsızlıklara yol açtı.
Türkiye yakın zamanlara kadar bölgesel ölçekte dış politika oluşturamaz veya
oluşturulmasına ciddi katkıda bulunamazdı. Bölge politikalarını Batı belirler Türkiye peşinden giderdi. Batılılar dış politikalarını millî çıkarlarına göre
belirler ve Türkiye’nin kendilerine hizmet etmesini beklerdi. Amerikan jargonundaki “millî çıkarlar” ve “Amerika’nın iyi dostu” kavramları bu tavrın
sembolize olmuş hâlleridir.
Türkiye şimdi Batı’ya daha az bağımlı ve dış politika belirlemede daha
geniş alana sahip olmak istiyor. Bunun için tek eksenli dış politikadan çok
eksenli dış politikaya geçmeye ve millî savunmasını güçlendirmek için savunma sanayiindeki yerlilik oranını yükseltmeye çalışıyor. Millî çıkarlarının
Batınınkilerle örtüşmediği durumlarda işbirliği yapmakta ayak diretiyor,
şartlar koşuyor. Bu yeni durum Batıyı ciddi biçimde rahatsız ediyor. Eskiye
dönüş için Erdoğan’ın iktidardan nasıl olursa olsun düşmesini arzuluyor.
5. Batı’ya Tek Taraflı Bilgi Akışı
Türkiye’de durum ve olan biten hakkındaki bilgiler Batıya büyük ölçüde iki
kanaldan akıyor: FETÖ ve PKK. FETÖ Türkiye’de teröre destek veren, radikal
İslamcı, tüm demokratik hak ve özgürlükleri gasp etmiş bir iktidar olduğu
yolunda haber ve yorumları Batı’ya geçiyor. FETÖ’nün hemen hemen her ülkede bulunan grupları buna dayalı olarak medya, sivil toplum kuruluşları ve
hükümetler nezdinde yoğun lobi faliyetleri yürütüyor. PKK’nın lobi grupları
da aynı çizgide faaliyet gösteriyor. M. Rubin gibi fanatik yazarların tamamen
FETÖ tezlerini, iddialarını dile getirdiği görülüyor.
Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Batı ülkeleriyle sivil toplum ve
siyasî yönetim seviyesinde bağlar oluşturma ve ülke hakkında doğru bilgileri
ulaştırma isteği, kaynağı ve becerisi yok. Devletin Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere yurtdışına yönelik bilgilendirme ağları da kısmen FETÖ’nün
kontrolünde ve ya hiç çalışmıyor ya da tersine çalışıyor(du). Resmî çabalar
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gönüllü çabalardaki müşevviklere ve dolayısıyla aynı derecede etkili olma
şansına sahip değil. Böyle bir ortamda Batı’nın Türkiye hakkında doğru ve
yeterli bilgi alması ve buna dayanan Türkiye politikaları oluşturması çok zor.

Türkiye’de Batanlar
Türkiye’de 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı hayli geniş bir toplumsal
mutabakat oluştu. AK Parti ve MHP başta olmak üzere bu mutabakatta tüm
partilerden insanlar var. CHP tabanının önemli bir bölümü de darbeye karşı
çıktı. HDP’nin yönetimi değilse de tabanının ağırlıklı kısmı keskin bir darbe karşıtı tavır sergiledi. Meclis dışında bulunan Saadet Partisi, Hak-Par ve
Hüda-Par da darbeye açık ve net bir şekilde cephe aldı.
Bununla beraber darbe teşebbüsüne karşı çıkmayan hatta zımnî ve/veya
doğrudan destek veren çevreler de oldu. Onların durumunu da tarihe not düşmek için yazmalıyız. Bu çevrelerin en başında radikal sol örgütler ve muhitler geliyor. 15 Temmuz’daki halk direnişi solun olduğu haliyle halkı değil,
kendi çizgisinde idealize ve karakterize ettiği halkı sevdiğini bir kere daha
kanıtladı. Devrim müptelası sol halkın 15 Temmuz devrimini ya görmezden
geldi ya da küçümsedi.39 Meselâ, Birikim Dergisi çevresi darbe teşebbüsüne
karşı net bir tavır alamadı. Birçok tanınmış solcu Erdoğan’dan kurtulamadıklarına üzüldü. Oysa sol gruplar bir darbe girişimine 15 Temmuz’da halkın
yaptığı gibi çıkmış ve engel olmuş olsaydı, sol bundan çok sayıda destanlar
ve kahramanlar çıkarırdı. Nesiller boyunca anlatılacak hikâyeler yazardı. Yeri
göğü inletirdi. Böyle olacağını solun geçmişinden ve daha yakınlarda Gezi isyanlarına bakışından biliyoruz. Buna karşılık sol ağırlıklı olarak 15 Temmuz
destanına kör ve sağır kaldı. Sol aynı zamanda sade halk kitlelerine karşı büyük bir kıskançlık duydu. Darbe karşıtlığı hakkında her zaman iri laflar etmesine rağmen darbe karşısında dikkate almaya değer bir fiilî tepki göstermedi.
Bazı liberal kişi ve gruplar da Erdoğan nefretleri ve ahistorik bir tavrı
benimseyip tarihi Erdoğan ile başlatıp yine Erdoğan ile sona erdirmeleri yüzünden tarihimizin bu en kanlı darbe girişimini açıkça kınayamadı. Kınadıysa
da faili gizleyerek genel ifadelerle ortaya konuştu. Bunların Türkiye’yi okuyamama süreci Gezi ile başlayıp 17/25 Aralık süreci ile zirveye ulaşmıştı.
Meşru olan ile gayrı meşru olan arasındaki mücadelede gayri meşru olana
yakın durdular. Liberal değerleri tamamen çarpık yorumlamalara tâbi tutarak totaliter bir yapılanmanın iktidar mücadelesini özgürlük, demokrasi ve
hukukun hâkimiyeti savaşı sandılar ve sundular. Ağırlıklı olarak devlet içinde
39 Mesela bkz. Mustafa Çağrıcı, “FETÖ’nün Münafık-Takiyyeci Ahlâkı”, Karar, 10 Ağustos 2016.
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örgütlenen, devletin verdiği statü, yetki ve araçları kullanan, tekelci, dışlayıcı bir totaliter yapılanmayı seçimle gelmiş hükümeti dengeleyecek bir güç
olarak gördüler. FETÖ’nün yurt içinde ve dışında oluşturmak için çabaladığı
Erdoğan, hükümet ve Türkiye imajına katkı sağladılar. Kendileri gibi düşünmeyen fikirdaşlarını hükümete bağlanmaktan menfaat karşılığı yazmaya ve
düşünmeye kadar varan suçlamalarla itham ettiler. FETÖ gerçeği hakkında
ortaya çıkan bilgi ve belgelerin her gün koşar adım artmasına rağmen darbe
akşamına, hatta darbe sonrasına kadar pozisyonlarından ayrılmadılar. Doğrudan veya dolaylı darbe savunusu yaparak liberalizm terminolojisine “darbeci
liberal” ve “darbesever liberal” terimlerini başarıyla eklediler. Liberal ideolojinin büyük itibar kaybına uğramasına sebep oldular.
Bununla beraber liberallerin darbe sınavında kalmaları ilk defa vuku bulmadı. Benzer bir durum 1960 Darbesi üzerinden yaşanmıştı. 1950’lerin sonlarına doğru CHP’nin gerilim taktiği yüzünden siyaset kutuplaşmış ve siyaset
hayat tarzı kavgasına dönüşmüştü. Bu ortamda daha on yıl öncesinde evrensel liberal tezleri başarıyla savunan ve Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’nde
toplanmış olan zamanın liberalleri yollarını şaşırdılar. Birçoğu bugün tekrarlandığı gibi CHP çizgisine kaydı ve orada eridi. 1960 darbesine alenî destek
verdi. Bu olayla birlikte Türkiye’deki liberal fikir akımı da erken 1990’larda
tekrar canlanmak üzere tarihe gömüldü.

15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Başarılı Olsaydı
15 Temmuz darbe teşebbüsünün sonuçlarının neler olduğunu görebilmek
için önce darbe başarılı olsaydı nasıl bir Türkiye çıkardı ona bakmak lazım.
Burada da kılavuzumuz FETÖ’nün zihniyeti, örgütlenme tarzı, yetiştirdiği ve
dayandığı insan tipidir.
FETÖ hangi değer ve kılıf işine yarıyorsa onu kullandığı için birçok kişi ve
kesim onun ne olduğunu ve özelliklerini doğru tespit etmede başarısız kaldı.
FETÖ dinî çevrelere ve kendi tabanına dinî bir söylemle yaklaştı. Esasta ise
güce tapan bir örgüt gibi işledi. Ama yığınağı Türkiye’de ve Türkiye halkının büyük bir bölümü Müslüman olduğu için İslamî bir terminoloji kullanıp
İslamî kaynaklara referans yaptı. Ancak, uzmanlar FETÖ’nün aslında Hristiyanlık ve Müslümanlık karışımı yeni bir din geliştirmeye çalıştığını belirtiyor. Bazı yazarlar da FETÖ’nün ahlâksız yüzüne dikkat çekiyor.40 Yeni bir din
geliştirmenin hem gereği hem sonucu yeni bir peygamberin gelmesidir. Bu
çerçevede F. Gülen kendisini adeta yeni bir peygamber gibi görmüş ve taba40 İran’ın siyasî sistemi hakkında bilgi için bkz. Atilla Yayla, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Ankara: Adres Yayınları,
2015.
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nına kabul ettirmiş olmalıdır. Nitekim kendisinin bazı sözleri ve davranışları
da, örgütündeki kimselerin ona bakış ve yönelişleri de buna işaret etmektedir. Bağlıları onun beklenen “salih zat”,”Mehdi” olduğuna, hiç hata yapmadığına ve yapmayacağına inanmaktadır.
FETÖ darbe teşebbüsünde başarılı olsaydı, örgüt içi anlayış, inanç ve yapılanmayı tüm topluma yansıtacaktı. Çünkü doğru bildiği ve başarılı olduğuna
inandığı buydu. Bu durumda ortaya baskıcı, tüm hak ve özgürlükleri yok eden
bir rejim çıkardı.
FETÖ rejimi İran’dakine benzer bir rejim olurdu. Görünürde kısmî bir
siyasî çoğulculuğa izin verilse ve seçimle gelen bir başkan ve seçimle oluşan
bir parlamento bulunsa bile gerçek iktidar FETÖ’nün başında bulunduğu bir
imamlar heyetinde olurdu. Gülen İran’daki velayet-i fakih benzeri bir makamda oturur ve FETÖ’nün en üst düzey imamlarıyla birlikte bir hayat teşkil
ederdi.41
Bu rejim temel hak ve özgürlüklere doğası gereği müsaade etmezdi. Hakikatin bilindiği ve kainatın imamı tarafından temsil ve tatbik edildiği bir
dünyada fikrî ve amelî farklılığa, rekabete ihtiyaç duyulmaz, dolayısıyla izin
verilmez. Böyle bir rejimde FETÖ devlet içinde kilit mevkilerde görev yapacak ve topluma fikir ve kanaat taşıyacak kimseleri, FETÖ içinde şimdiye kadar yaptığı gibi kesin inançlı ve ölü gibi itaat eden kimseler olarak yetiştirirdi. Toplumda tek bir hayat biçimini egemen kılar, dünyamızı cennetleştirme
adına cehenneme çevirirdi.

FETÖ’nün Darbe Teşebbüsü’nün Püskürtülmesinin Sonuçları
FETÖ’nün darbe teşebbüsünün her alana yansıyan toplumsal sonuçları olacağı kesin. Bunu söylerken bazılarının iddia ettiği gibi her şeyin tamamen değişeceğini ve tarihimizin 15 Temmuz öncesi ve sonrası olarak kesin ve keskin
hatlarla ikiye ayrılacağını söylemiyorum. Böyle bir şey hayatın akışına aykırı.
Bununla beraber 15 Temmuz’un toplumsal hafızada kalacağından ve düşünce
ve davranış kalıplarında önemli yenilenme ve değişikliklere yol açacağından
şüphe edemeyiz.

41 Orduda yapılması gereken reformlar hakkında mesleği askerlik olan bir uzmandan ilginç bir reform önerisi için
Yusuf Alabarda’nın şu çalışmasına bakılabilir: ”TSK’nın Reformu: Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü İçin Bir Yol
Haritası”, SETA Analiz, Ağustos 2016, Sayı: 162.
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1. Türk Demokrasisinin Destanı
Çoğumuz 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ne denli mühim olduğunu anlamakta zorluk çekmekteyiz. Bunun sebebi olayın hâlâ sıcak olması ve yeterince teferruatın ortaya çıkmaması. Ancak, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün
püskürtülmesi Türk tarihine ve demokrasisine nesilden nesile aktarılarak yaşatılacak bir destan kazandırdı.
Bazı demokratik ülkelerin tarihinde gururla atıfla bulundukları, başlangıç
veya dönüm noktası olarak gördükleri, tarihlerinin parçası haline getirdikleri büyük olaylar var. İngilizlerin 1688’deki Şanlı Devrim’i, Amerikalıların
1776’daki Bağımsızlık Savaşı (veya Amerikan Devrimi) ve Fransızların 1789
Fransız Devrimi bunların başlıcaları. Türkiye’nin 15-16 Temmuz’da FETÖ’cü
darbe girişimine direnişinin bunlardan aşağı kaldığı söylenemez.
İngiliz Şanlı Devrimi’nde bir iç iktidar çatışması yaşandı. Parlamento ile
taht arasındaki kavga sonunda parlamentonun öne çıkması ve kralın sembolik bir konuma itilmesiyle sonuçlandı. Amerikalılar bağımsızlık savaşını
aynı kültüre sahip kolonyal güç İngilizlere karşı verdi. Bağımsızlıktan sonra
“seçimli cumhuriyet” adını verdikleri kontrol ve denge sistemlerine, kuvvetler ayrılığına dayanan bir rejim kurdu. Fransızlar da kral ve aristokrasinin
bir tarafta, halk temsilcilerinin öbür tarafta yer aldığı bir iç hesaplaşma ile
monarşiyi tasfiye etti. Türkiye’nin 15-16 Temmuz Şanlı Direnişi (veya Şanlı
Devrimi) bu üç tarihî olayın tüm karakteristik özelliklerini taşıyor.
FETÖ demokratik iktidara rakip bir iktidar talebiyle ortaya çıktı. Bürokrasi içindeki örgütlenmeye dayanan iktidarını seçilmişlerin iktidarına üstün
veya egemen kılmaya çalıştı. Bu yönüyle Türkiye’nin Şanlı Devrimi’nde İngiliz Şanlı Devrimi’nde olduğu gibi iktidar bölünmesi ve çatışması vardı. Amerikalılar kültürünü paylaştıkları kolonyal İngiltere’ye karşı bir bağımsızlık
savaşı vererek demokrasiyi kurdu. Türkiye’nin Şanlı Direnişi klasik bir darbeye direnme yanında kuvvetli dış ayakları ve bağlantıları olan yerli kolonyal
bir güce karşı da direnme anlamına geldi. Sadece hükümeti değil tüm devlet
kurumlarını ve özellikle Parlamento’yu hedef alması, FETÖ’nün bir tür işgal
hareketine giriştiğini göstermekteydi. Türk Halkı Şanlı Direniş ile bu işgal
teşebbüsünü de durdurdu.
Fransız Devrimi Bastille Baskını’nda sembolleştirilir. Bu baskın sonradan
sembol üretme çabası içinde abartılmış bir baskındır. Baskın yarısı akıl hastası bir düzine (bazı tarihçilere göre 7) mahkûmun bulunduğu ve hükümetin
zaten tasfiye etmeye karar verdiği Bastille Hapishanesine karşı birkaç yüz
kişi tarafından yapıldı. Kale kahramanca çarpışmalarla değil, kaleyi koruyan
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küçük bir müfrezenin liberal eğilimli komutanının çatışma yerine baskıncıları ihanete uğradığı bir yemekte ağırlamasıyla gerçekleşti. Bastille efsanesi daha sonra yaratıldı. İlk Bastille Günü kutlaması yaklaşık bir asır sonra,
1880’de, Üçüncü Cumhuriyet döneminde yapıldı. Buna karşılık, Türk Halkının Şanlı Direnişine milyonlar katıldı. Her görüşten ve meşrepten insanlar
ülkenin her yanında darbecilere karşı çıktı. En öldürücü silahlarla donanmış
darbeci askerin üzerine silahsız yürüdü. Bu nedenle Şanlı Devrim’e halk katılımı Fransız Devrimindekiyle karşılaştırılamayacak kadar yoğun ve fazlaydı.
Türkiye demokrasisinin artık bir devrimi, bir direniş destanı var. Bu ülkenin halkı, tüm çeşitliliğiyle, demokratik bir rejimi istediğini ve hak ettiğini
tüm dünyaya gösterdi. Bunun Cumhuriyet’in kuruluşu kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra demokrasiyi ihmal ederek sırf Cumhuriyet’e
yapılacak her vurgu yanlış ve haksız olacaktır. Demokrasisiz bir cumhuriyet,
Türkiye için, tarihinin de gösterdiği üzere, insan haklarını fütursuzca çiğneyen bir diktatörlük olmanın ötesinde bir anlam taşıyamaz. Türkiye sadece bir
cumhuriyet değil demokratik bir cumhuriyettir.
2. Toplumun Güçlenmesi
Darbe teşebbüsleri genellikle hükümete ve devlete yönelik olur. Ancak, aynı
zamanda topluma saldırı niteliği de taşır. Darbeler toplumu aşağılar, toplumun özgüvenini sarsar. Toplumun dünya nezdindeki itibarına zarar verir. Bu
yüzden 15 Temmuz darbe teşebbüsü aynı zamanda topluma yapılan bir saldırıydı. Nitekim darbecilerin silahsız halka ağır silahlarla ateş açması ve darbe
lideri Gülen’in teşebbüsünün bastırılmasından sonra yaptığı bir konuşmasında darbenin püskürtülmesine sevinen on milyonlarca insana “budala” demesi
topluma saldırının delili mahiyetinde.
Her geniş ve açık toplum içinde dil, din, inanç, hayat tarzı vs. bakımından
farklılıklar barındırır. Birbirinden çeşitli bakımlardan şu veya bu derecede
farklı grupların birarada yaşaması, toplum olması bazı şeyler gerektirir. Naif
liberallerin sandığı gibi sadece ortak hukuk kuralları bunu sağlamaya yetmez. Ortak değerlere, sembollere de ihtiyaç vardır. Vatan fikri ve duygusu,
bayrak, kader ortaklığı hissi bunlar arasındadır.
15 Temmuz darbesine karşı Şanlı Direniş bu ihtiyacı hatırlamamızı sağladı. İnsanlar vatanlarını koruma arzusuyla sokaklara çıktı, darbecilerle silahsız savaşa koştu. Böylece vatanseverlik güçlendi. Sokaklarda ve meydanlarda
milyonlar sadece Türk Bayrağı salladı. Böylece 2000’lerin ortalarından beri
bazı kesimler tarafından sekteryen siyasetin aracı olarak kullanmak istenen
bayrak kurtarıldı ve toplum nazarında ulaşması gereken mevkiye oturtuldu.
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Sosyal medyada birçok kimse ilk defa bu kadar büyük bir inanç ve coşkuyla bayrak taşıdığını, salladığını, İstiklal Marşı söylediğini duyurdu. Şanlı
Direniş’te yer alan hayatın ve siyasetin her çizgisinden insan ülke işgal edilirse, parçalanırsa, demokrasi yıkılırsa aynı kötü akıbeti paylaşacağını gördü.
Bu yüzden direnişte kader birliği doğdu.
3. Demokrasinin Güçlenmesi
Öldürmeyen şey güçlendirir derler. 15 Temmuz darbe teşebbüsü demokrasiyi
öldürecekti. Öldürememesi demokrasinin güçlenmesini sağladı. Türk demokrasisi iyi planlanmış, güçlü iç ve dış ayakları olan, büyük bir insan ve silah
gücünün seferberliğine dayanan vahşi bir darbe teşebbüsünü bastırmış bir
demokrasi olma vasfını kazandı.
15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması genel olarak Türkiye demokrasisini özel olarak demokrasimizin her aktörünü ve faktörünü etkileyecektir.
Bu çerçevede Erdoğan’ın ve hükümetin daha otoriteryen bir çizgiye kayacağı
beklentisi ve korkusu yersizdir. Böyle düşünmek aynı zamanda ordunun/bürokrasinin seçilmiş hükümeti sınırlayabileceğinin, sınırlaması gerektiğinin
kabulü anlamına gelir ki bu bizatihi anti-demokratik bir düşünce ve yaklaşımdır. 15 Temmuz darbesi el birliğiyle atlatıldı, muhalefet buna katkı verdi.
İktidar bunun farkında. Nitekim darbe teşebbüsünden sonraki günlerde iktidar partisi muhalefet partileriyle bir araya gelmeye, onları bilgilendirmeye
ve görüşlerini almaya özen gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi dâhil
hiçbir siyasetçinin ve hiçbir siyasî partinin 15 Temmuz öncesine dönemeyeceğini, artık yeni bir tarzın ve üslûbun benimsenmesi gerektiğini düşündüğünü tekrar tekrar açıkladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan açmış oldukları hakaret davalarını geri çekti. İktidar partisi sözcüleri siyasetteki bu yeni havayı
bir şans olarak gördüklerini ve korumaya özen göstereceklerini vurguluyor.
Siyasetteki yumuşama ve ortak noktaları öne çıkarma çabaları muhalefet
kanadında da ortaya çıkıyor. CHP darbeye karşı çıktı, Kılıçdaroğlu darbe gecesi bu doğrultuda bir açıklama yaptı. CHP daha sonra İstanbul ve İzmir’de
darbeye karşı diğer parti üyelerinin de davet edildiği ve bir ölçüde katıldığı
iki büyük miting düzenledi. Kılıçdaroğlu 7 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da 5
milyon kişinin katıldığı darbeye karşı mitinge iştirak etti ve bir konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı’nın jestine mukabele ederek karşı davaları
çekti. Muhalefetin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta, özellikle CHP’nin
dilini yumuşatması. Cumhurbaşkanı’na ikide bir diktatör demesinin hiçbir
makul ve meşru gerekçesi zaten yoktu ama 15 Temmuz darbe teşebbüsü bu
suçlamanın tamamen temelsiz olduğunu iyice ortaya çıkardı. Diktatör ilan
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edilen politikacı kendisinin ve ailesinin hayatının darbeci askerlerden son
anda ve büyük ölçüde tesadüfen kurtarabildi. Orduyu, polisi, yargıyı kontrol
etmekle değil işgalden kurtarmakla uğraşan bir siyasetçinin diktatör olduğunu söylemek çok tuhaf.
MHP de darbe sonrası süreçte daha yapıcı bir siyaset çizgisini benimseyerek demokrasimizin güçlenmesine katkı sağlıyor. MHP iç işleri sebebiyle
FETÖ’nün varlığının ve oyunlarının farkına CHP’den daha erken vardı. Tereddüt etmeden darbeye karşı iktidarın yanında yer aldı. Öyle sanıyorum ki
MHP’nin bu tavrı darbenin püskürtülmesinde önemli bir rol oynadı. MHP
olağanüstü hal çerçevesinde FETÖ’nün tasfiye edilmesinde de müspet katkı
yapıyor.
4. Devletin Yeniden Yapılandırılması Yolunun Açılması
Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir üçüncü dünya devleti olmadığı belli. Devlet temel hizmetleri iyi kötü yerine getirebilmekte. Ancak devletin ne kadar
şeffaf, çoğulcu, liyakate dayalı ve etkin olduğu tartışmaya açık. FETÖ’nün
devlet içindeki varlığı ise başlı başına büyük bir problem.
FETÖ’nün devlet içinde devlet oluşturduğu biliniyor. Bu şu demek: FETÖ
devlet görevlileri içinde kendine bağlı insanlardan müteşekkil, olağan idarî
ve siyasî otoriteye değil kendisine bağlı olarak çalışan, devlet yetkilerini ve
imkânlarını devlet hizmetlerinin sunulması değil FETÖ’nün amaçlarının gerçekleştirilmesi için kullanan bir yapılanma oluşturmuş. Bu bir tür iç veya gizli devlet. Böyle bir yapılanma demokrasiyi de devletin iç düzenini de tahrip
edeceğinden mutlaka tasfiye edilmesi gerekir. Bu tasfiye hem demokrasiyi
korumak ve güçlendirmek hem de devleti yeniden yapılandırmak anlamına
gelir.
Darbe teşebbüsü sonrasında hükümet muhalefet partilerinin de desteğini
alarak veya onları haberdar ederek devlet yapılanmasında değişikliklere gidiyor. Askerî liseler kapatıldı. Harp Okulları Milli Savunma Üniversitesi çatısı
altına toplandı. Kuvvet Komutanları Milli Savunma Bakanı’na, Genelkurmay
Başbakan’a bağlandı. Bunların yerinde adımlar olduğu söylenebilir. Çok erken yaşlarda askerî öğrenci almak sadece FETÖ gibi suç yapılanmalarına av
hazırlamak değil, bir şekilde öğrencileri beyin yıkama ve meslek dayatma
sürecine sokmak anlamına geliyor. Askerî öğrenciler üniformalı mesleğe
girmeden önce mümkün olduğu kadar uzun bir süre sivil hayatta kalmalı.
Onların farklı fikir ve tarzlardan haberdar olması ve kendi kimlik ve
kişiliklerini değişik kaynaklardan haberdar olarak ve etkilenerek inşa etmesi
ancak böyle sağlanabilir.
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Kuvvet Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasının
emir-komuta zincirini bozacağı iddiası temelsiz. 1960 darbesi emir-komuta
zinciri içinde değil cunta oluşturan bir grup tarafından yapıldığı için ordunun kendisinin de arzusuyla emir-komuta zinciri sıkılaştırılmıştı. Ama 1980
darbesi emir-komuta zinciri içinde yapıldı. 2016 darbesi ise tam olarak emirkomuta zinciri içinde değilse de yetki havuzunun en az %50’sini kontrol eden
geniş bir subay grubu tarafından yapılmak istendi. Bu durumda kaçınılmaz
olarak ordu üzerinde sivil ağırlığın artırılması gerekiyor. Gerek muvazzaf gerekse emekli askerler amirlerinin siyasiler olduğunu bilmeli ve kabullenmeli. Kaldı ki, kuvvet komutanlarının Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olması
bakanın ordunun işleyişine her an müdahil olacağı anlamına gelmez. Ancak,
sivillerin elinde böyle bir yetki ve imkân bulunmalıdır.42
Bazı yorumcular devlette atama ve görevlendirmelerin liyakate göre yapılmamasının darbe teşebbüsüne sebep olan faktörler arasında yer aldığını
söylüyor. Bu tespit ve iddia kısmen doğru, ama problemin ana kaynağı bu
değil. Bir kere liyakatin ne olduğunu her zaman belirlemek ve liyakat ölçümü yapmak zor. İkincisi kişinin liyakatli olması FETÖ tipi yapılanmalara asla
girmeyeceği anlamına gelmez. Muhtemeldir ki, FETÖ üyesi devlet görevlilerinin bir kısmı bulundukları yerlerdeki görevleri lâyık-ı veçhile yapmaları
için gereken vasıflara sahipti.
Problem liyakatten çok, yahut en az liyakat kadar, siyasal itaatle ilgili.
FETÖ dinî görünümlü, aslında gayet seküler, ama demokratik bir ülkede var
olan açık ve meşru kanalları kullanmak yerine gizli yol ve yöntemlerle devlet
iktidarına sahip olmak isteyen bir yapılanma. Kamu görevlileri sisteme siyasal
sadakat yerine bu yapılanmaya sadakati tercih edince problem doğuyor.
İktidar Kemalist vesayetle mücadelede kilit kamu kurumlarında nitelikli
istihdamın sayısını artırarak Kemalist yoğunlaşmayı azaltma yoluna gitmişti.
Aynı yöntemi daha sonra FETÖ’ye karşı da kullandı. Şimdi ise FETÖ’nün
devlet kurumlarından tasfiyesi yoluna gidiliyor. Bu yüzden doğan açıkların
giderilmesi için kamu görevlileri alınıyor. Sanırım burada iki noktaya dikkat
etmek gerekir. Birincisi, zarurî olmayan alımlar yaparak devlet personel stokunun – dolayısıyla devletin- büyümesine yol açmamak. İkincisi, kamu görevlisi alımında kaynakların çoğul olmasına dikkat çekmek, yani kamu görevine girişte vatandaşlar arasında dinî, etnik, kültürel ayrım yapmamak. Bu
çerçevede Alevi vatandaşların dışlanmamasına bilhassa özen göstermek.

42 Bir başka yazımda 15 Temmuz’un niçin klasik devrimler arasında sayılması gerektiğini daha ayrıntılı olarak ele
aldım: “Turkey’s July 15 Revolution”, http://thenewturkey.org//turkeys-july-15-revolution/
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5. Demokratik Siyasal Kültürün Güçlenmesi
15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesi demokratik siyasal kültürün
güçlenmesine katkı yapacak, yol açacaktır.
İlk olarak, siyasetçiler ve halk askerî darbeler karşısında öğrenilmiş çaresizlikten kurtuldu. Öğrenilmiş çaresizlik potansiyel darbecilerin en büyük
avantajıydı. Artık işler değişti. Bundan sonraki darbe teşebbüslerine gerek
siyasetçiler gerekse geniş halk tabakaları daha kolay karşı çıkacak, daha cesaretli direnecektir. Ayrıca darbeye silahlı ve silahsız nasıl direnileceği hakkında da pratik bilgi ve tecrübe birikimi oluştu. Bunun müstakbel darbe teşebbüslerine karşı direnişte bir avantaj teşkil edeceğine kuşku yok.
İkincisi, FETÖ’nün darbe teşebbüsünün bastırılmasının ardından ortaya
çıkan bilgiler ve FETÖ’yü temizlemek için yapılanlar devlet üzerinde hesapları
olan dinî ve/veya seküler gruplara bazı önemli mesajlar taşıyacaktır. Bu mesajlar şöyle özetlenebilir: Devlet herkesin devletidir, hiçbir kişi ve grup devlet
üzerinde tekelci sahiplik iddiasında bulunamaz. Tüm kamu görevleri bütün
vatandaşlara açıktır. Hiçbir kişi ve kesim kamu görevi almaktan dil, din, ırk,
cinsiyet, sosyal ve ekonomik köken, grup aidiyeti vs. sebebiyle dışlanamaz
ve pozitif ayrımcılığa tâbi tutulamaz. Kamu görevlileri idarenin bütünlüğü
içinde hareket etmekle, anayasa, yasa ve daha alt mevzuatla tanınan yetkileri kullanarak ve onlara verilen görevleri yapmakla mükelleftir. Siyasal sadakatin yeri grup sadakati tarafından alınamaz. İdare cihazında amir bir üst
makam ve en sonunda seçilmiş siyasetçidir. Demokratik süreçler bürokratik
örgüt dehlizlerinde çiğnenemez. Siyasetçiyi beğenmeyen ve onun yerini almak isteyen, siyasete girmek, meşru, alenî, gözetlenebilir yol ve yöntemleri
takip etmek zorundadır.
FETÖ’nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü toplum katmanlarında demokrasi
kültürünün ve demokrat davranış kalıplarının bireysel olarak canlanmasına
da yardımcı oldu. İktidara muhalefet ile Türkiye’ye muhalefet farklı şeyler.
FETÖ iktidara değil Türkiye’ye muhalefet hatta düşmanlık etti. Buna karşılık
meclis içinde ve dışında birçok parti yanında muhalifliği bilinen bazı kamusal tanınırlığa sahip vatandaşlar da bir mücadelede demokrasi cephesinde
saf tuttu. Mesela, akademisyen Celal Şengör ve yazar Nihat Genç iktidara ve
Erdoğan’a muhalif olmalarının darbe teşebbüsünde iktidarın yanında yer almalarını engellemeyeceğini açıkladı.
15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında yaklaşık bir ay boyunca pek çok
şehrin ve kasabanın meydanlarında tutulan demokrasi nöbetleri de bir tür
demokrasi eğitimi olarak görülebilir. Nöbetler demokrasi kültürünü güçlen-
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dirdi. Özellikle bu nöbetlerde yer alan birçok kimsenin şahsî hayat pratiğinde
bu tür eylemlerin pek olmaması, toplumdaki demokrasi hassasiyetinin gitgide yayıldığını göstermekte.

Sonuç: Bir Musibet Demokrasiye Bin Nasihatten Daha Faydalıdır
15 Temmuz darbe teşebbüsü engellenebilir miydi? İstihbaratta ve başka alanlarda zaaflar var mıydı? Varsa bunlar neler ve sorumluları kimler? Bu sorular
ve benzerleri elbette tartışılacak, araştırılacak. Öyle de olmalı.
Ne var ki, gelişmeler “şerden hayır çıkar!”, “Bir musibet bin nasihatten
iyidir!” gibi atasözlerini doğruladı. İnsanlar ve toplumlar sadece okuyarak,
akıl yürüterek öğrenmezler, tecrübe ederek de öğrenirler. Aslında deneme
yanılma, tecrübe etme en etkili öğrenme yoludur. Türkiye 15 Temmuz’da
siyasetçisiyle, bürokratıyla, siviliyle, resmisiyle muazzam bir deney yaşadı. Karşılaştığı korkunç tehlikeyi birçok faktörün bileşimi ve biraz da talihin
yardımıyla atlattı. Tabiri caizse bir devrim yaptı.42 Bu tecrübeden öğrenilen
dersler ile tarihsel anlar yaşamış olmanın getirdiği özgüven ve bilgelik Türk
halkının demokrasi yolunda ilerlemesine ışık tutacaktır.
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Çoğulculuk Problemi ve FETÖ:
Olsoncu Bir Analiz
Buğra Kalkan
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Öz
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleşen darbe girişimi iki temel soruyu gündeme getirmiştir. Birincisi dinî bir örgüt nasıl TSK dahil olmak üzere Türkiye’nin en önemli kamusal
örgütlerini kontrolü altına alacak şekilde kamusal görevleri ele geçirmiştir. İkincisi devletin
tarafsızlığını yok eden ve siyasal sistemi büyük bir istikrarsızlığa sürükleyen bu tür bir örgütlenmenin bir daha yaşanmaması için neler yapılmalıdır? Bu sorulara farklı disiplinlerden verilebilecek çok kapsamlı cevaplar olmakla birlikte, bu makalede Olson’un grup teorisi kullanılarak
bu sorular yanıtlanmaktadır. Bireyci ekonomik analizi kollektif eylem probleminin merkezine
koyan Olson, FETÖ gibi geniş grupların örgütlenmesinin iki temel şartı olduğunu belirtir. Birincisi geniş grupların seçici müşevvik yaratmalarıdır; ikincisi ise zorunlu üyeliktir. FETÖ ekonomik rantlar aracılığıyla üyelerine seçici müşevvikler yaratmıştır, diğer yandan kamusal gücü
kullanarak başka birey ve grupları kendisiyle işbirliğine zorlamıştır. Dolayısıyla mevcut haliyle
devletin ekonomik kaynakları kullanması, örgütlü grupların devlete sızmasını teşvik etmektedir. Bu durum Türkiye’deki siyasal mücadeleyi örgütlü gruplar arası bir kaynak paylaşımı
mücadelesine çevirerek siyasal çoğulculuğu temelden tehdit etmektedir. Bu çerçevede sadece
kültürel çalışmalara dayanılarak, dinî ya da seküler grupların demokratik siyasete katılım problemlerinin anlaşılamayacağı iddia edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: FETÖ, Olson, grup teorisi, bürokratik vesayet, çoğulculuk

The Problem of Pluralism and FETO: An Olsonian Analysis
Abstract
The coup attempt staged on 15 July 2016 in Turkey raised two fundamental questions. First,
how a religious organization achieved to seize the public positions in public organizations including Turkish Armed Forces, which led them to control those public organizations? Second,
what can be done to prevent such kind of other groups to destroy the neutrality of the state
and drag the political system into instability? There might be many answers to these questions from different social disciplines but the group theory of Olson is used here to answer
these questions. Olson, who put the economic analysis into the center of the collective action
problem, indicates that there are two requirements for the large groups, such as FETO, to be
organized. First one is the creating selective incentives and the other one is the compulsory
membership. FETO, on the one hand, created economic rents as selective incentives for their
members, on the other hand, used coercive power of the public organizations to force other
individuals and groups to join or to cooperate with them. Thus, the present state of the Turkish political system provides great opportunities to organized groups to exploit large and rich
public resources. Therefore, the political struggles in Turkey have been turned into struggle
for distribution of the economic rents, which, in return, undermines the political pluralism in
* Bu makale hakem denetiminden geçmiştir.
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Turkey. Within this context, it is claimed here that, depending solely on cultural/sociological
explanations to understand the participation problems of the religious or secular groups into
democratic politics in Turkey is not enough.
Key Words: FETO, Olson, group theory, bureaucratic tutelage, pluralism

Giriş
15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye ilginç bir askerî darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Türkiye’de yaşanan daha önceki darbeler ve darbe girişimlerine
kıyasla, bu darbe girişiminin iki temel farkı olduğu ifade edilebilir. Birincisi
bu darbe girişimine, liderliğini Fetullah Gülen’in yaptığı İslamî bir grubun
TSK’daki kendine bağlı üyelerinin öncülük ettiği yönünde güçlü deliller bulunmaktadır. Diğer bütün askerî darbelerin, kendilerini Atatürkçü olarak tanımlayan sekülarist TSK mensupları tarafından yapıldığı düşünüldüğünde,
dinî bir grubun TSK’da darbe yapabilecek şekilde örgütlenmiş olması açıklanmaya muhtaç önemli bir husustur. İkinci fark ise, darbe girişimi sırasında
ilk kez Başbakanın ve Cumhurbaşkanın ulusal televizyon kanallarına çıkarak, darbe girişiminin gayri-meşru olduğunu ve demokratik siyasal sistemi
canları pahasına savunacaklarını ilan etmelerinin ardından, milyonlarca vatandaşın sokaklara çıkarak darbeye karşı silahsız direniş yapmış olmalarıdır.
Türkiye tarihinde bu tür bir sivil direnişin izine daha önce hiç rastlanmamıştır. İlginç bir şekilde, bu darbenin “Gülenciler” tarafından düzenlendiği algısı
sokağa çıkan vatandaşlar arasında oldukça yaygındır (Miş vd., 2016, 31-33).
16 Temmuz sabahına kadar süren çatışmalar sonucunda darbe girişimi bastırıldı. Ancak darbeye silahsız direnen 173 sivil ve 51 polis ile 5 asker direniş
sırasında şehit oldu (Sabah Gazetesi, 20.07.2016).
Çok kısaca özetlenen 15 Temmuz gecesi olayları, ardında cevaplanması
gereken çok önemli sorular bırakmıştır. Böyle bir dinî örgütün devlet örgütleri içine planlı bir şekilde sızması nasıl mümkün olmuştur? Türkiye’de güvenlik güçlerini sivil denetime almak ve bürokrasinin tarafsızlığını sağlamak
için yapılması gerekenler nelerdir? Şüphesiz bu soruların sayısı artırılabilir
ya da kapsamları genişletilebilir. Hatta bu sorunların her biri için çok geniş
araştırmalar yapılması gerektiği de ortadadır. Bu makalede bu soruların her
birine geniş kapsamlı cevaplar aramak yerine, eldeki veriler ışığında bu iki
soru arasında ne türden bir ilişki olduğunun çerçevesi çıkartılacaktır. Böylece
bu konulara ilişkin daha detaylı çalışmalara alternatif bir teorik çerçeve sunmak hedeflenmektedir.
Burada ikinci soru makalenin amacı açısından kritiktir. Türkiye’de siyasal
çoğulculuğun tesis edilebilmesi ve farklı gruplar ve hayat tarzları arasında
çatışmanın en aza indirilebilmesi için tarafsız bir bürokratik sisteme ihtiyaç
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duyulmaktadır. Ancak Türkiye’deki iyi örgütlenmiş ve güçlü finansal kaynaklara sahip dinî ya da seküler grupların birincil amacı halen, devlet örgütlerinde stratejik siyasal karar alan makamlara kendi üyelerini yerleştirmektir.
Dolayısıyla hiçbir örgütlü grup tarafsız bir bürokrasi kurma hedefine sahip
değilken, istikrarlı bir siyasal düzenin kurulması nasıl mümkün olabilir?
Bu soruya CHP’nin kısmî bir yanıtı vardır ve 15 Temmuz olayları sonrası
CHP’li milletvekilleri daha güçlü bir şekilde bu iddialarını tekrarlamaya başlamışlardır. Buna göre kamusal kadrolar Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun
bir şekilde yetiştirilmiş vatandaşlar tarafından doldurulduğunda ve kamusal
eğitim “bilimsel bilgi”nin ışığında dinî hurafelerden uzak bir şekilde verildiğinde, dinî cemaatlerin devlet kadrolarını ele geçirmelerinden çekinmemiz
de son bulacaktır (Hürriyet Gazetesi, 05.08.2016). Açıkçası bu haliyle Atatürkçü perspektif tek bir siyasal doktrini meşru kabul edip, diğerlerini siyasal sistemden dışladığı için çoğulculuk karşıtıdır. Ayrıca mevcut demokratik seçim
sistemi dahilinde CHP’nin aldığı oy oranları göz önüne alındığında, Atatürkçü çözüm önerisinin demokratik siyasal karar alma ile uygulanamayacağı
da ortadır. Hatta bu tür çoğulculuk karşıtı politika tercihlerinin siyasal kurumsallaşmanın altını oyarak, devletteki kadrolaşmayı cazip hale getirdiği
bu makalede iddia edilecektir. Dolayısıyla demokratik bir siyasal sistemde
çoğulculuğu koruyacak ve bürokrasinin tarafsızlığını sağlayacak bir çözüm
önerisinin konvansiyonel CHP politikalarından türetilebilmesi mümkün gözükmemektedir.
CHP’li/Atatürkçü perspektifin karşısında AK Parti’nin 2002 yılından beri
bürokratik vesayete karşı yürüttüğü siyasal mücadelenin de CHP’nin önerisi kadar çıkmaza girdiği iddia edilebilir. AK Parti’nin en önemli başarısı
kendisinden önce başlayan ekonomik liberalleşme girişimini belirli ölçüde
sonuca ulaştırması olmuştur. Ancak bürokratik vesayet kurumlarını ortadan kaldırarak, yeni bir anayasa ile çoğulculuğu tesis edecek yeni bir siyasal sistem kurma girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İktidarda kaldığı ilk
dönem süresince (2002-2007) bürokratik vesayetin geleneksel aktörlerine ve
kurumlarına karşı iktidar mücadelesi veren AK Parti’nin, bu siyasal kurumlar
karşısındaki ana stratejisinin, söz konusu kurumları dönüştürmekten ziyade,
bu kurumları “güvendiği” kişilerin ya da grupların denetimi altına vermek
olduğu ileri sürülebilir. Bu stratejik tercihe bazı bakımlardan AK Parti’nin
zorlandığı ileri sürülebilse de, Gülen cemaatinin AK Parti’nin bu stratejisini
kendi avantajına kullanarak, bugünkü siyasal istikrar sorununa önemli bir
katkı yaptığı da 15 Temmuz sonrası açıkça görülmektedir (Ak Parti dönemi klientalizm örnekleri için bkz. Akdağ, 2015). Üstelik vesayet kurumları
muhafaza edilirken, Erdoğan’ın geliştirdiği “dindar nesil yetiştirme” söylemi
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de, Atatürkçü nesil yetiştirme söylemi ile benzeşmektedir. Bu sebeple AK
Parti politikalarının da söylem düzeyinde çoğulculuk perspektifi açısından
ciddi sorunları bulunmaktadır.
Peki Türkiye’de yaşanan siyasal istikrarsızlık döngülerinden kurtulabilmek
için nasıl bir reform süreci takip edilmelidir? Bu soruya cevap bulabilmek
için öncelikle ne yöne gitmek istediğimize karar vermeliyiz. Bu çalışma açısından varılması gereken istikamet, bireysel özgürlüğün güvenceye alındığı,
güçlü bir serbest piyasa ekonomisinin kurumsallaştığı, mümkün olduğunca
tarafsızlığını korumayı başarmış anayasal bir demokrasidir. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, Atatürkçü ya da dindar nesil yetiştirme projeleri yukarıda
verilen istikametten bir sapmadır.
Siyasal istikamet belirlendikten sonra Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasal sistem sorununa yol açan kurumsal tercihlerin analiz edilmesi gerekmektedir. Kurumsal tercihleri analiz etmenin farklı yolları olmakla birlikte,
bu makalede yeni kurumsalcılığın bir ekolü olan kamusal tercih teorisinin
analitik araçları kullanılacaktır. Bu yöntemsel tercihin iki önemli sebebi vardır. Birinci gerekçe kamu tercihinin homoekonomikus ve rasyonel eylem postulatları üzerinden siyasal aktörlerin davranışsalcı bir analizini yapmasıdır
(Congleton, 2002). Hukuk devletinin ciddi kurumsallaşma sorunları ile sakatlandığı ve çıkar gruplarının “kamusal çıkar” kavramını sürekli olarak kendi
özel çıkarları için manipüle ettiği Türkiye’de, olması gerekeni anlatan normatif teorilerden ziyade olanı açıklamaya çalışan pozitif teorilere ihtiyaç vardır.
Kamu tercihi bütün siyasal aktörlerin verili kurumsal sınırlar çerçevesinde
kendi çıkarları için eylemde bulunduğunu iddia ederek konvansiyonel siyaset
teorisinden ayrılır. Kamu tercihi perspektifinden “devlet” belirli bir hedefe
yönelik eylemde bulunan bir birey gibi düşünülemez. Çok farklı örgütlerin
bir bileşimi olan devlet içinde farklı amaçları olan bireyler ve gruplar kompleks karar verme süreçleri ve mekanizmaları içinde eylemde bulunurlar. Kamusal çıktıları anlayabilmek için formel ve informel kurumsal yapıları analiz
etmek ve söz konusu birey ve grupların amaçları üzerine fikir yürütmek gerekmektedir (Buchanan, 2001).
Kamu tercihinin kullanılmasının ikinci sebebi ise bir kamu tercihi yaklaşımı olan Olson’un grup teorisinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi yüz
binlerce üyesi olan grupların ekonomik motivasyonlar sayesinde nasıl örgütlenebildiklerini açıklayabilmesidir. Olson’a göre, bireyler kollektif eylemlere
fayda maksimizasyonu için girerler, maliyetlerin faydayı aştığı yerde bireyler
grubu terk ederler (Olson, 1965). Şüphesiz Gülen grubunun eylemlerini
anlayabilmek için ekonomik faydadan fazlasına ihtiyaç vardır. Ancak Gülen
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Cemaatinin kamusal kurumların sağladığı ekonomik ranttan aldıkları iddia
edilen astronomik finansal kaynaklar düşünüldüğünde, ekonomik çıkarların
grup dinamikleri açısından önemli bir rolü olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir.
Bu türden bir yaklaşım, kamusal örgütlerin nasıl ve hangi ölçüde özel çıkarlara hizmet etmek için kullanıldığını açıklamada faydalı bir analizdir.
Gülen cemaatinin nasıl FETÖ’ye dönüştüğünü bütün boyutları ile
kavramak için şüphesiz sosyolojik, psikolojik, siyasî ve ekonomik çalışmalar
yapılmalıdır. Bu makalede FETÖ bütün boyutları ile ele alınmaya çalışılmamaktadır. Sadece kamu tercihi teorisi açısından konuya yaklaşıldığında siyasal kurumlara ilişkin temel problemlerin neler olduğu incelenecektir. Bunun için öncelikle çoğulculuğun anlamı ve çoğulculuğun hukuk devletiyle
olan ilişkisi kısaca açıklanarak siyasal reformun nihaî hedefi belirginleştirilecektir. İkinci olarak kamu tercihinin temel analitik araçları açıklanarak
yöntemin söz konusu problemle olan ilişkisi aydınlatılacaktır. Üçüncü olarak
FETÖ problemi ile bürokratik vesayet arasındaki ilişki analiz edilecektir. Son
olarak ise siyasal reform için gerekli adımların neler olabileceği üzerinde
tartışılacaktır.

1. Çoğulculuk: Siyasal Bir İdeal, Hukukî Bir Düzen
Çoğulculuk en kısa tabiriyle değerler hiyerarşisinin olmamasıdır. Bir toplumda bireyler ve gruplar kendi değer yargılarına ve gerçeklik algılarına göre
kendi hayat tarzlarını yaşamakta özgür olmalıdırlar. Toplumsal çoğulculuk
siyasal çoğulculuk ile desteklenmeden kurumsallaşamaz. Siyasal çoğulculuk
ile kastedilen barışçıl olmak şartıyla her türlü siyasal doktrinin savunucularının demokratik kurumlar çerçevesinde siyasal amaçlı örgütlenme ve propaganda yapma haklarının olmasıdır (Mason, 2011). Bu bakımdan siyasal sistem
dahilinde, siyasal doktrinler ya da değerler arasında bir hiyerarşi bulunmamaktadır. Çoğulcu bir siyasal sistemde bireyler ve gruplar siyasal iktidara
aday olabilir ve siyasal politikalar hakkındaki görüşlerini ve önerilerini zor
kullanmadan karşılıklı ikna yoluyla savunabilirler.
Çoğulcu bir toplumsal hayat ve siyasal sistem kaçınılmaz bir şekilde
kamusal kurumların tarafsız olmasına ve hukukun üstünlüğünün
sağlanmasına ihtiyaç duyar. Liberal devlet teorisinin en temel düsturu olan
devletin tarafsızlığı, kamu kurumlarının ve görevlilerinin kamusal otoriteyi kullanırken vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmamasını gerektirir. Hukukun üstünlüğü de hukuk kurallarının eşit bir şekilde vatandaşlara uygulanmasını vaaz eder ama hukukun üstünlüğü bundan fazlasıdır. Bir ülkede
hukukun üstünlüğünden bahsedilebilmesi için hukuk sisteminin temel hak
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ve hürriyetleri tanıması ve etkin bir şekilde bunları koruyacak mekanizmalar geliştirmesi şarttır. Ayrıca temel hak ve hürriyetlerin korunabilmesi için
hukuk kurallarının taşıması gereken şeklî şartlar vardır. Bu bakımdan hukuk
kurallarının genellik, soyutluk ve eşitlik şartlarını haiz olması gerekir. Genellik ile kastedilen kuralların özel bir kişi ya da gruba yönelik olmaması ve aksine herkesi kapsamasıdır. Soyutluk ile kastedilen, hukuk kuralının belirli bir
amaca yönelik olmamasıdır. Eşitlik ile kastedilen de kuralların uygulamasında ayrımcılık yapılmamasıdır (Hayek, 2014). Örneğin, “bütün vatandaşların
ifade hürriyeti vardır” kuralı yukarıdaki bütün şeklî şartları sağlamaktadır.
Herkes bu haktan yararlanmaktadır. Kuralın tek amacı ifade hürriyetini korumaktır. Bu anlamda soyut bir hedeftir, özellikle gerçekleştirmeye çalıştığı bir
amaç yoktur. İfade özgürlüğü kuralı herhangi bir ayrımcılıktan da bahsetmemektedir. Oysaki, “sadece sarışın vatandaşların ifade hürriyeti vardır” kuralı
söz konusu şeklî şartları ihlal etmektedir.
Hukukun üstünlüğü her ne kadar normatif bir önerme olsa da, aynı zamanda siyasal birlik (entite) içinde yaşayan vatandaşlar arasında muhtemel
çıkar çatışmalarını en aza indiren, dolayısıyla pratik sonuçları da olan kurumsal bir düzenlemedir. Kaynaklar kıt olmasa dahi eğer bireyler ve gruplar, diğer birey ve grupların amaçlarını gerçekleştirmeye çalışırken, karşılıklı olarak eylemlerini hangi kurallara göre düzenleyeceklerini bilmezlerse, sosyal
etkileşimde öngörülemezlik ortaya çıkar. Vatandaşlar birbirlerinin davranışlarını öngöremedikleri ölçüde, toplumda karşılıklı güvensizlik yaygınlaşır,
çatışmalar artar ve toplumsal işbirliği imkânları azalır. Bu bakımdan hukukun üstünlüğünü tesis etmiş ülkelerin, bunu başaramayanlara kıyasla daha
müreffeh ülkeler olmaları ve nispeten toplumsal barışı sağlamış olmaları bir
rastlantı değildir (Gwartney vd., 2016).
Yaygın bir şekilde kabul edildiği üzere, siyasal karar alma mekanizmaları
ve kamusal örgütler aracılığıyla kaynakların yeniden dağıtımının yapılması toplumsal ve siyasal çatışmanın önemli kaynaklarından biridir (Laswell,
1990). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çoğu GSMH’nın yarısına yakın
bir kısmını çeşitli araçlarla (vergileme, kamusallaştırma, borçlanma vb.) kamusal faaliyetlere aktarmaktadırlar. Bu geniş finansal kaynakların dışında,
hükümetler ve kamusal örgütler (örneğin merkez bankası) ulusal bir ekonomide geniş kitlelerin refahlarını doğrudan etkileyecek siyasal kararlar alabilmektedirler. Bu anlamda siyasetçilerin ve kamusal görevlilerin takdir yetkileri milyonlarca insanın kaderini etkileyecek genişliktedir. Bu geniş kamusal
takdir yetkisi çıkar grupları olarak tabir edilen örgütlü grupların kendi çıkarlarını siyasal kararlar aracılığıyla güvenceye almak ve kendi çıkarlarını artırmak için çaba sarf etmelerine sebebiyet verir (Tullock, 1993).
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Bilindiği üzere çıkar grupları belirli bir siyasal hedef ya da ekonomik çıkar etrafında örgütlenerek siyasal sistemi istedikleri hedefler doğrultusunda
yönlendirmeyi amaçlayan ve siyasî sorumluluk taşımayan gruplardır. Çok
farklı amaçları olan çıkar grupları olmakla birlikte, yine bu çalışmada bizi
ilgilendiren gruplar ekonomik rantlar etrafında toplanan çıkar gruplarıdır.
Ekonomik rant ile kastedilen ise rekabetçi piyasalarda elde edilemeyecek
olan ekonomik kârların siyasal karar alıcıların müdahalesi ile belirli gruplara
ayrıcalık olarak sağlanmasıdır (Tullock, 1993).
Ulusal bir ekonomide piyasa ekonomisinin alanı kamusal ekonomiye karşı
genişlediği ölçüde çıkar grubu faaliyetleri azalır. Kamusal ekonomi ve dolayısıyla siyasilerin ve kamusal görevlilerin takdir yetkileri ne derece genişse,
çıkar grubu faaliyetleri o ölçüde artar (Buchanan, 1999, 113-114). Çıkar grubu
faaliyetleri hukuksal ayrımcılıklar yaratarak kendi menfaatlerini maksimize
etmeye çalışabilecekleri gibi, hukukî düzenleme olmadan siyasal karar
mekanizmalarını etkileyerek ya da ele geçirerek siyasal takdir yetkilerini
kendi çıkarları adına kullanabilirler. Kamusal işlemlerde şeffaflık ve denetlenebilirlik azaldıkça çıkar gruplarının doğrudan hukuka aykırı hareket edebilecekleri de hesaba katılmalıdır. Bu çerçevede, serbest piyasa ekonomilerinin
kurumsallaştığı ekonomilerde hukukun üstünlüğünün daha fazla kurumsallaşacağı iddia edilebilir. Çeşitli uluslararası indeksler hali hazırda bu ilişkiyi
empirik olarak da göstermektedir (Corruption Perception Index, 2016).
Siyasal kararlar aracılığıyla ekonomik rant yaratmak ve siyasal takdir
yetkisinin özel amaçlar için kullanılması anlamında siyasal yozlaşma, gelişmiş demokrasiler dahil olmak üzere bütün siyasal sistemler için bir tehdittir.
Ancak daha önce vurgulandığı üzere serbest piyasa ekonomisinin kurumsallaşma sorunları arttıkça çıkar gruplarının da siyasal sistemde örgütlenme
motivasyonları artar. Bu çerçevede yeniden dağıtımcı ve ekonomik müdahaleci kamusal politikaların, hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı gelişmekte olan ülkelerde, çıkar gruplarının faaliyetlerini nispeten daha fazla motive
edeceği tahmin edilebilir.
Bu teorik çerçeve bağlamında FETÖ vakası analiz edildiğinde, Türkiye’nin
içine düştüğü kısır döngü daha açık hale gelmektedir. FETÖ’nün sistemli bir
şekilde ve hatta her türlü hile ve şantaj yöntemini kullanarak önemli siyasal karar alma mekanizmalarına ve kamusal örgütlere kendi üyelerini yerleştirdiği yönünde ciddi iddialar vardır. Bu karar alma mekanizmaları ve hatta
kamusal örgütler aracılığıyla hukuka aykırı şiddet kullanma yöntemleriyle
FETÖ, üyelerine ekonomik rantlar yaratmış ve diğer örgütlü çıkar gruplarını
elimine etmiş ya da zayıflatmıştır. Bu sebeple çıkar grubu faaliyetlerini ve
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bu bağlamda piyasa dışı karar verme mekanizmalarının ekonomik rant yaratmadaki önemini kavramadan, FETÖ benzeri örgütleri ortadan kaldıracak bir
hukuksal düzenin kurulması mümkün değildir. 2016 Uluslararası Ekonomik
Özgürlük İndeksine göre Türkiye (10 üzerinden 6.86 puanla) 151 ülke arasında 90. sırada yer almaktadır. Aynı indekste hukukî yapı ve mülkiyet hakları
kategorisindeki puanı 5.0’dır. Türkiye’nin bu açıdan sıralaması parlak değildir (Gwartney vd., 2016). Bu verileri konumuz bakımından anlamlı kılabilmek
için kamu tercihi ve Olson’un grup teorisi daha yakından incelenmelidir.

2. Olson’un Grup Teorisi ve FETÖ
Metodolojik bireycilik, yalnızca bireylerin amaçlı eylemde bulunduğunu ve
zihinsel süreçlerin yalnızca bireylere atfedilebileceğini ileri sürer. Kollektif
grupların kendi başlarına bir amaçları yoktur, sadece belirli bir amacı kollektif bir şekilde yapmayı tercih eden bireyler vardır. Dolayısıyla kollektif
grupların bireyler gibi davranışta bulunduğu reddedilir ve kollektif eylemleri
anlamak için o grubun üyelerinin bireysel amaçları, motivasyonları ve çeşitli
sınırlılıkları hesaba katılır (Agassi, 1960). Daha önce vurgulandığı üzere, bireyler, gönüllü kollektif eylemlere yalnızca kollektif mal ve hizmetten elde
edecekleri kazançlar, kollektif mal ve hizmetin maliyetlerinden fazla ise katılırlar.
Bu önerme ile grupların bireylerin rasyonel davranışları sonucu doğduğu iddia edilebilir. Rasyonel davranış bireylerin önceliklerine göre tercihte
bulundukları ve bu öncelikleri arasında tutarlılık olduğu iddiasıdır. Yani bir
kişi eğer x’i y’ye, y’yi de z’ye tercih ediyorsa, bu kişinin x’i, z’ye tercih edeceği ifade edilir. Buna öncelikler arasında geçişkenlik (transitivity) denir. Bir
kişinin öncelikleri arasında tutarlı bir ilişki varsa, bu kişi hakkında öngörüde
bulunmamız mümkün hale gelir (Oppenheimer 2012, 18). Ekonomik alanda birincil öncelik ekonomik faydadır. Ekonomik faydanın niceliksel olarak
hesaplanabiliyor olması neo-klasik iktisada öngörüde bulunma hususunda
önemli avantajlar sağlamıştır. Ancak rasyonel eylemlerin illa ki ekonomik
çıkarla ya da bilimsel doğrularla ilgisi yoktur. Bireyler öncelikleri çok farklı
inançlara ya da duygulara bağlı kalarak seçebilir. Örneğin duaların depremleri engelleyeceğine inanan birinin hayatta kalmak için dua etmesi rasyonel
davranış bakımından sorunlu değildir. Benzer şekilde liderlerinin ilâhî bir
güce sahip olduğunu düşünen dinî bir cemaatin üyesinin kendi menfaatlerinden vazgeçiyor görünmesi de söz konusu üyenin önceliklerine göre tutarlı
olabilir. Ancak burada grup davranışı homoekonomikus önermesine uygun
bir şekilde ekonomik menfaatlerle ilişkilendirilecektir.
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Grup davranışı ekonomik çıkarlar doğrultusunda analiz edildiğinde küçük
gruplarla, büyük gruplar arasında önemli farklılıkların olduğu görülecektir.
Bireysel çıkarları için biraraya gelen bireylerin, grup faaliyetinin maliyetlerini
ve kazançlarını grup üyeleri arasında etkin bir şekilde dağıtmaları gerekmektedir. Bu tür bir mekanizmanın kurulmasının grup ölçeği küçüldükçe kolaylaşacağı ve grup ölçeği büyüdükçe zorlaşacağı ileri sürülebilir (Olson, 1965,
132-140). Örneğin az sayıdaki şirketin biraraya gelerek kendi sektörlerindeki
rekabeti azaltmak adına çeşitli ithal mallara kota koyulması (grubun kollektif
hizmeti) için lobi faaliyeti yapabilirler. Lobi faaliyeti için harcanacak finansal
kaynaklar ve bu faaliyet sonucu elde edilecek kazanç, grup üyeleri arasında
kolayca dağıtılabildiği için bu küçük grubun örgütlenmesi kolaydır. Söz konusu ithal malları kullanan tüketicilerin ise bu küçük grubun lobicilik faaliyetine karşı grup oluşturması son derece zordur. Bu malları kullanan milyonlarca kişinin biraraya gelmesi fizikî bir zorluktur. Milyonlarca tüketici
arasında küçük bir grup, bu şirketlere karşı mücadele ettiğinde, bu grubun
kazançları maliyetlerini fazlasıyla aşacaktır. Milyonlarca tüketicinin kendi
çıkarlarını koruyan söz konusu örgüte parasal yardım yapması da bedavacılık sorunu yüzünden neredeyse imkânsızdır. Tüketicilerin haklarını bütün
maliyetlerine karşı savunacak bir grup ortaya çıktığında, bu grubun başarısından otomatik olarak diğer tüketiciler de yararlanacağından, her bir tüketici bir diğerinin eylemde bulunmasını bekleyecektir. Bedavacılık problemi
aşılamadığı müddetçe kollektif eylemde bulunmak da mümkün olmayacaktır.
Bu sebeple kamu tercihi teorisyenleri çıkar gruplarının örgütsel üstünlüğü
nedeniyle demokrasilerde azınlıkların çoğunluklar üzerinde avantaja sahip
olabileceğinin altını çizerler.
Geniş gruplarının karşılaştıkları kollektif eylem problemlerine rağmen
modern demokrasiler pek çok geniş grubu da içinde barındırır. Bu bakımdan
en fazla göze çarpan geniş gruplar işçi sendikaları ile profesyonel meslek
gruplarıdır. Olson’a göre, bu tür geniş üye tabanlı grupların ayakta kalabilmesinin iki önemli nedeni vardır. Birincisi bu grupların üyelerine kollektif
mal/hizmetlerin dışında seçici müşevvikler (selective incentives) yani özel
hizmetler sağlamalarıdır. Örneğin geleneksel işçi sendikalarının üyelerine
çeşitli kişiye has sosyal ve ekonomik imkânlar yaratarak sendikaya üye olmayı cazip hale getirmeye çalıştıkları görülmektedir. Diğer yandan, sendikalı işçilerin sendikalı olmayanlarla işbirliği yapmaması da, sendika dışında kalmanın maliyetini artırabilen sebepler arasındadır. Geniş grupları mümkün kılan
ikinci neden zorunlu üyeliktir (Olson, 1965, 133). Özellikle refah devleti uygulamalarının yaygın olduğu dönemde sendikalı olmak ya da meslek birliğine üye olmak yasalar yoluyla bazı ülkelerde (örneğin Britanya) zorunlu hale
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getirilirken, bazı ülkelerde de (örneğin ABD) zorunluya yakın bir hale getirilmekteydi. Örneğin meslek birlikleri zorunlu üyelikleri, topladıkları zorunlu
aidatları ve üyelerine sağladıkları özel hizmetler bakımından neredeyse
küçük birer devlet görünümündedirler. Zorunlu üyelik olmadan çoğu geniş
çaplı ekonomik örgütün dağılacağı muhakkaktır.
Bu çerçevede FETÖ geniş çıkar grubu kategorisine girmektedir. FETÖ geniş istihbarat ağını kullanarak, şantaj ve baskı yoluyla çoğu zaman kişileri
kendileri ile işbirliğine zorlamıştır. Bu anlamda FETÖ’ye üyeliğin zorunlu
bir yönü olduğu açıktır (Hablemitoğlu, 2016). Ayrıca üyelerinden himmet adı
altında bir tür vergi toplayan FETÖ, kendi örgütü sayesinde kamusal makam
ve ticarî avantaj sahibi olmuş kişilere karşı her zaman zorlayıcı bir gücü elinde bulundurmuştur. Ancak gelişimi ve güçlenmesine bakıldığında FETÖ’nün
zor kullanmaktan ziyade seçici müşevvikler yaratarak üyelerini kendine bağladığı görülmektedir. Şüphesiz dinî bir cemaatin kollektif eylemlerini araştırmanın pek çok yönü vardır ama burada FETÖ’nün üyelerine sağladığı özel
ekonomik faydalarla ve örgütün zor kullanma gücü ile ilgilenilecektir.
FETÖ’nün kollektif amacının Türkiye’de bürokratik mekanizmaları ele
geçirerek kendi yorumlarına dayalı bir İslam devleti kurmak olduğu anlaşılmaktadır (HSYK Genel Kurul Kararı, 2016, 2). Yaklaşık olarak kırk yıldır faaliyetlerine devam eden geniş tabanlı bu örgütün sadece “ilâhî” bir hedef doğrultusunda yüzbinlerce kişiyi koordineli bir şekilde eylemde bulunmaya sevk
edebilmesi mümkün değildir. Öyleyse FETÖ’nün sağladığı seçici müşevviklerin neler olduğunun araştırılması gerekmektedir. Seçici müşevvikler yaratma
bağlamında FETÖ’nün birbirini destekleyen iki temel stratejisi olduğu iddia
edilebilir. Birinci strateji piyasada iş gören şirketler kurmak ve bu şirketleri
kamusal örgütlerin ve siyasal politikaların sağladığı ekonomik ayrıcalıklardan faydalandırmaktır. FETÖ’nün ulusal ve uluslararası ekonomik bağlantıları pek çok işadamının FETÖ’ye katılmasını sağlamış ve FETÖ bağlantıları
sayesinde ekonomik rantlardan istifade etmişlerdir.
FETÖ’nün daha büyük yatırımı ise bürokratik kurumları hedef almıştır.
Kamu kurumlarının ve hükümetin ekonomik kaynakların dağıtımındaki rolünün ve ekonomik rant yaratmadaki potansiyelinin farkında olduğu anlaşılan
FETÖ’nün kamu kurumlarına “sızma”yı bir hedef olarak seçmesi anlamlıdır.
Gülen Cemaati olarak bilinen dinî örgütün öncelikle yaygın bir şekilde eğitim
kurumları kurarak üyelerini bürokratik makamlara hazırladığı ve kamusal
kariyer vaatleri ile yeni üye kazandığı görülmektedir (Hablemitoğlu, 2016).
Daha sonra kamu kurumlarına kendi üyelerini daha hızlı yerleştirebilmek
için KPSS ve üniversite sınavları gibi genel bilgi sınavlarında soruları ça-
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larak hile yaptıkları da ilgili davaların sonuçlarından anlaşılmıştır (Hürriyet
Gazetesi, 25.03.2015). Bunun dışında kendi üyelerinin bürokratik kadrolarda
hızlı bir şekilde yükselebilmeleri için her türlü kayırmacılığı standart bir uygulamaya dönüştürdükleri anlaşılmaktadır. Devlet kadrolarında elde edilen
örgütsel güçle, ekonomik kaynak kullanımı ile ilgili siyasal kararları kendi
güçleri dahilinde kendi üyeleri için kullandıkları anlaşılmaktadır. Hatta, kimi
vatandaşların ya da işadamlarının günlük ticarî faaliyetlerini yürütmek için
FETÖ’ye himmet adı altında “rüşvet” vermek zorunda kaldıkları mahkemeye verilmiş pek çok ifadeden anlaşılmaktadır. Örgütlü grupların siyasî karar
mekanizmalarını kişisel çıkar için kullanmaları her türlü siyasal sistemde
yaygın bir durumdur. Ancak Türkiye’deki bürokratik vesayetin bu türlü çıkar
gruplarını büyük ölçüde teşvik ettiği bu makalenin ana iddiaları arasındadır.
Bu sebeple bürokratik vesayet ve FETÖ arasındaki ilişki incelenerek mesele
irdelenecektir.

3. Bürokratik Vesayet ve FETÖ
Devletin ekonomik müdahaleciliğinin seviyesi ve kamu ekonomisinin genişliği ile çıkar grupları faaliyetleri arasında doğru orantılı bir ilişkinin olduğu
belirtilmiştir. Türkiye özelinde bu ilişkinin bürokratik vesayet geleneği ile
daha da ağırlaştığını belirtmek gerekmektedir. Çıkar gruplarının iyi işleyen
bir demokraside dahi geniş ekonomik rantlar yaratma potansiyeli varken,
Türkiye’de bürokratik örgütlerin ve yüksek görevlerde bulunan bürokratların meşru demokratik siyasetin ötesinde kamusal politikaları etkileme güçleri çıkar grubu faaliyetlerini çok daha tehlikeli hale getirmektedir. Çünkü
Türkiye’de kamu kurumlarının tarafsızlığı geleneksel olarak sistematik bir
şekilde ihlâl edildiği için siyasî sorumluluğu olmayan bürokratların seçmenlere hesap verme sorumluluğundan azade bir şekilde siyasal güç kullanma
potansiyelleri vardır. Gülen Cemaati üyelerinin temel hedeflerinin bürokratik
örgütlere yerleşme girişimlerinin arkasında yatan temel neden bu örgütlerin
geçmişten gelen bir alışkanlıkla denetimsiz siyasal güç kullanabilme potansiyelleridir. Bu sebeple bürokratik vesayetin nasıl işlediğini kısaca tartışmak
konumuz açısından elzemdir.
Türkiye’de belirli kamu kurumlarının ve kamusal görevlilerinin seçilmiş siyasetçiler ve seçilmiş hükümet üzerinde, hukukî (anayasa ile tanınan
yetkiler) ve gayri-hukukî (siyasal pratikler ve alışkanlıklar) siyasal güç kullanma “hak” ve yetkileri olmasına bürokratik vesayet denilmektedir. Anayasa ile belirlenmiş ve geleneksel olarak bürokratik vesayete hizmet etmiş
devlet kurumları arasında Milli Güvenlik Konseyi, Türk Silahlı Kuvvetleri
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(TSK), Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere yüksek mahkemeler ve Yüksek Öğretim Kurumu sayılabilir. AK Parti’nin iktidardaki ikinci dönemine
kadar bu kurumların yönetici kadrolarının büyük ölçüde Atatürkçü/CHP’li
bürokratlar tarafından kontrol edildiği ileri sürülebilir. Seçilmiş hükümetler
bu kurumların dikte ettiği politika önceliklerine göre davranmadıklarında ya
da TSK’nın üst düzey bürokratlarının belirttikleri “kırmızı çizgileri” aşmayı denediklerinde çeşitli bürokratik engellerle, hukukî soruşturmalarla ya da
TSK’nın açıktan yahut üstü örtülü tehditleriyle muhatap olmak durumunda
kalmaktaydılar (Hale, 1994; Özbudun ve Gençkaya, 2009).
İlk kez 1960 darbesi ardından kabul edilmiş 1961 Anayasası ile kurulmuş
olan bürokratik vesayet, milletvekilleri üzerine sürekli baskı uygulayarak
ve aralıklarla askerî darbeleri tekrarlayarak demokratik yönetim anlayışının
Türkiye’de kurumsallaşamamasına önemli katkılar yapmıştır. Seçilmiş siyasetçiler üzerindeki vesayetçi baskının görünen ilk sonucu hükümetlerin
Türkiye’nin kronikleşmiş sorunları üzerine ciddi çözüm önerileriyle gelememeleri ve bunun sonucunda kökleşmiş siyasal parti geleneklerinin oluşamamasıydı. Bu problem yeterince önemli olmakla birlikte, bürokratik vesayetin
ilk bakışta kolayca fark edilemeyecek başka sonuçları da vardır.
Bürokratik kadroların demokrasi dışı siyasî güç kazanması, çıkar
gruplarının bürokratik örgütlere yatırım yapmasını doğrudan teşvik etmiştir. Seçilmiş hükümetlerin meşru yollardan temel siyasal karar alma mekanizmalarını kontrol edememeleri nedeniyle bürokratlara yatırım yapmak siyasal iktidardan pay almanın en rasyonel yolu olarak belirdi. Üstelik
siyasal partiler ile karşılaştırıldığında bürokratik kurumların kontrolünü ele
geçirmeye çalışmak nispeten daha kolaydır. Siyasal partiler aracılığıyla siyasal örgütlenmeye gitmek ve genel ve yerel seçimlerde siyasal rekabete girmek fazlasıyla zaman alan ve ciddi miktarlarda finansal kaynak gerektiren
bir uğraşken, bürokratik kadrolara “taraftar” yerleştirmek için sıradan vatandaşların devletin daha önceden belirlediği hukukî aşamalardan geçmesi yeterlidir. Başarılı siyasal partiler dahi darbelerle ya da mahkeme kararları ile
kolayca kapatılabildiği halde bürokratlar memur güvencelerinden yararlanmaktadır. Siyasal partiler seçmenlerine sürekli olarak hesap vermek zorunda
kalırlarken, bürokratik kademelerde yükselmek kritik bürokratik karar verme
mekanizmalarının ele geçirilmesi ile başarılabilmektedir. Kamu bürokrasisinde süreklilik esasken, siyasetçiler çok çeşitli sebeplerle yerlerini başkalarına bırakmak zorunda kalmaktadır. Bütün bu faktörler dikkate alındığında
çıkar gruplarının bürokratik sisteme yatırım yapmaları, siyasal partilere yatırım yapmalarından çok daha rasyoneldir.
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Kurulduğu ilk yıllardan bu yana bürokratik vesayet mekanizmaları ve kurumları güncel şartlara ve güç dengelerine göre sürekli değişim geçirmektedir. Bu bakımdan konuyla ilgili kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır. Ancak
konumuz açısından 1961’den günümüze bürokratik vesayet sisteminde iki
önemli kırılma (historical conjunction) yaşandığı iddia edilebilir. Bunlardan
birincisi 1980 sonrası Özal hükümetlerinin ekonomik liberalleşmeyi başlatarak, bürokratik mekanizmaların ekonomik kararlar üzerindeki etkilerini
azaltma girişimidir (Acar, 2002; Akalın, 2003). Özal’ın piyasa ekonomisinin
kurumlarını Türkiye’de yerleştirme çabası ve kamu iktisadî teşebbüslerine
yatırımları azaltarak, özel girişimlere teşvikler sağlaması Türk siyasetinde
uzun süreli etkiler yaratmıştır. İthal ikameci ekonomi politikasından vazgeçilmesi ve ihracat yönelimli KOBİ’lerin sayısının 1980 sonrası dönemde hızla
artması ile pek çok yeni çıkar grubunun ortaya çıkması sağlanmıştır. Bu döneme kadar Türkiye’deki büyük holding gruplarının devletin sağladığı ekonomik rantların temel kullanıcısı oldukları belirtilmelidir (Özturk, 2008). Her
ne kadar bu holdingler liberalleşme dönemine iyi entegre olarak kendi şirketlerini büyütmüş olsalar da, liberalleşmenin sağladığı ekonomik imkânlardan
yararlanan KOBİ’ler kendi finansal kaynaklarını yaratmayı başarmışlardır.
1980’ler ve 1990’larda yeşil sermaye olarak bilinen Anadolu şehirlerine yerleşmiş KOBİ’lerin gelişim hikâyesi, liberalleşme ile birlikte finansal kaynakların nasıl daha geniş gruplara dağıldığını göstermesi açısından önemlidir
(Özcan ve Çokgezen, 2003; Demir vd. 2004).
1980’ler ve 1990’lar boyunca bürokratik vesayetin aktörleri konvansiyonel taktikleri ile demokratik siyaseti tasarlamaya devam etmişlerdir. Ancak
yükselişe geçen bir “orta sınıf” ile birlikte, hem bürokratik kadroları kariyer
hedefi olarak seçenlerin sayısı artmış hem de siyasal örgütlenmeye yönelik
yatırımlar artmıştır. Ekonomik sistemin değişmesi bürokratik mekanizmalarda da ciddi dönüşümlerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Burada ortaya
çıkan değişimin her zaman için iyi yönde gerçekleştiği iddia edilmemektedir.
Sadece değişimin yeni aktörlerin siyasal karar alma mekanizmalarında yer
alma şansını artırdığı vurgulanmaktadır (Kalkan, 2016). Bu değişimin sonuçları detaylı çalışmalara konu edilmelidir. Ancak burada, bu kurumsallaşma
çabalarının bir kısmının yeni ekonomik rant yaratma yolları ile ilgili olduğu
belirtilmelidir. 1980 öncesi ithal ikamecilik çerçevesinde gelişen ekonomik
rantların, Özal sonrası ihracat teşvikleri ve bankacılık kurumunun piyasa disiplininden uzak kredi sağlama politikaları ile çeşitlendiği tespit edilebilir.
1980 sonrası nispî ekonomik liberalleşme bürokratik vesayeti üç açıdan
etkilemiştir. Birincisi liberalleşme otomatik bir şekilde siyasal kurumların
sağladığı ekonomik rantlardan daha fazla kişinin yararlanmasına sebebiyet
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vermiştir. Bunun anlamı daha fazla kişi ve grubun siyasal karar alma mekanizmalarını etkilemeye çalışmasıdır. İkincisi ekonomik rantın yaratıldığı
alanlar ve bu alanların bağlı olduğu bürokratik ve siyasal kurumlarda değişiklikler olmuştur. Yeni alanlar yeni siyasal oyuncular açısından fırsatlar
doğurmuştur. Üçüncüsü nispî liberalleşmenin getirdiği nispî zenginliğin eğitim imkânlarını artırarak sıradan vatandaşların kamu bürokrasisinde yükselme şanslarını artırmış olmasıdır.
1990’ların sonunda Türkiye’de siyasetçileri, bürokratları ve ekonomik
krizleri aynı olaylar içinde bir araya getiren 28 Şubat Süreci’ni bu perspektiften yorumlamak mümkündür. 28 Şubat 1997’de Milli Güvenlik Kurulu,
kendisini dindar bir Müslüman olarak tanımlayan Necmettin Erbakan’ın başbakanlığını ve başbakanken takip ettiği politikaları onaylamadığını açık bir
şekilde ifade ederek, Erbakan’ı istifaya zorlamıştır (Hale ve Özbudun 2010,
3-18). Refah Partisi’nin kapatılması ve ardından dindar ve muhafazakâr vatandaşlara, kamu görevlilerine, siyasetçilere ve iş adamlarına karşı gelişen
siyasî, bürokratik ve hukukî baskıların sadece ideolojik olmadığı ama ayrıca
ekonomik rantlarla da ilgili olduğu ileri sürülebilir. Siyasal istikrarsızlığın
önemli ölçüde katkı sunduğu, 1999 ve 2001 ekonomik krizlerinden “kârlı”
çıkanlar ile 28 Şubat Sürecini destekleyenler arasında pek çok ilişkinin kurulabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur (Kızıltaş, 2015; Ayyıldız, 2016).
FETÖ’nün bu tarihsel kırılma anını çok iyi değerlendirdiği retrospektif bir
bakışla anlaşılmaktadır. 1980’lerin ikinci yarısından itibaren sistematik bir
şekilde bürokratik kadroları hedeflemiş olan FETÖ’nün, özellikle Emniyet,
yargı (HSYK, yüksek mahkemeler ve hâkim ve savcı kadroları) ve TSK içinde gruplaştıkları çeşitli adlî soruşturmalarda tespit edilmiştir. FETÖ’nün bu
başarısı şaşırtıcı değildir. Bürokrasinin gücünü ve bürokraside meydana gelebilecek değişikliklerin yaratacağı etkiyi çok önceden tespit ettiği anlaşılan
Gülencilerin, ilk ve en önemli yatırımlarını eğitim kurumlarına yapmaları
stratejik bir tercihtir. Eğitim kurumlarına yatırım hem yetenekli öğrencilerin tespit edilmesini sağlamış hem de bu öğrencilere bürokratik kadrolarda
kariyer imkânları vaat edilerek FETÖ’ye yeni üyelerin katılımı istikrarlı bir
şekilde sağlanmıştır. Hablemitoğlu’nun (2016: 196-197) tespit ettiği üzere bu
ilk eğitim girişiminin ardından FETÖ istihbarat yapısını geliştirmek üzere
hamleler yapmış ve bunu başarmak için Emniyet teşkilatında kilit görevleri
hedeflemiştir. Bürokraside en fazla fayda sağlayacak yerlerin özellikle personel alımları ve istihbarat üreten birimlerin olduğu tespit edilerek, kamu
kurumlarının kontrolü bu kilit önemdeki pozisyonların “ele geçirilmesi” ile
sağlanmıştır.
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FETÖ’ye üye olmuş herkesin Gülen’i mehdi olarak görerek, ona olan sadakatini diğer her şeyin üstünde tuttuğunu varsaymamız için bir sebep yoktur.
Burada örgüte üye kazanmanın mantığı daha pozitif bir yöntemle incelenebilir. Hukukun üstünlüğünün olmadığı siyasal sistemlerde hiç kimse hayatını
ve refahını hukuk sistemine teslim edemez. Bunun yerine özellikle siyasal
ilişkilerde güvenilebilecek en sağlam oluşumlar gruplardır. Kamusal örgüt
içlerinde kendilerine kazanılmış haklar ve ayrıcalıklar edinmiş gruplar, kendi
üyelerini grubun sağladığı bu “kamusal hizmet”lerden yararlandırarak grup
üyelerinin sadakatini güçlendirirler. Belirli grupların dışında kalanlar, idealist bir şekilde hukukun üstünlüğü adına, yani kendi çıkarlarından vazgeçerek genelin çıkarları için çalıştıklarında, yalnız kalırlar ve başarılı olmazlar.
Burada açık bir şekilde Olsoncu kollektif eylem problemi vardır. Hukukun üstünlüğü için çalışanlar, grup sadakati gösterenler tarafından kolayca “oyun”
dışı bırakılabilirler.
Burada asıl mücadelenin kamusal kurumlar içinde örgütlenmiş gruplar
arasında gerçekleştiği tahmin edilebilir. Gülen cemaatinin diğer örgütlü
gruplar karşısında iki önemli avantajı bulunmaktaydı. Birincisi Gülen Cemaati en başından beri büyük bir gizlilik içinde genişlemesini yürütmekteydi.
Özellikle hücre tipi örgütlenme tarzı, FETÖ’nün kendi üyeleri arasında dahi
belirli bir gizliliği muhafaza etmiş ve bu üyelerin bilgi akışı ve koordinasyonu tek bir merkezden gerçekleştirilebilmiştir (Milliyet, 07.08.2016). Bu merkezi hiyerarşi ve gizlilik, üyelerin merkeze karşı bağımlılıklarını artırmış ve
tek bir merkezden yönetilebilmeyi mümkün kılmıştır. FETÖ karşısında en
etkili grup olması beklenen Atatürkçü/CHP’li bürokratların ne tek merkezden
yönetilen bir yapıları vardır, ne de kendilerini gizlemek gibi bir gayretleri.
Başlangıçta FETÖ’nün sayısal olarak bürokrasideki üyelerinin az olmasının
dezavantajları, örgütsel yapıları sayesinde tersine çevrilmiştir.
İkinci olarak FETÖ’nün özellikle Emniyet içindeki istihbarat hizmetlerini
etkin bir şekilde kendi çıkarları doğrultusunda kullanabilmeyi başarmaları,
hem başkaları ile işbirliği yapma imkânlarını artırmış hem de kendilerine
karşı çıkanları tehdit etme ya da onlara şantaj yapma kabiliyetlerini artırmıştır. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hazırladığı FETÖ Çatı İddianamesindeki şu ifadeler sistematik tehditlerin küçük bir kısmını gözler önüne
sermektedir (Anadolu Haber Ajansı, 22.07.2016):
“Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, örgüte yönelik soruşturma açan her savcı
ve görev alan hâkimleri veya kolluk görevlilerini linç ederek itibarsızlaştırıp,
hayatlarını mahvetmiş ve canlarından bezdirmiştir. Bu örgüte yönelik dava
veya bir soruşturmada basit şekilde bile olsa adı geçen herkesin başına bela
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açılmış, hayatları zehir olmuştur. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel’e, Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci’ye,
Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’a ve Yardımcısı Osman Ak’a yönelik
uygulanan sistematik ve organize operasyonlar örnek olarak gösterilmektedir.”
Görüldüğü üzere FETÖ’nün örgütsel yetenekleri diğer gruplardan çok
daha üstündür. Aslında bürokratik vesayeti kontrol eden ya da öyle olduğunu
düşünen bürokratlar çok daha organize bir grubun aynı araçların kendilerine
karşı kullanabileceğini tahayyül edememiş olabilir.
FETÖ’nün ticarî girişimciliği de siyasî girişimciliği kadar geniştir. FETÖ
Çatı İddianamesi FETÖ’nün ekonomik gücü hakkında yüzeysel bir fikir verebilmektedir (Milliyet Gazetesi, 24.07. 2016):
“Fetullah Gülen’in kurup yönettiği örgüt, Türkiye›de ve dünyada toplam 150 milyar dolar
ekonomik değeri bulunan banka, üniversiteler, okullar, yurtlar, dershaneler, medya kuruluşları,
matbaalar, yayınevleri, kargo şirketleri ve diğer ticarî şirketler, holdingleri bünyesinde barındıran kompleks bir yapıdan oluşmaktadır. Örgüt, himmet vermeyi reddeden iş adamlarını olağan dışı denetimler, gerçeğe aykırı raporlar, adlî veya idarî soruşturmalar ile cezalandırmıştır.
Örgüt, adliye ve emniyet içerisinde yer alan mensupları aracılığıyla haklarında soruşturma
bulunan iş adamlarından himmet talep etmiş, karşılığında ise soruşturmaların kapatılması vadedilmiştir. Gayrimeşru işlerden gelir elde eden kişiler, ‘himmet’ adı altında adeta haraca bağlanmıştır. Himmet uygulaması öyle yaygın hale gelmiştir ki birçok iş adamı, ticaretini sağlıklı
şekilde sürdürebilmek için FETÖ’ye para vermesi gerektiğine inanır hale gelmiştir”.

FETÖ’nün bürokratik ve siyasî kadrolardaki üyelerinin ticarî faaliyetlere iki şekilde katkıları olmuştur. Birinci yardım kamusal kurumların verdiği ekonomik kararların FETÖ’nün talep ettiği kişiler lehine kullanılması
şeklinde gerçekleşmiştir. Kamu kurumlarının doğrudan ve dolaylı olarak
GSMH’nın yarısını (TUİK, Aralık 2015, 2015 rakamları ile 1 trilyon 953 milyar 561 milyon TL) kullandığı düşünüldüğünde, piyasa dışı ekonomik karar
vermenin yaratabileceği ekonomik rantlar hakkında sağlam bir fikir edinebiliriz. Dolayısıyla başta devlet ihaleleri, özelleştirmeler, devlet arazi satışları
ve kolay kredi imkânları olmak üzere, kamusal kurumlar aracılığıyla hızlı ve
kolay “kâr etme”nin boyutları, pek çok çıkar grubunun şiddetli bir şekilde çatışmasına yetecek düzeydedir. Açıkçası FETÖ’nün ticarî ilişkileri üzerindeki
perde henüz kalkmış değildir ve daha sağlıklı veriler ancak hali hazırda yürütülen soruşturmalar sonuca bağlandıktan sonra ulaşılabilir hale gelecektir.
Mevcut soruşturmalar dikkate alındığında FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia
edilen sekiz binden fazla şirketin incelemeye alındığı bilinmektedir. Ayrıca
ticarî kurum bağlamında ele alınabilecek 35 sağlık kurumu, 934 okul, 109
öğrenci yurdu FETÖ kuruluşu olduğu gerekçesi ile kapatılmıştır (Akşam Gazetesi, 27.07.2016).
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Bürokrasi ve ticarî işletmeler arasındaki ikinci ilişki birincisinden de
vahimdir. Kamu kurumlarının ekonomik rant yaratma kapasitesi dışında,
ticarî faaliyet yürütmek de sıkı sıkıya kamusal kurumların sağladığı hizmetlere dayanmaktadır. Bu anlamda FETÖ ile işbirliğine giren işadamlarının ve
şirketlerin belirli ayrıcalıklar elde ederken, FETÖ’nün ticarî rakiplerinin kamusal görevliler eliyle “taciz” edilmesi ve işlerinin engellenmesi, FETÖ’ye
ilişkin iddialar arasında yaygındır. Bu bakımdan yargı kurumunda sayıları
binlerle ifade edilen FETÖ’ye bağlı hâkim ve savcıların ticarî işlerde FETÖ
üyelerinin önünü açmada oldukça kullanışlı olduğu çeşitli iddianamelerden
ve sanık ifadelerinden takip edilmektedir (2016/426 sayılı HSYK Genel Kurul
Kararı, 22):
“FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yargı üzerinden gerçekleştirdiği
usulsüz yargılama işlemleri ile yaptığı haksızlıklara “yargının kararı” veya
“takdiri” denilerek karşı çıkılmasının engellendiği, operasyonlar karşısında
“bağımsız yargı, inceleyip karar versin” denilerek haksızlığa meşruluk kılıfı
sağlandığı, yıllarca süren yargılamalar sonucunda gerçeğin ortaya çıkması
halinde bile kimsenin yargı eliyle işlenen haksızlığın peşine düşmediği, silahlı terör örgütünün, yargının ne kadar büyük bir güç olduğunu, yargıyı
etkili ve operasyonel şekilde kullanmak suretiyle yapılamayacak hiçbir şey
olmadığını ve her şeyin sınırsızca yapılabileceğini gördüğü, özel yetkili mahkemelerin, örgütün elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silaha dönüştüğü”
yaşanan süreç ile sabittir, denilmektedir.”
FETÖ’nün bürokratik vesayetin bütün kurumlarında benzer bir şekilde
aynı nihaî hedefe ulaşmak için sistematik bir şekilde çalıştığı günlük haberlerde takip edilecek şekilde açığa çıkmıştır. Özellikle 15 Temmuz 2016 gecesi
FETÖ üyesi subayların öncülük ettiği askerî darbe girişimi, FETÖ’nün TSK
bünyesinde ve özellikle askerî okullarda ne ölçüde güçlü olduğunu gözler
önüne sermiştir. Atatürkçü bürokratların en sağlam “kale”si olarak bilinen
TSK içinde FETÖ’nün bu denli güçlenmiş olmasını tam anlamıyla anlayabilmek için çok fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Ancak bu çalışma kapsamında FETÖ’nün bürokrasi içindeki örgütlenişini AK Parti iktidarı ile nasıl
hızlandırabildiğinin açıklanması gerekmektedir.
Her ne kadar TSK’da darbeye kalkışan üst rütbeli subayların TSK’ya giriş
tarihleri 1980’lere işaret etse de, üst paragraftaki sorun bizi bürokratik vesayette ikinci kırılma anına götürmektedir. İkinci kırılma anı 2001 ekonomik
krizi ve ardından AK Parti’nin demokratik seçimlerde istikrarlı bir şekilde
birinci gelmesi ile ilgilidir. 1980 sonrası ekonomik liberalleşme hareketinin
geniş etkileri olmuş olmasına rağmen, bu liberalleşme 2001 krizine kadar
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hiçbir zaman tutarlı ve bütünlüklü bir yapı arz etmemiştir. Daha önce belirtildiği gibi eksik ve yanlış liberalleşme sonucu ortaya çıkan kurumsal boşluklar
çıkar grupları tarafından özel çıkarlar doğrultusunda sömürülmüş ve ulusal
ekonominin ekonomik rant yaratma imkânları sonuna kadar kullanılmıştır.
Ancak 2001 krizi ile birlikte krizin boyutları Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığını tehdit eder boyuta geldiğinde, yapısal ve tutarlı ekonomik reform yapabilmenin siyasal şartları ortaya çıkmıştır.
2002 genel seçim zaferi sonucu iktidara gelen AK Parti bu ekonomik reformun yürütücüsü konumuna da otomatik olarak yükselmiştir. Dolayısıyla AK Parti’nin iktidara gelişi ile Türkiye’nin siyasal istikrara duyduğu ihtiyaç kesişmiştir. Bu gelişmenin dışında 28 Şubat Süreci’nde yaşananlar başta
TSK mensupları olmak üzere bütün yüksek bürokratlara karşı yaygın bir kızgınlığı sıradan dindar-muhafazakâr vatandaşlar arasında yaygınlaştırmıştır.
Önemli bürokratların ve önemli bürokratik kurumların itibar kaybı, geniş bir
dindar kesimi temsil eden Milli Nizam Hareketinden gelen ve demokratik ve
kısmen liberal bir söylemle kendini yenilemeyi başarmış olan AK Parti’nin
seçmen nezdinde siyasî anlamda ahlâkî üstünlüğü elde etmesini sağlamıştır. Bir yandan ekonomik reform programını istikrarlı bir şekilde uygulamayı
başaran AK Parti, diğer yandan siyasal reform politikaları ile de destekçileri
arasındaki olumlu algısını pekiştirmiştir.
Ekonomik istikrarı sağlayan AK Parti, geniş bir seçmen kitlesinin kendisini siyasal reformların ana taşıyıcısı olarak kabul etmesini de başarmıştır. AB’ye üyelik kapsamında bir biri ardına yapılan siyasal reformlar bu tür
bir algının ana kaynağını oluşturmuştur. Demokratik sınırlar içinde siyasal
mücadelesini devam ettirmiş olan AK Parti, her zaman karşısında demokratik sınırlar içinde oynayan rakipler bulamamıştır. 2002’den başlayarak artan
oranlı bir şekilde yüksek rütbeli askerlerden birbiri ardına gelen “ihtarlar” ve
“eleştiriler” AK Parti hükümetinin sürekli olarak kendini savunmak zorunda kalmasına yol açmıştır. Merkez medya organlarının bürokratik vesayetin
aktörlerine uygun şekilde yayın yaparak hükümetin laiklik karşıtı olduğu iddiasıyla meşruluğunu zayıflatmaya çalışmışlardır (Hale ve Özbudun, 2010).
AK Parti hükümetine karşı başlatılan “anti-propaganda”, 28 Şubat sürecinin yeni bitmiş olmasına rağmen istenilen sonuçları verememiştir. Yani,
hükümet korkutulamayınca ve halk desteği propaganda ile tersine çevrilemeyince bürokratik vesayetin aktörleri daha ciddi tedbirler almayı denemiştir.
Bu bağlamda, 2003 ve 2004 yılında planlandığı anlaşılan Ay Işığı ve Sarıkız
kod adlı iki askerî müdahale planlandığı anlaşılmıştır (Çilliler, 2016). Askerî
müdahale girişimcilerinin dışında 2008’de Anayasa Mahkemesi AK Parti’yi
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kapatmaya çok yaklaşmış ancak kapatmamıştır. 2007 yılındaki genel seçimlerden yüzde 46,58 oy alan AK Parti’nin kapatılmaya çalışılması seçmenlerin
yarısına yakın kısmının siyasal tercihlerinin gayri meşru olduğu iddiasına
eşdeğerdi.
AK Parti hükümetlerine karşı demokratik oyunun dışında kalan muhalefetin başarısız oluşu bürokratik vesayetin dönüştürülmeye başlandığı algısını
güçlendirmiştir. Ancak vesayet kurumlarının temel mekanizmaları değişmediği için bu yanlış bir algıya sebebiyet vermiştir. 15 Temmuz’da Gülencilerin
önderlik ettiği bir askerî darbe girişimi yaşanması ile açığa çıktığı üzere, güçlü halk desteği almış bir hükümet ile işbirliği yapmaya başlayan Gülencilerin
bürokratik kurumları kendi özel amaçları için kullanmaya başladığını iddia
etmek gerçeğe daha yakın bir yaklaşımdır. Bu anlamda AK Parti hükümetlerinin Gülencilerin hızlı bir şekilde güçlenmelerinden dolayı sorumluluk altında
oldukları muhakkaktır. Ancak Gülencilerle yapılan işbirliğinin bürokratik
vesayet sistemi içinde hükümetin iktidarda kalmasının önemli bir aracı
olduğu da anlaşılmaktadır. Böylece doğru koşullarda, güçlü bir halk desteği alan bir hükümetin bürokratik vesayetin geleneksel aktörlerinin yerlerini
değiştirebileceği anlaşılmıştır. Ama bu yer değiştirme, kamu kurumlarının
popüler denetimini sağlayacak siyasal reform eşliğinde değil de basitçe vesayetçi kurumların idaresinin kadrolarını değiştirmek şeklinde cereyan ettiği için seçilmiş hükümet bürokratik kurumların denetimini yine sağlayamamıştır. Seçilmiş hükümet ile vesayetçi bürokratlar nihaî olarak karşı karşıya
geldiklerinde, Türkiye klasik bir şekilde askerî darbe girişimi ile karşı karşıya
kalmıştır. Dolayısıyla darbe girişimi sonuçları bakımından diğer askerî darbelerden çok farklı olmakla birlikte, siyasal çatışmanın şekillenmesi ve çatışmanın yürütüldüğü kurumsal düzenlemeler bakımından esasta bir değişiklik
yoktur.

Sonuç: Çoğulcu Düzen için Siyasal Reform Önerileri
FETÖ gerçeği ile yüzleşen hükümet, Gülencilerin güçlerini ve örgütlenme
tarzlarını anlatabilmek için onlara Paralel Devlet Yapılanması (PDY) adını
verdi. Hukukî ve demokratik siyaset gereği kamusal örgütlerde ortaya çıkan
hiyerarşik devlet yönetiminin yanında, ona rakip ya da alternatif olarak işleyen FETÖ’ya ait bir başka devlet hiyerarşisi olduğu iddia ediliyordu. PDY
kavramı, sıradan seçmenin gözünde problemi betimlemesi açısından kullanışlı olsa da analitik bir araç olarak yanıltıcı olabilir. Çünkü FETÖ’den önce
de Türkiye’de bürokratik vesayet anlayışı demokratik devlet hiyerarşisini altüst eden ve kamusal örgütler içinde farklı örgütlü grupların kümelenmesine
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kolaylık sağlayan bir yapılanma yaratmıştı. Seçilmiş hükümetin siyasal politikaları ürettiği ve bu politikalardan sorumlu tutulabildiği, bürokratik örgütlerin de temelde bu siyasal politikaların uygulayıcısı olduğu bir siyasal
sistem Türkiye’de hiç olmadı. PDY sanki Türkiye’de bu türden bir hiyerarşinin geçmişte olduğunu ancak FETÖ’nün bu yapıyı bozduğunu iddia eder
mahiyettedir. Ancak bu doğru değildir. Daha doğru bir ifadeyle, FETÖ’nün
hâlihazırda var olan bürokratik vesayetin kurumlarını ve yönetim tarzını çok
daha sistematik bir şekilde örgütleyerek mükemmelleştirdiği iddia edilebilir.
Problem bu şekilde kavrandığında çözüm de sadece FETÖ üyelerinin yakalanması ile sınırlandırılamaz. Bürokratik vesayet sisteminin tümden ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için takip edilebilecek iki temel reform programı önerilebilir. Birincisi ve ilk akla geleni başta TSK olmak üzere
bütün vesayetçi kurumları seçilmiş hükümetin denetimine sokacak kurumsal reformların yapılmasıdır. 15 Temmuz’un ardından hükümetin başlattığı
TSK reformu bu bakımdan olumludur (HaberTürk Gazetesi, 01.08.2016). Ancak reform sürecinin yargı ve emniyet teşkilatına doğru bekletilmeden devam ettirilmesi şarttır. Bir yandan kamusal örgütlerin seçilmiş hükümetin
denetimine daha açık hale getirilmesine, diğer yandan bu örgütlerin karar
mekanizmalarının tek bir grup tarafından kontrol edilmesini zorlaştıracak
düzenlemelere ihtiyaç vardır. HSYK genel kurulunun seçimlerinin çoğulculuğu sağlayamayacak şekilde yapılanması HSYK’nın FETÖ tarafından kontrol
edilmesini kolaylaştırmıştı. Benzer durumların Anayasa Mahkemesi ve diğer
yüksek mahkemelerde bir daha yaşanmaması için bu mahkemelerin seçim
süreçlerinin çoğulculuğu yansıtacak bir şekilde düzenlemesi gerekmektedir.
İkinci reform ise siyasal karar vericilerin ekonomik kararlar üzerindeki
yetkilerinin sınırlandırılması ile ilgilidir. Bu bakımlardan öncelikle devlet
kurumlarının ve hükümetin kullandığı ekonomik kaynaklar sınırlandırılmalıdır. Buna müteakip siyasal karar vericilerin aldığı ekonomik kararların sayısı
ve kapsamı piyasa ekonomisinin arz ve talep dengesini mümkün olduğunca
en az etkileyecek şekilde daraltılmalıdır. Siyasal kararların ekonomik rant yaratma potansiyelleri azaltılmalı ve var olan takdir yetkisi daha şeffaf hukukî
prosedürlere ve tarafsız sivil toplum kuruluşlarının denetimine açık hale getirilmelidir. Bu açıdan kamu ihale kanununun yeniden yazılması gerekmektedir. Ayrıca Merkez Bankası dışında kamu bankalarının özelleştirilmesi hükümetlerin piyasa disiplini dışında kredi kullanımlarını önleyecek önemli bir
reform olabilir. Kamu bankalarının kâr ediyor oluşu, söz konusu bankaların
ekonomik rant yaratmada önemli bir araç olarak kullanılmasına ve piyasa disiplini bozucu etkiler yaratmalarına bir engel değildir.
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Kamu ihale kanunu ya da kamu bankaları en temel ve en kolay ekonomik
rant yaratma araçları olduğu için burada isimleri geçmiştir ancak konuyla
ilgili çok geniş çalışmaların yapılabileceği gerçeği ortadadır. Burada vurgulanmak istenen, ne politikacıların ne de bürokratların otomatik olarak kamusal iyiye yönelik çalışacaklarını varsaymanın kabul edilemez olduğudur.
Dahası, sırf yüksek ahlâkî ilkelere dayalı olan hukukî tedbirler alarak, kamu
kurumlarında yozlaşmayı en aza indirmek de mümkün değildir. Çıkar gruplarının kendi özel amaçları için kamu kurumlarını yozlaştırması engellenmek
isteniyorsa, öncelikle kamu kurumlarının kullandığı ekonomik kaynakların
ve takdir yetkilerinin sınırlandırılması gerekmektedir. Bu tür bir sınırlandırma ekonomik kâr peşinde koşan bireylerin ve grupların motivasyonlarını etkileyerek, onların üretken güçlerini piyasa ekonomisine yönlendirmelerini
sağlayabilir. Aksi takdirde, piyasa dışı kararlarla ekonomik gelir elde etmek
isteyenler, toplumun geneli açısından üretken olmayan sahalara kaynak aktarmaya devam edecek ve kamu kurumlarının yozlaşmasına ciddi bir katkı
yapacaklardır. Kamuda yolsuzluk algısı ile piyasa ekonomisinin gelişmişliği
arasındaki ilişkiyi gösteren uluslararası endekslerin bu açıdan önemi büyüktür.
Türkiye’deki bürokratik vesayet düzeninin şüphesiz ideolojik ve kültürel
pek çok sebebi vardır. Ancak bürokratik vesayetin kaynak dağıtımında oynadığı rol ciddiye alınmadan, bürokratik vesayeti besleyen kültürel alışkanlıkların değiştirilmesi mümkün değildir. Eğitime olağan dışı önem veren komünist devletlerin başarısız tecrübeleri bu açıdan mânidardır. Türkiye’deki
çoğulculuk problemi de bu bakımdan kolaylıkla değerlendirilebilir. FETÖ örneğinde olduğu gibi örgütlü grupların kamu kurumlarını kendi çıkarları için
nasıl araçsallaştırabilecekleri ve ortaya çıkan yozlaşmanın bir siyasal sistemin sonunu getirecek ölçüde zararlı olabileceği iyi analiz edilmelidir.
Devletin sağladığı ekonomik motivasyonlar/müşevvikler ve kamusal zor
gücü olmadan, FETÖ tipi büyük grupların üyelerini belirli bir hedef doğrultusunda kontrol edebilmeleri mümkün değildir. Bu sebeple toplumsal huzurun
tesis edilebilmesi için dinî, seküler, kültürel ya da ticarî herhangi bir örgütlü grubun sistematik bir şekilde devlet örgütlerini ele geçirme girişimlerinin önlenmesi gerekmektedir. Bunu başarabilmek için öncelikle “devleti ele
geçirme”nin bu kadar “kâr”lı bir girişim olmaktan çıkartılması gerekmektedir. Sonrasında ise yeni siyasî ve sivil denetim mekanizmaları geliştirilerek
ve toplumsal çoğulculuğu yansıtacak seçim prosedürleri uygulanarak, “devleti ele geçirme” girişiminin maliyeti artırılmalıdır. Bu tür önlemler alınmadığı takdirde hiç bir eğitimsel ya da ahlâkî önlemin, devletin belirli gruplar
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tarafından ele geçirilmesini engelleyemeyeceği kamu tercihi yaklaşımı bakımından açıktır.
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Ezoterik Grupların Epistemolojisi
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Özet
İnsanların sınırları belirli, rasyonel ve açık bilgi edinme süreçleri vardır. Bütün epistemolojik
görüşler bu süreçleri kabul eder. Ancak ezoterik gruplar, normal olmayan, kapalı ve tuhaf bir
bilgi edinme süreci ortaya koyarlar. Bu makale, bu sürecin epistemik değeri ile ilgilidir. Ezoterik
epistemoloji rasyonel temellere sahip değildir. Algı, bellek, akıl, içebakış, tanıklık gibi normal
bilgi kaynakları yerine rüya ve güvenli olmayan tanıklıklara dayanır.
Anahtar Terimler: epistemoloji, ezoterizm, rüya, Gülenizm.

Epistemology of Esoteric Groups
Abstract
In knowledge acquisition, people possess various kinds of rational and open processes which
have limitations. Epistemological approaches accept all of these processes. However, esoteric
groups put off abnormal and strange processes of knowledge acquisition. This article relates
to the epistemic value of these processes. Esoteric epistemology has no rational basis. It is
based on dreams and unreliable testimonies instead of the normal resources such as perception, memory, reasoning, introspection.
Key Words: epistemology, esotericism, dream, Gülenism.

Ezoterik Grup Nedir?
“Ezoterik” sözcüğü gizli, kapalı, olağan dışı gibi anlamlara gelir. Sözcüğün
bu şekilde kullanımı, antik çağa kadar geri gider. İskenderiyeli Clemens
(150-219), metinlerinde (Protrepticus, Paedagogus ve Stromata) bu sözcüğü
Aristoteles’in takipçilerini sınıflamak için kullanır: Onların bir kısmı gizemlidir ve düşüncelerini mitlerin ve efsanelerin içine yerleştirirler; diğer bir
kısmı ise gizemden kaçınır.1
Sözcük ilk olarak, miladî ikinci yüzyılda Antik öğretilerin, özellikle de pisagorculuğun etkisi altında kalan Hıristiyan öğretisi için kullanılmaya baş1

György E. Szonyi (2006), “Esotericism”, Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, editör: Wouter J. Hanegraaff,
Leiden: Brill NV, s. 336.
* Bu makale hakem denetiminden geçmiştir.
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landı ve zaman içinde bazı insanların, başkalarına açık olmayacak şekilde özel
bilgi edinme süreçlerine sahip olduklarını ifade eden bir terim haline geldi.
Ezoterizm, genellikle dinler içindeki gizli ve derin boyutları olan grupların ibadet ve faaliyet şeklini ifade etmek için kullanılır. Bazı yazarlar ise onun
anlamını dinle irtibatlandırmazlar; dinî olmayan yapılar içinde de ezoterik
unsurların bulunabileceğini ifade ederler. Gizli güçler atfedilen bir liderin
kurtarıcı kişiliğine yapılan dinsel olmayan vurgu da ezoterik olarak kabul
edilir. Marjinal seküler ideolojilerdeki lider kültü, bunun tipik örneklerindendir.
Ezoterizmin kavramsallaşmasını belirli tarihsel dönemlerle açıklamak
mümkündür. Pisagor (M.Ö. 570-495), gizli bir dinsel topluluk olmaları nedeniyle ezoterik olarak nitelenebilecek ilk büyük tarikatın kurucusudur. Bir
matematikçi olan Pisagor, matematiği gizemli öğretilerle birleştirir. Evrenin
sayısal bir düzen üzerine kurulu olduğunu ve sayıları tanımanın, bu gizemi
çözmeye imkân sağlayacağını ileri sürer. Bu nedenle pisagorcular, kendilerine matematikçiler adını verirler; tarikata yeni girenlere ise akuzmatiklar
(dinleyiciler) denilir. Pisagorcular, Milattan sonra beşinci yüzyıla kadar büyük, etkili ve gizli bir dinsel ve siyasî akım olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Ezoterizmin ikinci dönemini miladî takvimin başlangıcı ile tarihlendirmek mümkündür. Bu dönemde pisagorculuğun yanında maniheizm, İskenderiye paganizmi, Pers ve Hint mistisizmleri gibi birçok ezoterik öğretinin var
olduğunu biliyoruz. Milatla birlikte bu ezoterik hareketler, kurumsal dinlerle
mücadeleye girişmeye başlamışlardır. Bu dinlerin ilki Yahudilikti.
Milattan önce iki binlere kadar dayandırılan Yahudilik, milada kadar kendi içine kapalı, sınırlı ritüelleri olan nispeten tek düze bir topluluk diniydi.
Roma İmparatorluğu döneminde ticaretin de etkisiyle dışarı açılmaya başlayan bu din, zaten kendi içindeki Kabala kültüründe var olan ezoterik unsurlara, dışarıdan gelen yenilerinin de eklenmesiyle ezoterik bir istilaya maruz
kaldı. Miladın ilk yıllarında Yahudilerin büyük kısmı, kurumsal dinî yapıdan/
mezheplerden koparak ezoterik grupların etkisi altına girdiler ve Yahudi olmayanlara verilen “Gentile” sıfatı, bunlar için de kullanılmaya başlandı: Gentile Yahudiler.
İskenderiyeli Philon, bu ezoterik istilayı engellemek için rasyonel ilahiyatı (teoloji) Yahudiliğe uyguladı ve standardize edilmiş bir Yahudi inancı ve
teolojisi ortaya koydu. Ruh-beden ayrımına dayalı bu teolojinin amacı, ezoterizmin kişisel ve keyfî inanç yorumlarını belirli bir yöntemle otantik kutsal
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metne bağlamak ve bu şekilde geleneksel Yahudi inancını sınırları belirli öğretilerle pekiştirerek dış etkilerden korumaktı.2
Philon’un yöntemi, daha çok Hıristiyanların işine yarayacaktı, çünkü bu
yüzyılın ezoterik dünyası, en çok da kurumsal bir yapısı olmayan Hıristiyan
inancı için büyük bir senkretizasyon tehdidi oluşturuyordu. Tertullianus, Justin Martyr, Irenaeus, Sabellius, Arius, Athenasius, Clemens, Origenes, Augustine gibi yüzlerce ilk dönem Kilise Babası ve din adamı Hıristiyanlığı
ezoterik etkilerden korumak için büyük mücadeleler verdiler; bir kısmı Antik
teolojiye, bir kısmı da kutsal metinlere dayanarak. Ancak pisagorculuk ve İskenderiye paganizmi o kadar güçlüydü ki Hıristiyanlık bunlara direnmekte
zorlandı ve nihayetinde Hıristiyanlık, ezoterik pagan inançlarının bir koalisyonu haline gelecek şekilde birinci ve ikinci yüzyılın neredeyse tüm ezoterik
inançlarını kendi içine aldı.
Bu mücadele, exoterik ve ezoterik ifadeleriyle ya da pistis ve gnosis ifadeleriyle sembolleşmişti. Exoterik dış, ezoterik iç anlamına geliyordu. Pistis
inanç, gnosis bilgi anlamına geliyordu. Dinî teolojilerin inancı, rasyonel tasdike dayandırmasına karşı ezoteriklerin bilgisi, mest olma (ecstacy) ve coşkuya (enthusiasm) dayanıyordu. Hıristiyanlık, bu gnostik yapıdan ve ezoterik
unsurlardan arınma mücadelesini bin yıldan daha fazla bir süre devam ettirdi, ta ki Thomas Aquinas’ın (1225-1274) ölümüne kadar.
Daha sınırlı olsa bile aynı süreç, tehditkâr bir şekilde İslam tarihinde de
yaşandı. Miladî dokuzuncu yüzyıldan itibaren İslam, ezoteriklerin yöneldiği
din haline gelmeye başladı. Önce Mutezile, sonra Eşarî kelamcıları; daha sonra Kindi’nin geleneğini sürdüren başta Farabi (872-950) ve İbn Sina (9801037) olmak üzere Müslüman filozoflar, İslam itikadını ezoretik unsurlara
karşı korumak için büyük çaba sarf ettiler. Ancak onbirinci yüzyılın sonlarına
doğru Müslüman dünyaya en büyük tahribatı veren en güçlü ezoterik saldırı,
Hasan Sabbah (1050-1124) ve taraftarlarından geldi.
Müslüman dünyaya doğudan Moğol istilalarının, batıdan Haçlı seferlerinin en yoğun olduğu bir dönemde Gazali’nin Talimiyye adını verdiği bu Şiîİsmailî grup, iki büyük imparatorluğu (Abbasiler ve Büyük Selçuklular) bu
saldırılara karşı direnemez hale getirdi. Talimiyye, Hint ve Pers gnostizminin
unsurlarını İslam inancına sokmaya çalışan, iki imparatorluğun saraylarına
sızmış, gizli bir dinî ve siyasî örgüttü. Gazali (1058-1111), Nizamülmülk’ün
desteği ile kelamcıların ve filozofların mücadelelerini daha keskin bir şekilde

2

Wouter J. Hanegraaff (2012), Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture, Cambridge:
Cambridge University Press, ss. 46-51.
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sürdürdü, ama bu, on ikinci yüzyıl ezoterizminin, Müslüman dünyaya verdiği
siyasî zararı ortadan kaldırmadı.
Ezoterizmin ikinci aşamasını, kurumsal dinlerin korunma stratejilerini
esas alan Gazali ve Thomas Aquinas’la bitirmek mümkündür. Ancak on üç ve
on dördüncü yüzyıldan itibaren Avrupa’da Rönesans’la birlikte yeni bir ezoterik eğilim ortaya çıktı. Daha sonra Antoine Faivre’nin Batı ezoterizmi3 adını
vereceği bu akım, Tanrı’nın mesajı ve gizemli doğa kombinasyonu ile Hıristiyanlığı seküler bir ezoterizme doğru yöneltmeye başladı. Maister Eckhart
(1260-1328), Francesco Petrarca (1304-1374), Pico della Mirandola (14631494), Paracelsus (1493-1541), Faustos Socinus (1539-1604) ve daha birçok
Rönesans düşünürü bilimsel olanı mistik olanla birleştiren bir din ve dünya
görüşü ortaya çıkardı.4
Günümüz dünyasında ezoterizm, milenyum veya yeniçağ tarikatları adıyla anılırlar. 1990’ların sonlarında özellikle Birleşik Devletler’deki kendi kiliselerinde toplu intihar saldırılarıyla adlarını duyuran bu tarikatlar, ülke siyasetleri üzerindeki etkileri nedeniyle fundamentalizm başlığı altında siyasî
ideolojiler arasında anılagelmiş ve ders kitaplarında bölüm haline gelmiştir.5
Ezoterizmi, ona benzeyen diğer şeylerden ayırmak kolay değildir. Bunların başında mistisizm gelir; doğaüstücülük, gnostizm, paganizm, büyü ve
astroloji de ezoterizmle benzerlikler taşır. Çoğu zaman bunların birbiriyle
ilişkileri olduğu düşünülür. Genel olarak bakıldığında aralarında benzerlikler
görülse de her birinin ifade ettiği anlam farklıdır. Ancak ezoterizm, bu anlamların tamamını, hatta onların karşıtı olan düşünceleri de içine almaya çalışan
daha karmaşık ve eklektik bir tutum ve zihniyeti ifade eder.
Mistisizm, akılcılığın karşısında yer alır. Paganizm dinin karşısında yer
alır. Büyü bilimin karşısında yer alır. Astroloji ise astronominin karşısında
yer alır. Mistisizm, aklın analitik ve sözel şekilde çalışmasına karşı içinde bulunduğumuz çevrenin kişisel ve bütüncül deneyimini esas alır. Evrenin gerçekliği, görünen yüzüne bakarak anlaşılmaz, aksine onu anlamak için
görünmeyen yüzünü keşfetmek gerekir. Gerçeklik gizlidir ve kişilerin geliştirdikleri bir yetenekle keşfedilebilir. Bu herkesin sahip olduğu bir yetenek
değildir. Ayrıca evren parçalara ayrılarak anlaşılamaz, sadece bütüncül olarak
anlaşılabilir. Sözler ve kavramlar bu bütünlüğü hatalı şekilde belirli yönleriyle tasvir edebilir. Oysa onu sözlerle değil, kişisel deneyimle anlayabiliriz.
3

Antoine Faivre (1994), Access to Western Esotericism, New York: State University of New York.
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Akılcılık, evreni kavramlarla anlamaya çalışırken mistisizm, bunu reddeder
ve kendisini akılcılığın yerine koyar.
Bu özellikler, ezoterizmde de vardır ancak o, aynı zamanda akılcılığa da
dayandığını iddia ederek karşıt tutum ve yönetmeleri kendi içinde barındırma
özelliğine sahiptir. Pisagorcuların ileri matematik bilgisi ile gizemciliği yan
yana getirmiş olmaları bunun tipik örneğidir.
Büyü konusunda da aynı şey geçerlidir. Büyü, kendini bilimin yerine koyar. Bilim nedenleri göstermeye ve olaylara herkesin anlayacağı şekilde açıklamalar getirmeye çalışırken büyü, ya nedenleri açıklamaktan kaçınır ya da
bilimin herkese açık olan nedenleri yerine erişilebilir olmayan açıklamalara
dayanır. Oysa ezoterizm, bilime büyüsel unsurlar katarak birbirine zıt bu yapıları bir araya getirir. Bu da onüçüncü yüzyıldan itibaren gelişen Batı ezoterizminin tipik özelliğidir.
Bu makale açısından bu ayrımları uzun uzadıya ortaya koymaya gerek
yoktur. Akıl, bilim ve din iddialarını mantıksal kurallara, realiteye ve makul
açıklamalara dayandırma çabasından ortaya çıkar. Bunda ne kadar başarılı
oldukları veya gizemli unsurların onların içindeki varlığının sorgulaması da
yine akılcılığın sınırları içinde yürütülür. Oysa mistisizm, büyü ve paganizm
mantığın kurallarıyla uyuşma endişesi taşımaz; realiteyi varlığın görünmeyen yüzünde ararken bu dünyayı yadırgama eğiliminde olur.
Bu karşıtlıklar arasındaki farklar belirgin ve açıktır. Mistisizm, akılcılık
iddiasında bulunmaz. Büyü bilimin yaptıklarını küçümser ve onu anlamsız
görür. Bunların tersi de doğrudur. Ezoterizm ise çok daha karmaşık bir yapıya
sahiptir. Öncelikle o bir şeyin karşıtı değildir, çünkü bütün karşıtlıkları içine
alma özelliğine sahiptir. Ezoterizmde akıl ve mistisizm biraraya gelir; büyü
ve bilim aynı yerdedir. Ezoterizm, bunların her birini biraraya toplayan daha
karmaşık bir sistemdir; mistisizmin kişisel dinsel deneyimine hırs, zevk ve
coşkuyu katarak onu aşar. Paganizmin tabu ve totemini kurumsal dinle birleştirir. Büyüsel olanı bilimle süsler. Harflerin ve sayıların gizemli anlamlarını kâinata hükmetme idealiyle birleştirerek astrolojiyi aşar. Velhasıl karşıt
olan her şeyi kendi içine alan sentetik bir gizemli ideoloji oluşturur.

Ezoterizmin Özellikleri
Bu makalenin ilgilendiği konu, daha ziyade ezoteriklerin bilginin sınırı ve
kaynağı ile ilgili yaklaşımlarıdır. Onlar, normal olmayan, kapalı ve tuhaf bir
bilgi edinme süreci ortaya koyarlar. Bu makale bu sürecin epistemik değeri
ile ilgilidir. Ancak bu amacın ortaya çıkması için ezoterizmin bazı temel özel-
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liklerine yer vermek anlamlı olacaktır.
Ezoterizmin en önemli özelliklerinden biri, bağımsız özgün bir hareket
olarak ortaya çıkmamasıdır; onlar özellikle dinî inançlar veya güçlü toplumsal hareketler içinde kendilerini konumlandırırlar. Bu şekilde itibar devşirirler. Özellikle dinlerin rasyonel teolojilerden meşruiyet elde etmeye çalışırlar.
Dinlerde doğa-üstü unsurlar vardır. Teoloji/ilahiyat, onları rasyonelleştirme
ve sınırlandırma işlevi görür. Ezoterik inanç grupları, kendi özel bilgi edinme süreçlerini bunlara benzeterek meşruiyetlerini saygı duyulan yapılara dayandırmaya çalışırlar. Örneğin, peygamberler yaratıcıyla konuşur. Bu, dini
düşüncede özel ve sınırlı bir deneyim olarak kabul edilirken dinin içindeki
ezoterik gruplar, peygamberin özelliklerini karizmatik liderlerine de atfederler. Dinin kurucusunun bütün otoritesi, bu lidere transfer edilir. Grup önderi, kararlarının kendisine ait olmadığını ve rüyasında peygamberden veya
Tanrı’dan bir emir aldığını söyler. Bu durumun inandırıcılığı, kurumsal bir
dinin içinde konumlanmakla kolaylaşır.
Dinî inanca eklemlenen ezoterik gruplar, peygamberlerin rolünü grup liderine atfederler. Bu şekilde özel bilgi edinme araçlarına sahip, karizmatik
bir lider kültü yaratılır. Lidere atfedilen bu kutsallığın, farklı şekillerde gerekçelendirildiği görülür. Grup lideri, rüyasında peygamberi veya Allah’ı görür. Bu rüyalarda kesin dinsel emirler olduğu düşünülür. Diğer bir gerekçelendirme de peygamberin ya da Tanrı’nın grup liderinin bedeninde yeniden
ete ve kemiğe büründüğü iddiasıdır. Batı ezoterizminde buna enkarnasyon
(incarnation) denirken doğu ezoterizminde “hulûl” adı verilir. İsmailiyye’de
Tanrı’nın Ali’ye, Ali’nin de 7 imama hulûl ettiğine inanılır. İsa’nın Tanrılığı
meselesi de Pisagorik enkarnasyonun Hıristiyanlık üzerindeki etkisinin tipik
göstergesidir.
Liderden başlayarak grubun diğer üyeleri arasında hiyerarşik bir ilişki
vardır. Örneğin Pisagorcular, üstte bulunanlara matematikçiler adını verirken alttakilere öğrenciler adını verirlerdi. Grubun sırlarına vakıf olma, güvenilir olma gibi ölçütlerle örgütteki bazı kişiler, liderlerine daha yakındır ve
daha fazla söz hakkına sahiptir. Çünkü ezoterik gruplar, asıl amaçlarını toplumdan ve otoritelerden saklarlar. Güvendikleri fedaileri, gizli ve kritik devlet
görevlerine getirirler. Sabbahiler, hem Abbasi hem de Selçuklu saraylarındaki en kritik görevlere kendi adamlarını yerleştirmeyi başarmışlardı. Bunlar,
sır olarak saklanması gerektiği gibi diğer insanların dinsel bilgilere yönelik
tepkilerini bertaraf etmek için gizlilik esastır.
Gizlilik ve olduğundan farklı görünme (takiyye), bu grupların toplumdan
izole olmasını gerektirir. Grup üyelerinin birbirleriyle ilişkileri daha samimi
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ve güven esasına dayanır. Hatta bu güven aile fertlerine olandan daha yüksektir. Gruba sadakat, aileye sadakatten önce gelir. Bu sadakatin ve gizliliği
korumanın altında üstün bir amaç için kendini feda etme anlayışı vardır. Bu
üstün amacın kabulü de bir kötülüğün yok edilmesi motivasyonuna dayandırılır. Bu nedenle ezoterik gruplar, dünyayı ve insanları iyi-kötü veya hak-batıl
düalizmi ile değerlendirirler. Ya iyi ya da kötüsünüzdür. Dikkat çekici olan bu
düalizm değildir, aksine bu iyilik ya da kötülüğün, grubun ölçütlerine göre
belirlenmesidir. Destek verenler iyi, vermeyenler kötüdür.
Bu gruplar, kendilerini çok önemli görürler ve bütün tarihin kendi etraflarında döndüğüne inanırlar. Diğer bütün insanlar, onlara göre ya kötü ya da
cahildir. Kurtuluş, öğretinin kabul edilmesiyle, hiyerarşiye bağlı kalmakla ve
tam itaatle mümkündür. Bu itaat, motivasyonunu bu kötü dünyayı değiştirme
inancından alır. Bütün ezoterik gruplarda dünyanın belli bir zaman diliminde
iyi olduğu, gelecekte iyi olacağı veya “iyi” insanlar tarafından yönetileceği
inancı vardır. Bu nedenle dönemlere ayrılmış bir tarih anlayışı savunulur,
hatta bu dönemler, dünyanın başlangıcından önceki ve kıyametten sonraki
dönemleri de içine alır. Ezoterik tarih anlayışı, tarihe yön veren gizemli tarihsel olaylarla dönemlere ayrılır. Deccal, büyük savaş (armagedon, melhame-i
kubra), Mesih ve Mehdi gibi karakter ve olaylar, bu dönemlerin geçiş aşamaları olarak verilir. Sürekli önceden tarihler verilir, ancak bu tarihlerde söylenen şeyler gerçekleşmediğinde Tanrı’nın vaadini ertelediği ve ondan vazgeçildiği ileri sürülür ki buna da beda anlayışı denilmektedir. 17-25 Aralık 2013
tarihinde yolsuzluğu perde yaparak yargı yoluyla seçilmiş meşru hükümeti
etkisiz hale getirmek için girişilen darbeden sonra Gülenist örgüt, mensuplarına sürekli olarak umut vermek için bedayı kullanmıştır. Yani örgütün başarısının arkasında ilahî bir güç vardır ve gücün yenilme ihtimali yoktur.
Bugün eğer başarısız olmuşsak çok yakın gelecekte ilahî vaadin bir sonucu
olarak başarılı olacağız. Şu anki durum başarısızlık değil başarıya giden yoldaki bir aşamadır. Allah vaadini ertelemiştir. Beda, umudu diri tutmak için
ezoterik grupların tamamında yer almaktadır.
Ezoterik grupların bilgi süreçleri ile ilgili bakışlarında da belirgin şekilde
sıra dışı ve gizemli unsurlara yer verilir. Ancak bu unsurları çözümlemeden
önce epistemoloji disiplininde bilgi edinme süreçlerine nasıl bakıldığı konusuna değineceğim.

Epistemoloji Nedir?
Felsefî düşüncede üç önemli araştırma alanı vardır: Varlık, bilgi ve değer.
Epistemoloji, bilginin elde edilme süreçlerini ele alan felsefîi disiplindir.
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Onu en iyi tanımlamanın yolu, bilgi hakkındaki bilgidir. Bilgilerimizi nasıl
elde ederiz? Doğruluk nedir, nasıl elde edilir? Ezoterik gruplar, epistemolojide ortaya koyulan süreçlerin dışında bilgi edinme mekanizmalarını kullanırlar. Ancak bu mekanizmanın güvenilir olup olmadığı konusunu tartışmazlar.
Onların güvensiz olduğu, rasyonel temellere değil duygusal motivasyonlara
sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle ezoterik epistemolojinin yetersizliğini göstermek için klasik epistemolojinin genel işleyişi konusunu kısaca tasvir etmekle başlayabiliriz. Buna başlamadan önce bu iki yaklaşım arasındaki
farklılığın sınır ve kaynak sorununa dayandığını söylemek gerekir.
İnsan bilgisinin sınırları ve kaynağı sorunu, bilgi kuramının temel tartışmalarını oluşturur. Neleri bilebiliriz? Nasıl bilebiliriz? Sınır ve kaynak sorunu bu iki soru etrafında döner.

Sınır Sorunu
Kolayca bilebileceğimiz şeyler olduğu gibi asla bilmemiz mümkün olmayan
şeyler vardır. Bazı şeyleri bilmesek de, bilinmesi zor olsa da öğrenmemiz
imkânsız değildir. Bilgi, bilinenler ve bilinmeyenler arasında imkân ve zorluk
seviyesine göre sıralanmış geniş bir alanın sorunudur.
Şu anda gündüz olduğunu kolaylıkla biliyorum. Bugün Halep’teki hava
saldırılarında kaç masum insanın öldüğünü bu kadar kolay bilemiyorum,
ama bilmek istersem, bu imkânsız değildir. Tam sayıya ulaşamayabilirim
ama yaklaşık bir rakam, ölenlerin sayısı hakkında bilgim olduğunu söylemem için yeterli olabilir. Yine de tam sayıyı söyleyebilmek imkânsız değildir.
Fakat evrendeki galaksiler hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlı. Dünya gibi
canlıların yaşadığı başka bir evrenin olup olmadığını bilmiyoruz. Şu anda
bunu bilmemiz, imkânsız görünüyor, ama bunun hiçbir zaman bilenemeyeceğini de söyleyemeyiz.
Sınır sorununun bu kısımlarıyla ilgili anlaşmazlıklar gerçek olmaktan ziyade sözseldir; yani sözel anlaşmazlıklar, gerçek sorunların önüne geçer. Çünkü bu türden bilgilerin sınırı, insanın duyusal ve zihinsel erişimine açık olup
olmamalarına göre belirlenir. Bilimsel gelişmeler, güvenli duyusal mesafeler
(mikroskop ve teleskoplar gibi mercekli aletlerle casus kulaklıklar da dâhil),
güvenli akıl yürütme süreçleri, mantık kurallarına uygunluk ve geçmişe ait
tutulmuş güvenli kayıtlar vs. bilginin sınırlarını belirler.
Bilginin sınırları ile ilgili asıl anlaşmazlıklar, duyusal olanı, yani bu dünyayı aşanlarla ilgilidir. Bu evrenin görünmeyen bir yüzü var mıdır? Zihinsel
ve duygusal dünyamızı dışa dönük algılarımızla bilemesek bile içebakış (int-
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rospection) ve muhakeme (reflection) vs. gibi içe dönük algılarımız yoluyla
bilebiliriz. Ancak bu dünyayı içinde barındıran veya buranın devamı olan bir
metafizik dünyanın bilgisi konusunda bu kadar emin konuşamayız. Çünkü
bu dünyaya ait bilgilerimizi oluştururken kullandığımız araçlar, metafizik
dünya ile ilgili bilgiler edinmek için yetersiz kalmaktadır.
Bizim (Kartezyen şüpheciliğin iddiaları bir tarafa bırakılırsa) sağduyuya
(genel algıya) bağlı olarak bu evrenin varlığından ve algıladığımız şeylerin
genel olarak algıladığımız gibi olduğundan şüphemiz yoktur. Çünkü içinde
yaşadığımız bu evren, bizim bilişsel süreçlerimize açıktır. Ancak öte-dünya
için aynı şeyi söylemek bu kadar kolay değildir. Öte-dünyada yaşamadığımız
için oraya ait deneyimlere sahip değiliz. Bu nedenle öte-dünyanın bizim bilişsel süreçlerimize ne kadar açık olduğu konusunda uzlaşmamız mümkün
değildir. Bazıları bunun bize tamamen açık olduğunu, bazıları kısmen açık
olduğunu, bazıları da açık olmadığını söyler.
Bilgi sınırımızın metafizik alana kadar geliş olduğunu ileri sürenleri iki
grupta ele almak mümkündür. Birinci gruptakiler, doğruluğu apaçık olan
bazı tümel yargılardan dedüksiyon yöntemi ile öte-dünyaya dair yargılar elde
edebileceğimizi ileri sürerler. Örneğin, “var olan her şey bir nedene dayanır”,
“bir şeyin varlığının nedeni kendisi olamaz”, “nedenler sonsuz şekilde geri gidemez” gibi tümel yargılar, “bu evrenin de bir nedeni vardır”, “bu evren kendi
dışında bir nedene dayanır” türünden mantıksal sonuçlar doğurur.6 Bunun
yanında aksiyomlar, saçmaya indirgeme,7 yeter-sebep ilkesi8 gibi metafiziğin imkânını rasyonel süreçlere ve mantık kurallarına dayanarak ortaya koymaya çalışanların olağan, objektif, tutarlı, kapsamlı ve erişilebilir ölçütlere
dayanma endişesi vardır.
İkinci gruptakiler ise mantıksal ve rasyonel ölçüt peşinde değillerdir.
Burada akıl yürütme süreçlerine herkesin erişimi yoktur. Belirli bir grup insan, kendine özgü yöntemlerle öte-dünyaya dair bilgiler sunar. Duygusal ve
dinsel deneyim, mistifikasyon, ilham, sezgi gibi rasyonel sebep zinciri dışındaki yollarla metafizik bilgilere erişildiği ileri sürülür.
İlkine akılcı (ilmî, burhanî, demonstrative) gelenek, ikincisine ise mistik
veya irfanî gelenek adı verilir. Akılcı gelenek, rasyonel ölçütlere dayanmaya
çalışır. Bu ölçütler, üç tür soruya cevap verecek şekilde kurgulanır: (1) Bir öte6

Aristoteles, metafizik bilginin doğruluğundan şüphe edemeyeceğimiz tümel yargılara dayandırmak ister. Bkz.
Aristoteles, Metafizik, çeviren: Ahmet Arslan, Ankara: Sosyal Yayınlar.

7

Kindi, zamanın bir başlangıcı olduğunu ispatlamak için bu yöntemi kullanır. Bkz. Kindi (2014), “Sonluluğa Dair
Aksiyomların İzahı”, Felsefe Metinleri, editör: Mahmut Kaya, s. 17.

8

Leibniz metafiziğin imkânını bu ilkeye dayandırır. Bkz. Leibniz, Monadoloji.
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dünyanın (metafizik) varlığı ispatlanabilir mi? (2) Öte-dünyada olan biteni
bilebilir miyiz? (3) Öte-dünya ile ilgili bilgi elde etmek için hangi araçlar
güvenlidir? Mistik gelenek ise kişisel deneyimlere dayanır. Bu deneyimler,
rasyonel sebep zinciri ile açıklanmak yerine sadece tecrübe edilmiş olmaları
nedeniyle bilgi kaynağı olarak görülür.
Bu türden deneyimlerle kastedilenin ne olduğunu anlamanın en kolay
yolu, rüyalardır. Mistik gelenekte rüyalar, bilgi kaynağı olarak kabul edilir.
Rüyanın bir bilgi kaynağı olup olamayacağı felsefî bir sorun olmakla birlikte
mistik geleneğin daha belirgin özelliği, rüyayı rasyonel açıklama süreçlerinin önüne koymuş olmasıdır. Bu açıdan mistik gelenek, akılla olan ilişkisine
bağlı olarak kabul edilebilir olandan aşırı olana kadar birçok versiyona sahiptir. En aşırı şekilleri, gnostizm ve ezoterizm olarak isimlendirilir.9 İslam
düşüncesinde bu aşırı yaklaşımlara batinilik adı verilir.
Bilginin sınırı sorununun, burada anlatılandan daha karmaşık boyutları
vardır. Sınır meselesi sadece fizikten metafiziğe geçişle ilgili değildir, aynı
zamanda bir bilgiyi nasıl elde ettiğinizle de ilgilidir. Güvenli araçlarla elde
edilmemiş fiziksel bilgilerin, doğruluk bakımında metafizik bilgilerden daha
sağlam olduğunu iddia etmek anlamsızdır. Bu durum, bizi epistemolojinin
ikinci bir önemli sorun alanına götürür: Hangi kaynaklarla elde ettiğimiz bilgiler doğru olabilir?

Bilginin Kaynağı
Geleneksel epistemolojide bilginin kaynaklarıyla ilgili sıralama algı, akıl, tanıklık, bellek, içebakış ve muhakeme şeklindedir.10 Sezgi, tanışıklıkla belleğin
birlikte çalışması sonucu meydana gelen durumun adıdır. Epistemologların,
bu araçların bilgi üzerindeki etkisi ve güvenilirlik dereceleri konusunda uzlaştıkları söylenemez, ancak bunların bilgilerimizin kaynakları olduğu konusunda geniş mutabakat vardır. Farklılıklar daha ziyade ayrıntıda ve bunların
bilginin oluşumu üzerindeki etkilerindedir.
İnsanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren çevresiyle zihinsel ilişkiye
girer. Bu ilişkinin her anında sayısız deneyime sahip olur. Duyu algıları dışarı
açıktır ve her an yeni veriler toplar. Akıl sürekli onların mahiyetini sorgular.
Kitaplar okuyarak ve başkalarının anlattıklarını dinleyerek başkalarının sahip
olduğu bilgi deneyimlere tanık oluruz. Her birini bellekte gelecekte, belirsiz

9

Szonyi 2006, s. 336-7.

10 Robert Audi (2002), “The Sources of Knowledge”, The Oxford Handbook of Epistemology, edit.: Paul Moser, Oxford:
Oxford Handbook of Epistemolgy, s. 72.

Ezoterik Grupların Epistemolojisi | 85

bir zaman dilimi içinde kullanmak için saklarız ve bellek sürekli olarak depoladığı verileri hatırlama yoluyla ve uyarıcılar sayesinde bize tekrar sunar.
Kendimize ait iç deneyimlerimiz ve algılamalarımız da vardır. Karın ağrımızı
algılarız, duygularımızın ne yönde olduğunu da algılarız. Dışa dönük algılarımız olduğu gibi içimize bakan algılarımız da vardır. Buna içebakış deriz.
Bazen düşüncelerimizi gözden geçiririz, zihnimizi muhakemeye tâbi tutarız.
Tüm bu süreçler bizde, yaşadığımız hayata ve dünyaya dair üst üste
yığılmış ve bellekte saklanan yargı, sorgulamalar oluşturur. Bunlar, doğrudan bilgi değildir ama bilgilerimizin ilk kaynaklarıdır ve bellekte şüphe, zan,
inanç gibi basit tasdikler şeklinde bulunabilir. Bunlar, bilgilerimizin verileridir ama bilgi değillerdir. Bu verileri bizim gerçeklikle karşı karşıya gelerek
verdiğimiz düşünülür. İçebakışta ve muhakemede de durumun bu şekilde olduğu düşünülür ancak bunlara zihinsel gerçeklik denilir.
Bu ilk yargılarımız, bilgi değildir, çünkü biz biliyoruz ki her inandığımız
veya tasdik ettiğimiz şey doğru değildir. Tasdiklerimizin doğru olduğunun
peşine düşmeye başladığımızda, inançlarımızı gerçekliğe bağlamayı başardığımızda bunu başarma seviyemize göre kesinlik kazanan bilgilere ulaşmış
oluyoruz. Oturduğum yerde dışarıda yağmur yağdığını andıran sesler duyuyorum. Bu sesler, beni bir yargı ile yüz yüze getirmiş ve sonuçta dışarıda
yağmur yağdığına dair bende bir yargı oluşturur. Dışarıda yağmur yağıyor
yargısının, bilgiye dönüşmesi için dışarıdaki yağmurla ilişkilendirilmesi gerekir. Bu ilişkiyi başka bir algı kurar. Yağmur tanelerini görmemle ve onlara
dokunmamla inancım ve gerçek arasında bir ilişki kurmuş olurum.
Basitleştirilmiş olan bu hikâyenin çok daha karmaşık olduğunu anlamak
zor olmasa gerekir. Çünkü bu örnekte algıları olgularla ve gerçeklikle ilişkilendirmek çok zor değildir, ama bunda bile bizi yanıltması mümkün olan çok
fazla etken vardır. Zihin bu türden basit bir bilgide bile kendisini yanıltacak
etkenleri elemeye çalışır. Diğer taraftan geçmişe ait yargılarımızın hiçbirini
gerçekliğe bu şekilde bağlayamayız. Roma veya Osmanlı diye imparatorlukların olduğuna dair duyumlarımızı, gerçekliğe başka şekilde bağlamamız gerekiyor. Elimizde güvenilir tanıklıklardan başka hiçbir şey yoktur. Dünyanın
yuvarlak olduğu şeklindeki bilgiye erişme süreçlerimiz de bundan çok farklı
değildir. Buralarda yargıları olgularla ilişkilendirmek, yağmur örneğindeki
kadar kolay değildir. Ama biz yine Osmanlı’yı, Roma’yı ve dünyanın yuvarlak olduğunu biliriz. Çünkü onları bilmek için p olgusu ile p yargısı arasında
nedensel ilişki kurmamızı sağlayan araçlara sahibiz. Roma ile ilgili kaynaklar güvenli tutulmuş ve birçok kaynaktan gelmiştir. Kalıntılar da anlatılarla
uyuşuyor, vs.
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Ezoterik gruplar, bu bilgi edinme süreçlerini kullandıklarını iddia ederler
ancak p olgusu ile p yargısı arasında kurdukları ilişki, sıradan ve anlaşılabilir
değildir. Çoğu zaman nedensellik ilişkisini yok sayarlar. Grup liderinin deneyimleri (tanışıklıkları) güvenilir bulunur ve onun tanıklığı ile gelen her bilgi
doğru kabul edilir. Yine liderin ve hiyerarşidekilerin rüyaları, en önemli bilgi
kaynaklarıdır.
Diğer taraftan ezoterik gruplar, içinde yer aldıkları toplumun veya dinî
cemaatin doğru ve güvenli saydığı sağduyusal araçlara sembolik yorumlar ve
metaforik anlamlar katarak ezoterik bilgiler üretirler. Bu bilgiler, genellikle
de grubun tasarladığı dünya görüşüne göre dizayn edilmiş oluyor. Aslında
sınır ve ölçütleri belli olmadığı için kabul edilmesi zor olan bu yorum ve
bilgilerin kabul görmesinin altında epistemik olmayan bazı unsurlar vardır.
1- Karizmatik kişilikten gelen bilgi: Tek kişinin tanıklığı ile önemli bir
bilgi verilmesi
2- Grup içinde sürekli tekrarlama: Bir bilginin, yakın zaman dilimleri içinde bütün grup üyelerine farklı yollarla defalarca anlatılması
3- Özel terminoloji oluşturma: Bu anlatılanların kolayca kabul edilmesini
mümkün kılacak şekilde önceden kabul ettirilmiş olan bir terminolojiye
eklenerek anlaşılması
Bu özelliklerin benzerleri dinî bilgide de vardır. Ezoterik gruplar bu benzerlikten yararlanırlar. Oysa dinî inançların yapmaya çalıştığı şey, aynı değildir; dinin temeline kişisel deneyimlere bağlı olmayan rasyonel ölçütler
koymaya çalışırlar. Kişisel deneyimi vahiyle sınırlandırarak ölçütlerin keyfiliğini ortadan kaldırmayı garanti altına almaya çalışırlar. Örneğin İbn Rüşd
akıl ve vahyin aynı hakikatleri söylediğini ve bunlar arasında bir çelişme
olamayacağını; şayet bir çelişki bulunuyorsa bunun bizim kutsal mesajı yeterince anlamadığımızdan kaynaklandığını savunur. Hıristiyan ve Müslüman
kelamcıların yapmaya çalıştığı şey bundan farklı değildir. Yakın zamanlarda
bu tür yaklaşımların en önemli temsilcileri Alvin Plantinga (1932-), William
P. Alston (1921-2009), Nicholas Wolterstorff (1932-) ve Kelly James Clark gibi
düşünürlerdir. Onlar reforme edilmiş epistemoloji dedikleri bir anlayışla dinî
inançtan gelen bilgileri genel epistemoloji geleneği içinde meşru ve makul
bir yere yerleştirmeye çalışırlar.11 Bu çabanın sorunları olabilir, ancak inancı rasyonel sürelere bağlama ve genel epistemoloji içinde dinî bilgiyi keyfî
ölçütlerden koruma çabası nedeniyle dinî epistemoloji, ezoterik epistemolojiden tamamen ayrılır.

11 D. Z. Phillips (1988), Faith after Foundationalism, London: New York: Routledge, s. 24.
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Ezoterik gruplar, normal epistemik süreçlere dâhil olmazlar, bu grupların
kendilerine ait özel bir bilgi edinme süreçleri vardır. Bu süreçler, dinlerden
çok farklıdır. Çünkü onlar, mistik ve gizemli yolları sıradanlaştırarak kabul
edilmesi imkânsız şeyleri, meşru gösterirler. Dinlerin aksine ezoterik gruplar, vahyin yerine yeni bir kutsal var etmeye çalışırlar ya da kendi kutsallarını, vahyin otoritesinden yararlanmak için ona bağlama yollarını denerler.
Bunu da yine kurumsal dinlerin epistemik yöntemlerinde yer almayan usullerle yapmaya çalışırlar. Ölen kişilerle konuşmak, liderin ve grup üyelerinin
sürekli öte dünyadan bilgiler taşıması dinsel epistemolojilerin hoş gördüğü
bir yöntem değildir.

Gülenizmin Ezoterik Epistemolojisi
Ezoterik grupların ortaya çıkış nedenleri çok çeşitli olabilir. Siyasî baskıların
bunda önemli bir payı olabileceği gibi ihtiraslı bir kişinin yıllar süren ısrarlı
çalışmaları, kendi başına ikna edicilik ortaya çıkarabilir. Bunun etkisinde kalan insanlar, epistemik süreçlerin güvenilirliğini sorgulamaktan vazgeçebilirler. Güç de bu sorgulamayı bırakmayı sağlayan etkenlerden biridir.
Siyasî baskı ile kişisel hırsın biraraya gelmesi, Türkiye’de ezoterik bir yeniçağ tarikatinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Dinî yaşantı üzerindeki baskı, Gülenistlerin kendini gizleme, yalan söyleme, dinî hükümleri örgütün
beklentilerine göre dönüştürme (Gülen’in kurumlara zekât verilebilir fetvası
gibi), komitacılık yapma, bağışlanan kurbanları kesmeme, devlet kademelerine hile yoluyla yerleşme gibi aslında açıkça herkesin gözü önünde olan olayların tasvip edilmemesine rağmen anlayışla karşılanmasına yol açtı. Ezoterik
gruplar en çok da bu baskıların meyana getirdiği travmaları istismar etmişlerdir.
Gülenist hareket, 28 Şubat sürecinden zaferle çıkmıştır. Baskı, dindar insanları toplumda etkisiz hale getirip mağdur ederken ezoterik yollar seçmiş
olan Gülenist hareket, geliştirdiği özel korunma ve gelişme stratejileri ile sürecin tek kazananı olmuş, hatta 28 Şubatla birlikte daha güçlü bir uluslararası
aktöre dönüşmüştür. Gülenistlere gizliliği, meşru hayat tarzları üzerindeki
baskılar öğretmiştir. Türkiye’deki bürokratik vesayet ile kamunun şeffaf ve
etkin çalışamaması gibi önemli iki eksikliğin biraraya gelmesi, demokratik
değerlerin ve dolayısıyla temel özgürlüklerin gelişmesini engellemiş,12 bu
da dinî gruplar üzerindeki sivil denetimin engellenmesine yol açmış, baskı

12 Buğra Kalkan (2016), “The Role of the Economic Rents in the Political Transformation of Turkey after the 1980s”,
Eurasian Journal of Social Sciences, 4(3), 2016, s. 1-13.
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ezoterizmi birçok açıdan olduğu gibi epistemolojik açıdan da mazur göstermiştir.
Güç, merhamet gibi epistemik olmayan unsurların, bilgi olmayanı bilgi
gibi gösterme; teknik ifadeyle gerekçelendirici etkileri vardır. Ezoterik gerekçelendirme diyebileceğimiz bu anlayış, geçerliliğini bizzat örgütün güçlü
şekildeki varlığından almıştır. Gülenist hareket hiyerarşik yapılanması, özel
kendini koruma stratejisi ve gerçekçi olmayan üstün bir amacı olan ezoterik
bir örgüte dönüşmüştür. Deccal, Mesih ve Mehdi gibi kurumsal dinler içinde
kendine her zaman yer bulabilmiş ama baskılanmış olan ezoterik unsurların tamamı, Gülenist harekette vardır. Bunların yanında Gülenistler, ezoterik
grupların bilgi süreçlerini de sürekli kullanmışlardır.
Gülenizm, bir rüya hareketidir. Örgütün bütün bilgi kaynağı, Fethullah Gülen’in gördüğü rüyalardır. Fethullah Gülen, sürekli rüya görüyor,
örgüt mensuplarına talimatlarını rüyasında gördüğü peygamberin dilinden
aktarıyor, zaman zaman Allah’la görüşüyor, ahir zamanda gelecek olan Mehdi
ya da Mesih olduğunu ileri sürüyor; bunu temellendirmek için birtakım işaretler inşa ediyor. Örneğin Gülen, doğum tarihini çevresindeki insanlara 10
ve 11 Kasım 1938 olarak veriyor ve bunu (Atatürk’ü kastederek) Deccal’in
ölüm tarihi ve Mesih’in geliş tarihi olarak imalı bir şekilde ifade ediyor. Bu,
açık bir ezoretik gerekçelendirme biçimidir.
Bu rüyalarda Gülen’in dinsel pozisyonu ya peygambere eşit ya da ondan
üstündür. Örneğin meşhur gazete aboneliği rüyalarında Gülen, sürekli oturur ama peygamber ayaktadır. Bu rüyalarda peygamberin, sürekli Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliği meseleleriyle ilgilendiği görülür. Kurban
bayramına yakın zamanda da kurban derisiyle. Aslında çok saçma olan bu
kurguları kabul edilebilir kılan şey, grup üyelerinin aynı şeyleri defalarca tekrar etmesi, bu rüyaların Cuma sohbetlerinde bütün Türkiye’de aynı saatte anlatılıyor olması, karizmatik bir liderden gelmesi, din ve eğitim vurgusu gibi
gerekçeleyicilerdir. Bir grup tarafından tekrarlamanın, ikna edici bir yönü
vardır. Ezoterik gerekçelendirme, bu yönteme başvurur.
Ancak bunlar, insanın sıradan bilgi edinme süreçlerine uygun değildir.
Bilgide tanıklık bir bilgi kaynağıdır. Örneğin bizler dünyanın yuvarlak olduğunu tanıklıkla biliriz. Ancak bir kişinin sürekli rüyalarda dinsel mesajlar
görmesi ve bu rüyaların tamamen gerçeklik olarak kabul edilmesi, bu tanıklıkları epistemolojik açıdan geçersiz yapar. Çünkü epistemik kaynaklardan
gelen verileri kontrol eden zihin süreçleri vardır. Bunlardan en önemlisi, akla
uygunluktur. Bununla kastedilen birçok unsur olsa da en önemlisi, inançla
olgu arasında illiyete dayalı bir ilişki kurulmuş olmasıdır ki bu koşul, rüyala-
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ra uygulanabilir değildir. Ayrıca hiçbir kaynağın akıl ilkeleriyle çelişmemesi
gerekir. Oysa Gülen’in, doğumundan önceki olaylara şahitlik ettiğini anlatan
vaazları vardır. Ayrıca şehir girişlerine yapılan kapıların büyülüğü olduğu
ve altından geçenlerin bu büyünün etkisinde kaldığı türünden iddialar, örgüt
içinde yaygındır ve rasyonel temelleri yoktur.
Ezoretikler bazen neden-sonuç bağlantısının kurulduğunu ileri sürmektedirler ama bu bağlantı şekli, normal, objektif, sağduyusal değildir, özel bir
yöntemle yapılmaktadır. Bu nedenle bu tür gerekçelendirmeler, sahip oldukları kendilerine özgü ve sembolik özellikler bakımından epistemik, deontolojik, duygusal ya da ahlâkî gerekçelendirmeler arasında yer almazlar. Bu
nedenle bunlara ezoterik gerekçelendirme denilebilir ve bunun, sosyal gerekçelendirme diye bilinen yöntemin ölçütlerine göre değerlendirilmesi gerekir
ki bu ölçütlere uygun olmadığı açıktır, çünkü sosyal gerekçelendirmeler, asgari epistemik gerekçelendirme koşullarını şart koşarlar.
Rasyonellik, mantık kurallarına uygunluk ve illiyete dayanmanın yanı sıra
bilginin izlenebilir süreçlere dayanması, herkese açık ve erişilebilir olması
gerekir. Ezoterik gruplar, bunu yapıyormuş görünmek için bilimsel verilere
çok önem verdiklerini göstermek isterler; bilimin otoritesiyle epistemik yetersizliği gidermeye çalışırlar, ancak kullandıkları daha çok sahte bilimdir.
Ezoterik iddialarla bilimsel veriler birbirine yaklaştırılarak sunulur.
Yine ezoterik hareketler, dinlerin içinde daha kolay yaşama ve meşruiyet
kazanma imkânı bulurlar; metafizik kaygılara rasyonel ve illiyete dayalı cevaplar üreten teolojinin/ilahiyatın meşruiyetini ve entellektüel gücünü kullanarak ezoterik iddialarına yer açarlar.
Ezoterik epistemoloji rasyonel temellere sahip değildir. İnsanın normal
bilgi edinme süreçleri dışındaki deneyimlerine değer verilebilir ancak bunların asgari epistemik süreçlerle çelişmemesi gerekir. Bu, ezoterizmi mistik
olandan ayıran en önemli ölçüttür.
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Cemaatten Terör Örgütüne
Gülen Hareketinin Anatomisi
Ömer Çaha
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Özet
Türkiye’de insanların saf ve masum duyguları üzerinden ortaya çıkıp gelişen, zamanla yalan,
iftira ve kumpas yoluyla devleti ele geçirmeye çalışan; bunu başaramayınca da kanlı bir darbe girişiminde bulunan küresel terörist bir organizasyonla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu
çalışma, modern dünyada emsaline pek rastlanmayan bir sosyal hareketin dinsel bir yapıdan
terörist bir örgüte evrilişinin hikâyesini resmetmektedir. Çalışma, bu örgütün insan devşirme
yöntemlerini ve örgüte kazandırılan insanların nasıl birer ölümcül robotik makineye dönüştürüldüklerini ele almaktadır. Fetullahçı terör örgütünün örgütsel yapısı, çalışma stratejisi ve
yöntemi, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerin arka planı, insanlarla ilişki biçimi, maddi kaynak
temin etme yolları ve bu kaynakların kullanılma biçimi çalışmada ayrıntılı biçimde gözler önüne
serilmektedir.
Anahtar Kelimeler: FETÖ, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Kapalı Gruplar, Ezoterizm

Anatomy of Gulen Movement From Community
to Terror Organization
Abstract
We face a socio-political movement that came out over pure and innocent feelings of the people, but later have evolved into a global terrorist organization that attempted to overthrow
the government in Turkey through various lies, slanders and manipulations. Once it could not
be able to change the government on 17-25 December 2013 through that way it attempted
to realize a bloody coup d’état on 15 July of 2016. This study portrays the evolution of a religious oriented social movement into a global terrorist organization that has never been seen in
modern society so far. It analyzes how this organization recruits members and converts them
into deadly robotic machines. The organizational structure of Gulenist terrorist organization,
the methods and strategies that it uses, the background of its internal and external activities,
the manner it develops relationships with others, the ways that it recruits economic resources
and uses them are depicted in this study in a detailed manner.
Keywords: FETO, 15 July Coup Attempt, Closed Groups, Esoterism
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Gülen hareketiyle ilk temasım 1999 yılında başladı. O güne kadar örgütlü
dini topluluklardan ısrarla uzak durmama rağmen 28 Şubat’ın harlı hararetli
günlerinin sonucunda kendimi Gülen örgütüne ait bir üniversitede buldum.
Bir yandan bu kurumdaki görevim, bir yandan da değişik faaliyetler vesilesiyle örgütün önemli simalarını tanıdım; çalışma stratejisini, taktiklerini,
değerlerini ve normlarını gözleme imkanı buldum. “Dışarıdan” bir akademisyen olarak örgütle ilişkimi profesyonel düzeyde tutmaya, örgütün mahremiyet alanına girmemeye özel olarak özen göstermeye çalıştım. Zaten örgüt
de dışarıdan olan birini mahrem alanına kolay kolay yaklaştırmaz. Benim
örgüte ilişkin bilgilerim, örgüt mensupları arasında dolaşan ve zaman zaman
kulağıma çarpan fısıltılar, yaşadığım olaylar, ilişkiler ve gözlemlerimle sınırlıdır.
Genel olarak sivil toplum, özel olarak da sosyal hareketler, din-devlet ilişkisi ve dini hareketleri çalışan bir akademisyen, yakınında bulunduğu dini
kimlikli bir oluşumla ister istemez ilgilenir, onu tanımaya ve anlamaya çalışır. Ben de doğal olarak ilişkimin olduğu süre içinde bu hareketi anlamaya
çalıştım, zaman zaman yazdıklarım içinde bu harekete ilişkin gözlemlerimi
ve tespitlerimi paylaştım.
Gülen örgütüne mensup bir meslektaşımla birlikte hareketle ilgili yazdığımız İngilizce bir makale 2000 yılında yayınlanmıştı. Bu makalede üç nokta
üzerinde durmuştuk: Örgütün faaliyet alanları, örgütlenme biçimi ve İslami karakteri. Meslektaşım yayın aşamasında makalenin başlığını şahsımdan
habersiz “Gülen’in liberal Türk Müslümanlığı Hareketi” şeklinde değiştirdi.
Dolayısıyla makale, hareketin liberal bir karakterde olduğu iddiasını ön plana çıkarmış oldu. Bu makaleden dolayı üç cepheden yoğun eleştiriler aldım.
Öncelikle bazı liberal arkadaşlarım, hareketi liberal bir karakterde gördüğüm için eleştirdiler. İkincisi, Gülen örgütü, içyapısını deşifre ettiğimiz
gerekçesiyle bu çalışmaya karşı öfke duydu. Hareketin örgütsel yapısını, “abiler hiyerarşisine dayalı katı ve kapalı devre işleyen demokratik olmayan” bir
yapıda gördüğümüz için bunu örgütün içyapısını deşifre olarak algıladılar.
Dışarıdan biri olduğum için bu tür bir deşifrenin benden beklenebileceği, ancak içeriden olduğu için meslektaşımdan beklenemeyeceği için ona karşı bir
nevi hayal kırıklığı yaşadılar. Üçüncü olarak da, o günlerde örgüte karşı hassas duruşu olan ulusalcılar tarafından “Gülen hareketinin dışarıda tanıtımına
hizmet ettiğimiz” gerekçesiyle eleştiri okuna tabi tutulduk. Haftalık bir gazete o tarihlerde bu çalışmayı manşetine taşıyarak bizi hedef göstermişti.
O makaleyi yazdıktan sonra Gülen hareketiyle ilgili görüşlerimin değişmesine yol açan, hatta bazı yönleriyle şahsımı şok eden olaylara tanık olmaya
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başladım. Bunlardan biri, bir öğrencinin, kendi deneyimi üzerinden şahsımla
paylaştığı, örgütün insan tipiyle ilgili analizi oldu. İlk, orta ve lise eğitimini
örgütün okullarında alan, dershanelerinde yetişen, bir süre öncesine kadar
yurtlarında ve evlerinde yaşayan bir öğrenci okulda çalıştığım ilk dönemin
sonuna doğru odama gelerek özetle şunları anlattı:
“Bir süre öncesine kadar tüm yaşantım örgüt içinde geçti. Altı ay önce değişik şeyler okumaya,
düşünmeye ve sorgulamaya başlayınca örgüt beni dışladı ve evlerinden attı. Bu benim hayatımın dönüm noktası oldu. Örgüt evlerinden ayrıldıktan sonra ilk kez insanlaşmaya başladığımı
hissettim. İnsan olmanın zevkini, güzelliğini yeni yeni yaşıyorum. Çünkü o güne kadar çifte
kişilikli bir yapıdaydım. Davranışlarım tümüyle yapmacık ve sahteceydi. Biriyle ilişki kurduğumda ona karşı ikiyüzlü davranırdım. Karşımdaki insan olduğu gibi davranmasına rağmen ben
ona karşı içimde farklı hesaplar yapıyordum. Dışarıdan yüzüne gülerken, içimden onu örgüte
nasıl kazandırabileceğimin, örgüt adına ondan nasıl yararlanabileceğimin ve ondan neleri koparabileceğimin hesaplarını yapardım. Örgütten ayrıldıktan sonra insanlarla içimden geldiği
gibi ilişki kurmaya, iç dünyamda ne isem dışarıya karşı da öyle davranmaya başladım. Bunu
yaptıktan sonra ilk defa dürüst ve ahlaklı bir insan olduğumu fark ettim. İlk defa bir robot olmaktan kurtulduğumu; duyguları, düşünceleri, aklı, vicdanı ve ahlaki değerleri olan bir varlığa
dönüştüğümü hissediyorum.”

Öğrenci, Gülen örgütüne girenlerin ailelerinden ruhen koparıldığını, onlara karşı mekanik ve yüzeysel bir ilişki içine girdiğini, anne ve babalarına karşı herhangi bir sevgi beslemez noktaya geldiğini yine kendi yaşam
hikâyesinden hareketle şu ifadelerle anlattı:
“Anneme, babama ve kız kardeşime karşı hiçbir şey hissetmezdim. Yaşamımda onların varlıklarıyla yoklukları arasında bir fark yoktu. Çünkü hayatımdaki en önemli şey davamdı. Varlık nedenim hizmet ettiğim dava olduğu için önceliklerim de ona göre belirlenirdi. Ailem, önceliklerim
arasında yer almazdı. Onları bayramdan bayrama öylesine arayıp sorardım. Babam öldüğünde
konuk komşu ayıplamasın diye cenazesine gittim, iki üç gün kaldıktan sonra da çekip geldim.
Babamın ölümü bana hiçbir şey hissettirmedi. Örgütten ayrıldığımdan beri ilk defa anneme
ve kız kardeşime karşı yakınlık hissediyorum. Anne sevgisinin ne eşsiz bir duygu olduğunu, bir
kardeşe sahip olmanın ve onunla arkadaşlık kurmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu örgütten
ayrıldıktan sonra hissetmeye başladım. Şimdi annemle ve kardeşimle neredeyse her gün telefonda görüşüyorum; her görüşme bana müthiş bir haz veriyor!”

Öğrenci, Gülen örgütünün insanı kendi seçiminden mahrum bıraktığını,
bunun da insanı duygusuz, düşüncesiz bir hale getirdiğini yine kendi deneyiminden hareketle kısaca şu şekilde dile getirdi:
“Gelecek kaygısı ve endişesi nedir bilmezdim. Zira mesleğimin, eşimin, kısaca geleceğimin
örgüt tarafından belirleneceğini, abilerin bunu benim için düşündüğünü bildiğim için bunlara
hiç kafa yormazdım. Bugün tüm seçimlerimi kendim yapıyorum. Hangi mesleği seçeceğim konusunda kendim kafa yoruyorum. Nasıl bir kadınla evleneceğim üzerinde kendim düşünmeye
başladım. Bunlar bana müthiş bir heyecan ve zevk veriyor.”

Çok zeki olan öğrencim aşağı yukarı üç saat süren sohbetimizde bu minval
üzere kendi hikâyesinden ve deneyiminden hareketle örgüte mensup insan
tipi üzerine ayrıntılı biçimde analizler yaptı. Bu analizlerin bir kısmı benim
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için yeni değildi. O güne kadar başta Gülen örgütü olmak üzere, değişik dini
cemaatlerin insan tipi üzerinde gözlemlerim olmuştu. Ancak Gülen örgütünün insan tipi analizini bu yapının cenderesinden geçen birinin yaşam hikayesi üzerinden dinlemek ve okumak benim için çok çarpıcı olmuştu. Daha
sonraki yıllarda Gülen örgütüne mensup insanlarla ilgili tespitlerim öğrencinin anlattıklarıyla birebir aynı olacaktı.
Örgütün karakteriyle ilgili şahsımı esas şok eden olayla on ay sonra
karşılaştım. O olay kısaca şuydu: Özel üniversitelerde Haziran ayı geldiğinde çalışan personelin sözleşmesi yenilenir; sözleşmesi yenilenmeyenlere sarı
zarflar gönderilerek görevlerine son verildiği bildirilir. 2000 yılının Haziran
ayında büyük çoğunluğu araştırma görevlisi olan yaklaşık yüz kişiye sarı
zarflar gidince kurumdaki “paralel yapının” varlığı ve çalışan personelle ilgili
yaptığı bir çalışma ortaya çıktı. O çalışmada üniversitedeki tüm hocalar, eşleri ve çocuklarıyla birlikte fişlenmişti. Hocanın, çocuğunu hangi okula gönderdiği, örgütle ilişkisi, sohbetlere katılıp katılmadığı, eşinin kimlerle görüştüğü, eşinin ve kızının nasıl giyindiği gibi bilgiler ayrıntılı biçimde işlenmiş,
bu bilgilere göre hocanın görevinin uzatılması veya sözleşmesinin bitirilmesi tavsiye ediliyordu. Şahsım ve eşim de fişlenenler arasındaydı. Görevine
son verilmesi istenenlerden biri de Araştırma Görevlisi olarak çalışan eşimdi.
Fişlemede yer alan bilgilerin bir kısmı mahrem bilgilerdi. Fişlemenin içeriği, evinize gelip giden, sizinle oturup sohbet eden, yiyip içen, yolculuk yapan insanların sizinle ilgili bilgileri bir merkeze aktardığını açıkça ortaya
koyuyordu. Bu olay şahsım için tam anlamıyla şok edici bir şeydi. O olaydan
sonra Gülen örgütüne mensup insanların şahsıma karşı tutumuna hiçbir zaman itibar etmedim, güvenmedim ve değer vermedim. Tamamen yapmacık
ve bir amaca matuf olduğunu düşünerek benim için gülen yüzlerin, sıcak
sözlerin, yapmacık ilgilerin hiçbir kıymeti harbiyesi olmadı; onları daima bir
köpük tabakası gibi hissettim ve asla bu tabakaya sırtımı yaslamadım. O fişlemede şahsım, “değişik kesimlerle ilişkisi olan, söyledikleri dikkate alınan,
ilkeli, uyumlu, ‘yararlanılması gereken’ muhafazakâr-liberal” bir aydın olarak
tanımlanıyordu ve örgütün şahsımla ilişkisini bunları dikkate alarak kurması
tavsiye ediliyordu.
Gülen hareketini tanıdıkça bu hareketin içinde “saf”, “sinsi” ve “sapkın”
olarak nitelendirilebilecek üç grup insanın yer aldığını anladım. Hareketin,
bir yanıyla omurgasız, ilkesiz, kaypak, sinsi bir yapıda; bir yanıyla da totaliter
ve sapkın bir karakterde olduğuna hükmettim. Bu özelliklerine rağmen Gülen
hareketini, 17-25 Aralık sürecine kadar askeri ve bürokratik vesayet sisteminin baskın olduğu Türkiye için sivil topluma, çoğulcu yapıya, demokratik

Cemaatten Terör Örgütüne Gülen Hareketinin Anatomisi | 95

denge mekanizmasına katkı sağlayan bir sivil toplum unsuru olarak gördüm.
Türkiye’de toplumsal ve siyasal yaşam alanının tümünü kuşatan otoriter
Kemalist yapıya karşı mücadelede bu yapının işlevsel olacağını düşündüm.
Özellikle yurt dışındaki eğitim faaliyetleriyle Türkiye’nin küresel bir güce
kavuşmasına hizmet edeceğine inandım.
Ne var ki, 17-25 Aralık operasyonuyla başlayan süreç, bu hareketin sivil
bir karakterden çok, politik bir karakter taşıdığını, ülkenin kaderini büsbütün
kendi tekeline almayı öngördüğünü, daha da önemlisi yabancı servislerin ve
ülkelerin güdümüne girdiğini açıkça ortaya koydu. Bu süreç, örgütün aynı
zamanda ihanetini, kalleşliğini, insanların mahremine kadar giren gayri ahlaki, kirli yüzünü de deşifre etti. O tarihten sonra harekete, “silahlı terörist”
karakterde bir hareket olarak baktım ve bir gün ülkenin başını belaya sokacağı endişesini taşımaya başladım. 17-25 Aralık sürecinden sonra değişik
yerlerde yaptığım konuşmalarda, verdiğim demeçlerde, mülakatlarda bu hareketin “silahlı” bir güç olduğuna, gerektiğinde bu gücü kullanmaktan çekinmeyeceğine dikkat çektim. Örgütün silahlı bir güce sahip olduğu kanaatine
polis teşkilatı içindeki örgütlenmesini dikkate alarak varmaktaydım. Askeriyeye yönelik çok özel çalışmalar içinde olduğunu bilmeme rağmen orduya bu
denli nüfuz ettiğini ve kontrol etme noktasına geldiğini ne yazık ki ancak 15
Temmuz akşamında anlayabildim.
15 Temmuz kalkışması bariz biçimde ortaya koydu ki, bu yapı içinde yer
alan robotik insanlar yukarıdan kumanda edildiğinde acımasız birer ölüm
makinesine dönüşebilmektedirler. Bununla birlikte ülkenin hayrına çalışan
bir hareket olmaktan çok, dış güçlerin Türkiye üzerindeki emellerine hizmet
etmekte ve hepimizin mukadderatına olumsuz yönde etki edecek noktaya
gelmiş bulunmaktadır. Terörist bir yapı olmanın çok ötesinde tehlike arz
eden bu örgütle topyekûn biçimde mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorum. Herkes kendi zaviyesinden, kendi cephesinden bu hareketle mücadele
ederek ülkeyi bu hareketin tehlikesinden kurtarmalıdır! Bu örgütün Türkiye
sathındaki varlığı, bundan sonraki süreçte ayaklarımızın altındaki toprakların
her an kayıp gitmesiyle aynı anlama sahiptir. Bir gün Suriye’ye dönüşecek
olursak kaçıp sığınacağımız bir Türkiye, gölgesine sığınacağımız bir ülke olmayacaktır. Türkiye’ye karşı kullanılacak bir maşa olması bakımından örgüt
mensuplarını koruyan kollayan, dolayısıyla onlar için sığınak oluşturacak ülkeler olacaktır. Ama ortalama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ne yazık
ki böyle bir imkanı olmayacaktır!..
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Örgütün Adam Tavlama Stratejisi ve Mankurtlaştırma Süreci
Gülen örgütünün insan tavlama stratejisi, adamına, yerine ve zamanına göre
farklılık arz etmekle birlikte esas itibariyle aşağı yukarı aynıdır: Sıcak yüz,
aşırı ilgi, sevecenlik, gereğinden fazla değer verme, motive edici, sahiplenici, koruyucu, kollayıcı tutum. Dershaneler ve okullar daha küçük veya genç
yaşlarda öğrenci tavlama alanlarını oluşturmaktadır. Hareket için üç tür öğrenci vardır: Zengin aile çocukları, zeki öğrenciler ve yoksul aile çocukları. İlk
iki kategorideki öğrenciler örgütün öncelikli hedef kitlesini oluşturur. Örgüt,
zengin aile çocukları üzerinden ailelerine ulaşmaya çalışırken, zeki çocukları
uygun gördüğü meslekler için yetiştirmeye çalışır. Yoksul aile çocuklarını ise
bir çeşit “maskeleme” aracı olarak kullanarak onlar üzerinden devasa miktarlarda burs ve himmet parası toplamaktadır.
Örgütün önemsediği meslek 1980’li yılların sonuna kadar öğretmenlikti.
Said Nursi’nin gösterdiği hedef doğrultusunda örgüt, öğretmenlik üzerinden
okullarda hakim olan materyalist bilgiyi değiştirmeyi, böylece öğrencileri,
“küfür” olarak kabul ettikleri bir sarmaldan kurtarmayı hedefliyordu. Ancak
Gülen hareketi politikleştikçe, iktidara ortak olmaya, hatta iktidarın kendisi
olmaya yöneldikçe öğretmenlik ikinci plana atıldı; onun yerine siyasi açıdan stratejik meslekler ön plana çıktı. Örgüt, 1980’lı yılların sonuna kadar
biyoloji, matematik, kimya gibi fen alanlarına ağırlık verirken, bu tarihten
sonra sosyal bilimlere ağırlık vermeye başladı. Ele geçirmeyi bir hedef haline getirdiği dört kuruluş askeriye, mülkiye, emniyet ve yargı oldu. Gülen
örgütü, 1990’lı yılların ortalarından itibaren dershanelerindeki ve okullarındaki öğrencileri bir seferberlik duygusuyla bu kuruluşlarla ilgili mesleklere
yönlendirdi
Gülen örgütü, iş adamlarını, bürokratları, siyasetçileri, kısaca toplumsal
statüsü ve önemi olan insanları da benzer yöntemlerle tavlamayı başarıyor.
Yaptığı faaliyetleri abartılı ve mistik bir hava içinde takdim ederek ilgi odağı
haline gelirken, kendisi de onlara aşırı derece değer vererek, sevgi ve saygı
göstererek, sıcak yüz ve ilgi göstererek, değişik ülkelere seyahate veya Fetullah Gülen’in ziyaretine götürerek, hediyelere boğarak onları kendi sarmalına
alır. Hareketin, yoksul, düşük statülü insanlarla işi olmaz; bu tür insanların
yanından bile geçmez. Hareket, kendi sarmalına aldığı insanları sohbet halkalarına dahil ederek örgütle bağlarını pekiştirmeye çalışır. Sohbet halkaları
tam anlamıyla Hindistan’daki kast sistemine benzer biçimde hiyerarşik bir
yapıdadır. Üst düzey zenginlerin ve yöneticilerin sohbet halkaları alt ve orta
düzeydekilerden farklıdır. Yüksek düzeyde eğitimi olan biri düşük düzeyde
eğitimi olanlarla aynı sohbet halkasında yer alamaz.
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Gülen örgütü, insanları beş kategoriye ayırır ve bunların her birini 1 ila 5
arasında bir sayı ile ifade eder. Sayı değeri 1 olanlar hareketin gözünde İslam
dairesinin dışında ve örgüte karşı negatif tutumu olan insanlardır. Sayı değeri 2 olanlar, İslam’ın dışında olup örgüte sempatiyle yaklaşan, örgütün faaliyetlerine dahil edilebilecek, amaçları doğrultusunda kullanılabilecek insanları ifade eder. Sayı değeri 3 olanlar, kendilerinin dışındaki İslami kesimleri
oluşturmaktadır. Sayı değeri 4 olanlar örgüte gönül veren, örgüt için çalışan
şakirtlerdir. Sayı değeri 5 olanlar ise örgütün ve Gülen’in manevi şahsında
kendi benliklerini kaybeden, kendilerini maddi ve manevi olarak örgüte adayan kimselere işaret eder. Bu statüye kavuşan insanlar Gülen tarafından özel
iltifatlara ve hediyelere maruz kalır. Harekete sadakati ve bağlılığıyla belli
bir dereceye gelmiş olan “özel” insanlara Gülen, giydiği iç çamaşırlarını göndererek onlara “Hoca Efendi’nin iç libasına mazhar olma” şerefini bahşeder.
Gülen örgütü, kendi sarmalına aldığı insanları değişik yollarla endoktrine
etmeye başlar. Endoktrinasyonun iki ayağı vardır: Birinci ayağında kişinin kişisel özellikleri, merak ve tecessüs güdüsü yok edilir. Bu da belli başlı yollardan geçer: Sohbetler, bir abinin rehberliği altında gerçekleşen beyin yıkama
faaliyetleri, Gülen’in kasetlerinin dinlenmesi ve kitaplarının okunması. Kişiyi
teslim almanın en önemli hamlesi, insanın benliğine ve kişiliğine yapılan
saldırıyla atılır. İnsanın kişisel seçimleri, tercihleri, zevkleri, muhakemesi,
akıl yürütmesi, düşünmesi “ben” (ene) değeri üzerinden şeytanlaştırılarak yok
edilir. Bunların her biri, insandaki bencilliğe işaret eder. Düşünmek, muhakeme etmek, sorgulamak, kendi seçiminin peşinde olmak bencil ve şeytani şeyler olarak telkin edilir. Asl’olan şey şakirdin kendi beninden ve bencil
duygularından tümüyle sıyrılarak kendisini ölü yıkayıcının elindeki ölü gibi
örgüte teslim etmek ve ona adamaktır. Kişi 5 numaralı mertebe yolculuğunda ilerledikçe kendi beninden sıyrılır; onun beninin yerini Gülen’in “kabarık”
beniyle, örgütün “kaypak” beni alır. Bu yapıdaki insanlarda böylece “ikinci
doğa” dediğimiz yeni bir doğa gelişir. İkiyüzlülük, kaypaklık, ilkesizlik, omurgasızlık bu doğanın en önemli özellikleridir. Örgütün doğasına bürünen bir
kişiye asla güvenilmez; insanı her an yarı yolda bırakabilir veya satabilir!
Bilindiği gibi, insani duygular insanın öz benliğiyle, kişilik yapısıyla bağlantılıdır. Adalet ve hakkaniyet duygusu; acıma, şefkat, merhamet, empati,
saygı ve sevgi gibi değerler insan kişiliğinin ayrılmazlarıdır. İnsandaki ben
duygusunun kaybolmasıyla birlikte insan kişiliğinden bu tür değerler de bir
bünyeden alınan omurga gibi çekilip alınır. Dolayısıyla harekete tam olarak
teslim olmuş bir insanda adalet ve hakkaniyet duygusu kalmadığı gibi; acıma, şefkat ve merhamet duygusu da kalmaz. Bu noktaya gelmiş insanların
tek varlıkları, hatta varlık nedenleri örgütleri olup kendilerini bu yapıya ta-
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mamen adamışlardır. Örgütün “aidiyeti” ve “yüce menfaati” dini veya beşeri
her tür değerin üzerindedir. Onların mesleğini de, eşini de, işini de, nerede
çalışacağını da tayin edecek olan kendisi değil; örgütün, abilerde somutlaşmış olan iradesidir.
Endoktrinasyonun ikinci ayağında, dini değerler üzerinden motivasyon
yer alır. Kişi, yaptığı faaliyetlere ve örgüt tarafından önüne konan ideallere
kavuşma konusunda aşırı biçimde motive edilir. Örgütün kendisine sunduğu
meslek veya konum onun için ulaşılması gereken bir ideal haline getirilir.
Bu ideale ulaşmak için gerçekleştirdiği her faaliyet büyük bir kutsiyet taşır;
hiçbir ahlaki ilkeyle sınırlı kalmamak şartıyla tüm yollar meşru hale gelir.
Örgüt, İslam tarihinden fedakârlığıyla nam salmış simalar üzerinden kişileri
dolduruşa getirerek, bu simaların tarihte bıraktığı boşluğu dolduran insanlar
olduğu inancını şakirtlerde yerleştirir. Özellikle sahabeden aktarılan abartılı
hikâyelerle şakirtlerin, sahabenin tarihte oynadığı rolü oynadığına ilişkin bir
bilinçaltına kavuşması sağlanır.
Bu, tam anlamıyla bir mankurtlaşma sürecidir. Mankurt, Cengiz
Aymatov’un Gün Olur Asra Bedel adlı romanında eski bir Türk efsanesine dayanarak anlattığı bir insan karakteridir. Bir kabile tarafından kaçırılıp, değişik yöntemler uygulanarak beyni yıkanan ve kendisini her şeyiyle efendisine
adayan, onun kulu ve kölesi olan bir delikanlının hikâyesini anlatmak üzere
kullanır Aymatov bu karakteri. Bu delikanlı, kendisine ait olan her şeyi efendisinden bilmektedir ve onun için yaşamaktadır. Kendisini yıllarca büyük bir
hasret içinde arayan annesi bir gün gelip oğlunu bulur, annelik hasretiyle
çocuğuna doğru atılırken, mankurtlaşmış olan oğlu onu efendisinin develeri
için tehlikeli biri olarak görür ve ateş edip annesini oracıkta öldürür.
Gülen örgütüne teslim olmuş bir insan tam anlamıyla bir mankurttur.
Onun efendisi, abiler silsilesi içinde Fetullah Gülen’e kadar uzanan örgütüdür.
Kendisini her şeyiyle adına “hizmet” denen örgüte adaması onun için en büyük erdem haline gelmiştir. Onun için yer, onun için içer; kısaca onun için
yaşar.
Örgüt içinde mankurtlaşan bir insan kendisini üç yoldan örgüte adar. Öncelikle tüm gayretiyle, gecesi ve gündüzüyle örgüt için çalışır. Kendisine verilen görevleri itirazsız, şartsız ve kayıtsız olarak yerine getirir. İkinci olarak,
örgüt için kaynak temin eder. Her örgüt mensubunun misyonundan biri de
örgüte burs, himmet, zekât, sadaka, bağış vs. gibi gelirler temin etmektir. Örgüte teslim olmuş bir mankurt üçüncü olarak da bağlı olduğu ağabeylere her
tür istihbarı bilgiyi taşıma görevine sahiptir. Gülen örgütünün aynı zamanda
son derece sistemli ve disiplinli çalışan bir istihbarat örgütü olduğunu
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unutmamak gerekir. Yapının, dünyanın en yaygın ve etkin sivil istihbarat
ağına sahip olduğunu ileri sürmek abartılı olmayacaktır.

Örgütte Dış Dünya Korkusu ve Ötekiyle Mücadele
Gülen örgütünde üyelerin örgüte bağlılık geliştirmesinde korku ve nefret
önemli bir yer tutar. Örgüt, 1990’lı yıllara kadar Batı’yı ve Türkiye’deki cari
sistemi, Kemalist ve laik rejimi düşmanlaştırarak şakirtleri onunla dolaylı
mücadele konusunda motive etmiştir. Bu mücadeleyi de sistemin “kalelerini
zapt etmek” suretiyle yapacağı düşüncesini örgüt mensuplarının bilinçaltlarına yerleştirmiştir. Yine Batı’yı aşırı derecede bozulmuş, aile yapısı çökmüş,
ahlaki değerleri dejenere olmuş, İslam gibi bir kurtuluş reçetesine muhtaç bir
yapıda göstererek şakirtlerde, Batı ve insanlığın geriye kalanının kurtarıcısı
olma düşüncesini geliştirmiştir.
1990’lı yılların ortalarından itibaren dinler arası diyalog faaliyetlerine girişmesiyle birlikte örgüt, Batı karşıtı öfke ve nefret dilini daha az kullanır olmaya başlamıştır. Said Nursi’nin, “bir kobrayla bile yaşamasını bileceksiniz!”
söylemini bu tarihlerden sonra taktiksel bir düşünce haline getirdi ve bunu
üyeleri arasında yaygın biçimde kullanır oldu.
Ancak bu söyleme rağmen örgüt, kendisinin dışındaki insanları, yaşayış
biçimlerini ve bilgi kaynaklarını örgüt ve mensupları için daima tehdit olarak görmüş ve misyoner faaliyetlerin dışında şakirtlerin bu ağlarla ilişkisini
kesme yoluna gitmiştir. Şakirdin, örgütün televizyon kanallarının dışındaki
kanalları izlemesi veya kendi gazetelerinin dışındaki gazeteleri evlerine sokması yasaklanmıştır. Mesela Gülen’le yapılan bir mülakat 2005 yılında yirmi
günü aşkın süre boyunca ulusal bir gazetede yayınlanmıştı. Örgüt, bunun karşılığında her gün belli sayıda gazete alacağı taahhüdünde bulunmuştu. Hangi
şakirtlerin bu gazeteyi alacağı sistemli bir görev dağılımıyla belirlendi. Ancak gazeteyi alanlara, Gülen mülakatının olduğu sayfanın dışındaki sayfaları
kesinlikle evlerine sokmamaları yönünde talimat verildi. Örgütün yazıp çizen
akademisyenleri bile gazeteyi bayiden aldıktan sonra Gülen mülakatının olduğu sayfayı koparıp, geriye kalanları okumadan çöpe attılar. Örgüt, üyelerini başka bilgi kaynaklarına kapatarak onları daha kolay endoktrine ettiği gibi,
aynı zamanda dış dünyayı kendi üyeleri için tehlikeli ve korkulacak bir dünya
haline de getirmektedir.
Gülen örgütü, “kobrayla bir arada bulunma” veya “dinler arası diyalog”
söylemine rağmen başka kimlikte olanların inancına, kimliğine, seçimine,
tercihine asla saygı duymaz! Bu söylemlerle kendisi dışındaki insanları bir
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araç olarak kullanarak onlar üzerinden amaçlarını gerçekleştirmeye çalışır.
Başkası kendileri için daima bir araçtır. Gülen örgütü, amaçlarına ulaşmak
için her tür aracı kullanır; ihtiyacı bittiğinde de rahatlıkla alıp bir kenara atar.
Kendi kurumlarında çalışan insanlara ihtiyacı bittiği anda tekme vurarak onları kapı dışarı etmekten geri durmaz.
Gülen örgütü, düşmanlarına karşı son derece acımasızdır. Düşmanlarıyla
mücadelede her tür yöntemi meşru görür. Yalan, iftira, ayak oyunları, kumpas gibi yöntemlerin hiçbirini kullanmaktan geri durmaz! Örgüt bu tür yöntemleri öylesine sinsi yollardan kullanır ki, bu mücadelenin örgüt tarafından
yapıldığı hissedilmez bile! Gerçekten örgütle mücadele bir insan için en zor
şeylerden biridir. Zira karşınıza geçip sizinle açıktan açığa ve mertçe mücadele etmedikleri için, örgüt üyelerinin ne tür ayak oyunları çevirdiklerini ve
başınıza hangi çorapları ördüklerini bilemezsiniz. Örgüt, birini itibarsızlaştırmak ve böylece saf dışı etmek istediğinde onun zaaflarını tespit eder ve buradan işe koyulur. Para zaafı varsa rüşvet kumpasını, kadın zaafı varsa bununla
ilgili bir kumpas kurarak kişiyi suçüstü yakalatır. Bu süreçte kullanacağı aktörleri de, mekânları da, kaynakları da kendisi ayarlar. Medyaya yansıyan ve
bugün birçoğumuzun bildiği olaylar bu kabilden kumpaslardı. Kamuoyuna
yansımayan, dünya kadar farklı kumpaslar örgüt tarafından şimdiye kadar
hayata geçirilmiştir. Şayet düşmanlarında kullanacak bir zaaf bulamazsa bu
defa akla hayale sığmayan iftiralara başvurur. Örgüt üyeleri için düşmanlarını bertaraf etmenin en önemli yolu onları itibarsızlaştırmaktan geçer.
Gülen örgütüne mensup üyeler için yalan sıradan bir şeydir. Örgütün yararı için her tür yalana başvurmak meşrudur. Yalan, doğal olarak insan kişiliğinin her kılığa girişine yol açan bir durumdur. Yalancı kişilik, kaypak,
güvenilmez, ikiyüzlü, sahtekâr bir karakterde olur. Düşmanla mücadele söz
konusu olduğunda yalan ve hile, örgüt mensubunun tüm yaşamını kuşatabilir. Örgüt, Şeytana külahını ters giydirecek kadar ince ve sinsi manevraları
her zaman hayata geçirebilir. Mesela, hedefine aldığı insanın bastığı zemini
oyarken, bir yandan da yanında yer alarak sanki onu destekler gibi bir taktik
güderek dikkatini başka yöne çevirmesini bilir. Bu bakımdan örgütle mücadele ancak son derece sofistike ve girift yöntemleri içerecek yollardan yapılabilir.
Dış düşmana karşı sergilenen ayak oyunları bazen örgüt içinde de sergilenir. Gülen örgütünde veya örgüte bağlı kurumlarda zaman zaman el altından
süren acımasız bir iktidar mücadelesi yaşanır. İhtiraslı bazı kişiler veya gruplar, Gülen’e bağlı kurumlarda iktidara gelmek için yoğun bir mücadeleye girişirler. Ancak bu mücadele gözle görülür biçimde aşikâr yollardan yapılmaz.
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İktidar mücadelesine girişenler bu işi örtük ve sinsi yollardan yaparlar. İktidar mücadelesini kazanmanın yolu doğal olarak Gülen’den geçtiği için herkes
ona ulaşmaya ve Gülen’in etrafını sararak onu kendi zaviyesinden yönlendirmeye çalışır. Bu süreçte akla hayale gelmez ayak oyunları döner.
Gülen örgütü, yanlış yapan üyelerine “şefkat tokadı” denen bir ceza verir.
Şefkat tokadı, kişiyi pasif görevlere almaktan, başka bir yere tayine kadar uzanır. Bazı durumlarda örgüt, üyelerine şefkat tokadı adı altında Amerika veya
Avrupa’ya bir göreve göndermek şeklinde de ceza verilebilmektedir. Akademisyenler için öngörülen ceza (aslında bir çeşit ödül) genelde bu olur. Örgüt içinde cezalandırılan suçlar, genel olarak görevlerini ihmal etme, verilen
emir ve buyrukları yerine getirmeme, örgütün parasal kaynaklarını istismar
etme veya aşikâr hale gelen gayri ahlaki bir zafiyette bulunma gibi eylemlerdir. Gayri ahlaki davranışlar herkes tarafından bilinecek şekilde aşikâr hale
gelmedikçe cezalandırılmayıp örgüt içinde örtbas edilir.
Gülen’e veya örgüte sadakatsizlik ve ihanet, af edilmeyen suçlar olup tecrit cezasıyla cezalandırılır. Tecrit edilen kişi tüm aile bireyleriyle birlikte örgütten dışlanır. Örgüt bu tür kişileri yalnızlaştırmakla yetinmez, aynı zamanda itibarsızlaştırır da. Değişik yalanlar uydurularak veya iftiralar atılarak kişi
şeytanlaştırılır ve örgüt mensupları tarafından düşman olarak görülür. Bu,
Gülen örgütüne mensup birine verilebilecek en ağır cezadır. Zira örgüt üyesi
öteden beri dış dünyadan soyutlanmış bir sosyalleşme sürecinden geçmiştir.
Örgütünden de koptuğu zaman sudan çıkmış balığa döner.

Örgütsel Yapının Temel Öğeleri
Gülen örgütünün evlerden ve yurtlardan başlayan merkezleri vardır. Gençlere ve öğrencilere yönelik faaliyetlerin merkez üsleri buralardır. Örgüt tarafından işletilen yurt ve evlerin yanı sıra örgüt mensuplarının evleri de örgütün hizmetine açıktır. Sohbetler, buluşmalar, toplantılar örgüt üyelerinin
evlerinde yapılır. Lüks semtlerde yaşayan yüksek statülü örgüt üyelerinin
evlerinde aynı zamanda askerler de toplantılarını yaparlar. Bu tür evlerin askerden sorumlu abilerde anahtarı bulunur, hafta sonlarında belli saatlerde
aile evden ayrılarak bir yerlere gider, ailenin olmadığı saatlerde o eve tahsis
edilen askerler abileriyle birlikte gizli biçimde tek tek eve gelir, orada toplantılarını yaparlar. Askerler için ayrıca kimsenin kuşkulanmayacağı lüks semtlerde evler tutulur ve hafta sonlarında toplantılarını bu tür evlerde yapmaları
sağlanır.
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Gülen örgütünün evlerinde veya yurtlarında kalan öğrencilerin burslu
okuduğu, ücret ödemediği gibi yaygın bir kanaat vardır. Bu kanaat doğru
değildir. Evlerde veya yurtlarda kalan öğrenciler piyasa şartlarında, hatta
bazı yerlerde piyasanın da üzerinde ücret ödeyerek kalırlar. Maddi durumu
yerinde olmayan bazı öğrencilere indirim yapılır. Ya da örgüt, stratejik yerlere yerleştireceği bazı zeki öğrencileri ücretsiz olarak buralarda barındırır.
Ancak gerek indirim yaptığı, gerekse ücretsiz barındırdığı öğrencileri belli
hizmetlere koşturarak aslında bunun karşılığını bir şekilde onlardan almış
olur.
Her evin bir abisi vardır. Bu abiler kendi mahallelerindeki evlerden sorumlu bir abiye bağlıdırlar. Mahalle abileri, ilçe abisine, o da ilin evlerden
sorumlu abisine bağlıdır. Evlerde kalan öğrenciler veya başlarındaki abiler
yılda bir rotasyona tabi tutularak başka evlere dağıtılırlar. Böylece öğrenciler arasında arkadaşlık, dostluk ilişkisinin gelişmesi engellenmiş olur. Gülen
örgütünün, özenle önlemeye veya oluşmuşsa yok etmeye çalıştığı şeylerden
biri “hafıza”dır. Gerek evlerde kalan öğrenciler, gerekse eğitim kurumlarında
çalışan insanlar periyodik biçimde rotasyona tabi tutularak birbirleri hakkında bir hafıza geliştirmesi, dolayısıyla arkadaşlık ve dostluk ilişkisi kurması
önlenmiş olur.
Klasik örgütlerde sıkı bir dayanışma ağı bulunur. Oysa Gülen örgütünde
bu tür bir dayanışma ağı yoktur. Gülen örgütünde yatay ilişkilere izin verilmediği için herkes yalnızdır. Örgütün içindeki birisi ya abidir veya bir abiye
bağlıdır. Abilik kurumu mikro ilişkilere kadar yayıldığı için herkes bir vesileyle birinin ya altında veya üstünde yer alır. Dolayısıyla ilişkiler sıkı bir hiyerarşiye ve dikey bir yapılanmaya dayalıdır. Bu da örgüt mensupları arasında arkadaşlık, dostluk ilişkisinin gelişmesini engelleyen bir mekanizmadır.
Örgüt mensupları bu yoldan sıkı bir kontrole ve denetime tabi tutulurlar. Bir
bakıma herkes herkesten sorumludur ve ona bekçilik eder.
Örgüt mensuplarının örgüte sıkı sıkıya bağlı hale gelişini sağlayan şey
bu örgütsel yapılanma biçimidir. Dış dünyadan yalıtılmış olan örgüt üyesi,
içerden de kimseye güven duyamaz hale gelmiştir. Zira abiler kendilerine
bağlı olanlarla ilgili bilgileri sorumlu oldukları merkezlere ileterek onları
rapor ederler. Bu bakımdan herkes örgütün istediği biçimde davranarak mükemmel olmak zorundadır. Eksiklik bir zaaftır; bir şakirt bu duruma düşmemek için azami ölçüde dikkat etmek zorundadır.
Gülen örgütü, dershane, kolej, üniversite veya şirket gibi her kurumda
benzer bir örgütlenmeye gitmiştir. Her kurumda mikro düzeydeki alt birimlere kadar yayılmış abiler ağı vardır; bu abiler, kurumun tepesinde yer alan
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imama bağlıdırlar. Gülen örgütü, değişik mesleklerde de benzer bir örgütlenme yoluna gitmiştir. Her mesleğin il ve ilçeler düzeyinde bir imamı bulunur.
Sözgelimi bir ilçede doktorlardan sorumlu bir imam vardır, bu imam ilçenin
imamına bağlı olarak çalışır.
Gülen örgütü, abilerin yanı sıra, yaygın biçimde örgütlenmiş imamlar ağına da sahiptir. Her mesleğin veya kurumun en tepesinde bir imam bulunur.
Abiler tepe noktadaki bu imama bağlıdırlar. Her mahallenin, ilçenin ve ilin
birer imamı bulunur. İlçedeki veya ildeki tüm imamlar bölge imamına, onlar
da ülke imamına bağladırlar. Ülkelerin başındaki imamlar ülkenin bulunduğu kıtanın başındaki imama bağlıdır. Ülke ve kıta imamları doğrudan Fetullah Gülen’e bağlıdırlar. Gülen, aynı zamanda Türkiye’deki il imamlarıyla da
doğrudan ilişki içinde olan kişidir. Kâinat imamı olarak kabul edilen Fetullah
Gülen, imamların imamı, kendi ifadesiyle kutbul aktabdır; yani evrendeki tüm
yıldızların, etrafında pervane olduğu kâinat güneşidir.
Örgütün hiyerarşik yapısı içinde yer alan insanlar en fazla bağlı oldukları abiyi bilirler; onun üzerindeki halkanın kimlerden oluştuğunu bilmezler.
İmam ise sadece kendisine bağlı olan imamları veya abileri bilir. Onun dışındakileri bilmez. Örgütsel yapılanmayı en iyi tarif eden şey üzüm salkımıdır.
Gülen hareketi, salkım tarzı bir örgütlenme modeline sahiptir. Üzümün her
bir tanesi kendi içinde bir bütün olup, diğer tanelerden bağımsızdır. Tüm taneler küçük dallara, küçük dallar da ana dala bağlıdır. Gülen örgütünde ana
dal Fetullah Gülen’den başkası değildir.
Gülen örgütü içinde katı bir cinsiyetçi yapı söz konusudur. Erkeklerde geçerli olan örgütlenme modeli kadınlarda da geçerlidir. Abilerin kadınlardaki
karşılığı ablalardır. Bazı ablalar eş durumundan dolayı bu statüyü hak ederler. Abi veya imam olan birinin eşi yetkin biriyse o da abla konumuna çıkar.
Bazı ablalar da eşlerinin statüsünden bağımsız olarak kendi nüfuzlarına dayanarak ablalık konumuna gelirler. İl veya ilçelerin başında olduğu gibi her
mesleğin başında da kadınlardan sorumlu bir imame, yani kadın imam bulunur. Kadın imamlar ilgili birimdeki erkek imama bağlı hareket ederler.
Örgüt içinde imam konumuna gelenlerin aile bireyleri de el üstünde tutularak büyük saygı görürler. Şayet abi veya imam örgüte karşı yanlış yaparsa
hareketten tecrit (bir çeşit aforoz) edilir. Tecrit edildiğinde tüm aileye boykot
uygulanır. Bu durum abilerde, imamlarda ve ailelerinde derin travmalara yol
açabilmektedir. El üstünde tutulan, her sözü adeta birer dini buyruk gibi kabul edilen bir abi veya imam bir anda etrafı boşaltılarak derin bir yalnızlığa
mahkum edilmiş olur. Tecrit edilmeleri durumunda örgütten aldıkları maaşları da doğal olarak kesilir. Dolayısıyla örgütten dışlanmaları durumunda
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hem maddi, hem de manevi katlanılmaz sıkıntılarla karşı karşıya kalırlar. Bu
durum abilerde ve imamlarda derin bir korkuya yol açtığı için kimse işgal
ettiği pozisyonu kolay kolay kaybetmeyi göze alamamaktadır.
İmamları Gülen’e ve hareketine bağlı kalmak zorunda tutan mekanizmalardan biri de yemindir. Gülen, imamlık mertebesine gelenlerden “üç talak”
üzerine yemin alır. Bu yemine göre imamın, Gülen’e ve hareketine ihanet
etmesi durumunda nikâhı düşer, dolayısıyla eşi kendisine haram hale gelir.
Bazı durumlarda imam veya sıradan bir şakirt örgüte karşı yanlış yaptığında
örgütün müdahalesine gerek kalmaksızın eşi kendisinden ayrılır. Zira örgüt
üyesinin eşi, öncelikli olarak örgütün emaneti olduğu için onun önceliğini kocasından çok örgütü oluşturur. Gülen hareketi içinde uygulanan katalog evliliklerinin böylesi bir işlevi vardır. Başka bir deyişle, bu tür evlilikler yoluyla eşler örgüt adına birbirlerini denetler hale gelmektedirler. Örgüt
üyeleri, bu bakımdan örgütün onayı olmadan kolay kolay kendi başlarına istedikleri biriyle evlilik yapamazlar. Yapan olursa mutlaka örgüt tarafından
mimlenmiş olur.

Gülen Örgütünün Dini Karakteri
Gülen örgütü, iktidar ve para peşinde koşan bir yapıda olmasına rağmen kökeni itibariyle dini bir harekettir. Tüm gücünü dini görüntüsünden ve dini
değerlerden alır. Örgüt elemanlarının endokrine veya motive edilmesinde rol
oynayan ana kaynak örgütün dini anlayışıdır.
Örgüt nasıl bir dini anlayışa sahiptir? Örgütün dini değerleri veya anlayışı hangi kaynağa dayanır? Gülen hareketi, başlangıçta İslam’ın pozitivist
yorumunu geliştirerek çağın materyalist anlayışıyla mücadele etmeye çalışan Said’i Nursi’nin öğretisine dayanmaktaydı. Fakat zamanla Fetullah Gülen, kendine özgü bir öğreti geliştirerek tümüyle bu geleneğe bağlı olmaktan
çıkmıştır. Gülen örgütünün bugün için dini anlayışının temelinde Gülen’in
yaptığı dini yorumlar ve vaazlar yer alır. Örgüt elemanları Gülen’in vaazlarını, yorumlarını ve sohbetlerini dinin ana kaynağı haline getirmiştir. Örgüt
üyeleri, genel bir eğilim olarak Kur’an veya Hadis okumazlar; İslami anlayışlarını bu kaynaklara dayandırmazlar. Onların yerini Gülen’in kendi öğretisi
almıştır. Örgüt üyelerinin gerçekleştirdiği sohbet halkalarında Said Nursi’nin
eserleri de okunmakla birlikte esas olarak Gülen’in yazdıkları dikkate alınır.
Dolayısıyla Gülen’in kendisi bu hareketin bir nevi ilahi ve peygamberi haline
gelmişken, öğretisi de dini kaynağını oluşturmuştur. Gülen bağlıları, Gülen’i
masum ve yanlıştan münezzeh bir imam olarak kabul ederler. Gülen’e ait
olan her şey kutsal olarak kabul edilir. Kesilen saç ve tırnakları, giysileri, iç

Cemaatten Terör Örgütüne Gülen Hareketinin Anatomisi | 105

çamaşırları kutsanır ve bunlara sahip olmanın bir ayrıcalık olduğuna inanılır.
Bu, Kur’an’dan neşet eden İslami anlayışa göre bir çeşit putlaştırmadan ve
sapkınlıktan başka bir şey değildir!
Gülen, kendi öğretisine mistik bir boyut katarak insanları büyülemeye çalışır. Tarihi olayları, figürleri, rüyaları, gerektiğinde bilimsel bulguları kullanarak bunlardan mistik bir öğreti çıkarır; bunları güçlü hitabetiyle, zaman zaman ağlayan hal ve davranışlarıyla bağlılarına aktarır. Gülen öğretisi, böylece
akıldan çok insanların gönül ve duygu dünyasına hitap eden ezoterik bir karakter kazanmıştır. İnsanlar bir noktadan sonra mesajın içeriğinden çok onun
sunuş biçiminin etkisinde kalır; onun akla uygun rasyonel değerlerinden çok
mistik ve ezoterik boyutuna teslim olurlar.
Gülen, kendi hareketini son asra hitap eden bir “mehdiyet” hareketi, bu
harekette yer alanları da “altın nesil” olarak kabul eder. Hareket, mehdiyet
karakteri kazanınca, hareketin lideri de ister istemez Mehdi olarak kabul
edilmektedir. Bu husus hem Gülen’in kendisine hem de harekete bir kutsallık katmaktadır. Gülen hareketine mensup insanlar, böylece hareketi ve
mücadelesini kutsal bir dava, liderini de hata yapmaz, yanılmaz, masum bir
varlık olarak kabul ederek kendilerini tümüyle bu yüce varlığa adar hale
gelmektedirler. Gülen örgütüne mensup insanların, kendilerini her şeyiyle
bu harekete teslim etmelerinin temelinde bu anlayış yatmaktadır. Gülenciler, kutsal özelliğinden dolayı davaları için yapılacak her şeyi meşru kabul
ederler. Yapılacak eylemin tek ahlaki referansı vardır; o da hareketin menfaatidir. Bir şey harekete yarar sağlıyorsa ahlakidir, değilse ahlaki değildir.
Gülen örgütüne üye insanların, çoğumuz için şok edici olan gayri ahlaki davranışlarının temelinde yer alan değer budur. Örgüt için yalan söylemek, onun
için çalmak, onun için öldürmek, onun için istismar etmek kutsal bir davaya
hizmet olduğu için meşrudur.
Gülen örgütü, mensuplarını H ile başlayan dört kavram ile motive eder.
Bunlar “hizmet”, “himmet”, “hikmet” ve “hidayet” gibi birbirini tamamlayan
dört halkadır. Bir şakirt, tüm varlığıyla örgüte hizmet etmelidir! Onun varlık
nedeni hizmettir. Şakirdin her tür eylemi hizmet anlamına gelir. Gülen örgütü, bundan dolayı hareketin adını “Hizmet Hareketi” olarak değiştirmiştir.
Şakirt, “neye hizmet” ettiğini veya hizmetinin nihai hedefinin ne olduğunu
sorgulamaz ve bilmez. O sadece kendisine verilen emir ve buyrukları kutsal
bir görev bilinciyle yerine getirmekten sorumludur; ötesine karışamaz!
Sorgulamayı engelleyen şey hikmettir. Hareket, tüm eylemlerine mistik ve ezoterik bir boyut kazandırdığı için onların arkasında bir hikmetin
bulunduğunu, bu hikmetin de şakirtler tarafından anlaşılamayacağını empoze
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eder. Örgüt mensubu daha başlangıçta bu yönde eğitilmiş ve endoktrine edilmiştir. Her şeyin arkasında bir hikmet olduğu varsayımından hareketle bir
şeyi asla sorgulamayacak, başını kaldırıp yukarı bakmayacaktır. Bir asker gibi
önüne bakıp, kendisine verilen görevleri hizmet aşkıyla yerine getirmekten
başka bir şey düşünmeyecektir! Bu özelliğinden dolayı Gülen hareketi istismara oldukça açık bir yapıdadır. Uyanık ve kurnaz insanlar, hareketi alabildiğine istismar etmekte, kaynaklarını çalıp çırpabilmektedirler.
Gülen örgütünün önemli değerlerinden biri de himmettir. Gülen hareketi,
himmet kavramını istismar ederek geleneksel anlamından tamamen farklı
bir mecraya oturtmuştur. Gülen hareketinde himmet iki şeye işaret etmektedir: Örgüte para toplama mekanizması ve Gülen’in öteki dünyada bağlılarına
şefaat ederek onların kurtuluşuna vesile olması. Şakirt, kendisini her şeyiyle
hizmete adayarak, harekete ve liderine sadık kalarak himmeti hak eder. Aslında bu tarz bir himmet veya şefaat anlayışı İslam’da yer almaz. Kur’an’ın bize
anlattığına göre öteki dünyada herkes kendi eyleminden sorumlu olup, kimse
kimseye şefaat etmeyecektir.
Yukarıda ifade edilen dört H’ın son halkası hidayete erme aşamasıdır. Gülen örgütüne mensup insanlar, yaptıkları hizmetin ve harekete bağlılığın karşılığında hidayeti bulmayı ve öte dünyada kurtuluşa ermeyi beklemektedir.
Şakirt, hizmet ve himmet yoluyla hareketin lideri olan Gülen’in kendisine
şefaat etmesini hak etmiş ve arınarak öte dünyadaki hayatını garanti altına
almış olur. Gülen örgütüne mensup birinin hidayete ve kurtuluşa ermesinin
yolu, gerçekleştirdiği ibadetlerden, hayatına yön veren ahlaki ve insani değerlerden değil, kendini örgütün hizmetine adamasından geçer.
Kısaca, Gülen hareketinin dini anlayışı, mensuplarının yirmi dört saatine
hükmeden totaliter ve sapkın bir karaktere sahiptir. Şakirdin özel yaşantısı
diye bir şey söz konusu değildir. Örgüt mensubu özel yaşamında da örgüte
hizmet etmek zorundadır. Gülen örgütü, bu yoldan mensubunu sürekli olarak meşgul ederek kendisiyle baş başa kalmasını ve sorgulamasını önlemiş
olmaktadır.

Burslardan, Himmetlerden Nitelikli Dolandırıcılığa
Gülen örgütü, dini karakterde bir hareket olmakla birlikte esas itibariyle rant
devşiren bir harekete evrilmiştir. Özellikle son yıllarda örgüt, tümüyle parasal faaliyetlerle özdeşleşen bir karakter kazanmıştır. Gülen örgütü, maddi
kaynaklarını, himmet, burs, zekat, sadaka, kurban parası, bağış, yoksullara
yardım gibi isimler altında toplar.
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Örgütün iki ana gelir kaynağını himmet ile burs paraları oluşturmaktadır.
İşadamlarının veya hayırseverlerin örgüte yaptığı yardımların adı himmettir.
Örgüt, periyodik biçimde himmet seansları düzenler. Bu seanslara işadamları
davet edilir, onlara önce güzel ziyafetler çekilir, ardından bu iş için özel eğitilmiş, güçlü hitabeti olan, insanları ikna kabiliyeti bulunan biri çıkıp, hareketin başta eğitim olmak üzere yurt dışındaki faaliyetlerini mistik ve manevi
bir hava içinde takdim eder. Konuşmacı, İslami referansları kullanarak katılımcıları öylesine coşturur ve dolduruşa getirir ki, insanlar ellerinde avuçlarında bulunan her şeyi verme ihtiyacı duyar hale gelir. Ortam hazır hale
gelince açık arttırma yöntemiyle himmet seansı başlar. Himmet seansları esnasında herkes ne kadar yardım yapacağını açıkça deklare ederek psikolojik
bir baskı ortamı oluşturduğu için, ortam bir bakıma gönüllü veya gönülsüz
yoğun rekabetin yaşandığı bir haraç mezat alanına dönüşür.
Himmet seanslarında örgüte tam bağlı olan bazı işadamları “teşvikçi” olarak görev alırlar. Bunlar salonun değişik yerlerine otururlar ve yüksek rakamları taahhüt ederek başkasını gaza getirirler. Bunların teşvikçi olduğunu sadece himmet seansını organize eden örgüt mensupları bilirler. Himmet
toplantısına katılan işadamlarının bir kısmı teşvikçiler tarafından oraya getirilirler. Teşvikçiler böylece davet ettikleri arkadaşlarını bir nevi kata kuleye
getirerek örgüt adına dolandırmış olurlar.
Himmet toplantıları son derece profesyonel biçimde hazırlanan toplantılardır. Bu toplantılarda bir yandan ortamın sağladığı psikolojik havadan, bir
yandan da teşvikçilerin verdiği gazdan hareketle insanlar ellerinde avuçlarında olanları örgüte verme taahhüdünde bulunurlar. Ahmet Keleş, konuşmacı
olarak katıldığı bir himmet toplantısı esnasında şöyle bir olay yaşandığını
aktarır:
“Herkes o kadar dolduruşa gelmişti ki, insanlar elinde avucunda ne varsa vermeyi taahhüt
ediyordu. Adamın biri kalktı ve ‘benim hizmete vereceğim maddi bir varlığım yoktur. Burada
beni köle olarak kabul edecek biri varsa benim yerime hizmete yardım etsin, ben de hayatım
boyunca ona köle olarak hizmet edeyim’ dedi.”

Himmet toplantılarında işadamlarından taahhüt ettikleri miktar kadar çek
veya senet o anda hemen alınır. Daha sonra bu çek veya senedi ödeyemeyen
veya ödemekten vazgeçen işadamına karşı en ufak tolerans gösterilmez. Çok
sayıda işadamı çek veya senedini ödeyemediği için örgüt tarafından icraya
verilmiştir.
Gülen örgütü, zamanla para devşirme işini her tür dini ve ahlaki değerin
önüne geçirmiştir. Bir bakıma dini değerler para toplamak için bir araç haline
gelmiştir. Örgüt, son zamanlarda yardım işini gönüllü bir şey olmaktan çıkar-
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mış, bir nevi haraç sistemine dönüştürmüştür. Yardım almak istediği işadamlarına veya işletmelere vergi memurlarını, polisi veya jandarmayı musallat
edip onlar üzerinde baskı ve şantaj kurarak yardım etmeye zorlama yoluna
gitmiştir.
Örgüt, geliştirdiği hizmeti farklı insanlara pazarlayarak aynı hizmet için
çok sayıda insandan para devşirir. Mesela bir okul projesi geliştirdiğinde bir
işadamının okulu yapmasını istemez; bunun yerine, okul parasını işadamından alarak kendisi yapma yoluna gider. Böylece aynı okul projesi için çok
sayıda işadamından para almış olur.
Gülen örgütü, himmet toplantılarında kullandığı taktikleri kurban parası,
burs veya gazete-dergi aboneliği için de kullanır. Örgüt üyeleri, bir kurumda herkesin tanıdığı bazı isimlerin beş altı tane kurban verdiklerini, dört beş
tane burs verdiklerini veya çok sayıda gazeteye abone olduklarını fısıltı şeklinde yayarak diğer insanların da birden fazla kurban veya burs vermesini ya
da gazete-dergiye abone olmasını sağlama yoluna giderler.
Gülen örgütünün yaygın yardım kalemlerinden birini de burslar oluşturmaktadır. Burs miktarı her yıl standart bir rakam olarak belirlenir. Kendi kurumlarında çalışanların maaşlarından bir burs parası zorunlu olarak kesilir.
Daha fazla vermek ise gönüllülüğe bağlıdır. Örgüt, kurumlarında çalışanların
dışında selam verdiği herkesten öğrencileri okutmak için burs parası koparır.
Bazı işadamları yüzlerce burs verirler. Yukarıda ifade edildiği gibi bazı işadamları baskı ve şantaj sonucunda burs vermek mecburiyetinde kalır.
Gülen örgütü, burs veya himmet adı altında topladığı kaynakları genelde
yurt dışındaki hizmetlerde kullandığı iddiasındadır. Türkiye’deki ev ve yurtlarda yürüttüğü faaliyetin benzerini yurt dışında da sürdürmektedir. Yurt dışındaki okullarının büyük bir kısmı devasa miktarlarda kâr sağlarlar. Birçok
ülkede okullar kendi kendilerine yettiği gibi büyük boyutlarda kazançlar elde
ederler. Dolayısıyla yurt dışı faaliyetler için toplanan paralar da oraya aktarılmaz. Bir okul kurulurken başlangıçta finanse edilir, ancak daha sonra okullar
kendi kendilerine yetinir, hatta kâra geçerler. Yurt dışındaki okullarında bazı
zeki, yoksul veya üst sınıf ailelerin çocuklarının elinden tutarlar. Ancak yurt
içinde olduğu gibi bunu da belli amaçlara yönelik olarak yaparlar.
Gülen örgütünün yardımlaşma faaliyetinin esas amacı da insanlardan
para devşirmektir. Tanıdığım kadarıyla Gülen hareketinin yoksullara yardım
etmek, onlarla yardımlaşma davranışı içinde bulunmak diye bir derdi yoktur. Zira Gülen hareketinde, acıma, merhamet, şefkat, yardımlaşma, paylaşma
gibi insani değerler söz konusu değildir. O zaman Gülen örgütü “neden Kim-
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se Yok mu derneğini kurdu ve bunun üzerinden yardım faaliyetleri yürütmeye çalıştı?” diye sorulabilir. Örgüt, burs ve himmet olayında olduğu gibi bu
dernek üzerinden de hayırseverlerden bağışlar toplar, ancak bu bağışların küçük bir kısmını amacı doğrultusunda kullanır. Geriye kalan kaynakları başka
alanlara transfer eder veya hareketin servetine katar. Kısaca, Gülen hareketi,
önüne çıkan her şeyi belli amaca doğru sürükleyen bir tsunamiye benzer. Yardımlaşma çalışmalarını da bu amaç doğrultusunda kullanmaktadır.
Gülen örgütü, topladığı devasa paraları esas olarak nerede ve ne amaçla
kullanıyor? Bunun tek bir cevabı vardır: İktidar mücadelesinde. Örgüt, ülkeyi
ve dünyayı iktidar mücadelesine hazır hale getirmek için para kaynaklarını
çok hoyrat biçimde kullanır. Kaynakları bu amaçla kullanma yollarından biri
bulunduğu yerlerdeki partileri ve adayları destekleyerek onların sevgisini ve
sempatisini kazanmaktır. Gülen örgütü, herhangi bir düşünceyi veya ideolojiyi desteklemez; değişik ideolojileri savunan partilere veya adaylara maddi
destek sağlayarak iktidara kim gelirse gelsin onun desteğini sağlamaya çalışır. Bunu hem Türkiye’de hem de Türkiye üzerinde nüfuz kullanabilen Amerika gibi ülkelerde yapar.
Gülen örgütü, benzer bir “tavlama” stratejisini dışarıdaki ve Türkiye’deki aydınlar düzeyinde de yapar. Başta Abant Platformu olmak üzere, değişik
vesilelerle farklı kesimlerden aydınları bir araya getirip etkinlikler düzenlemesinin esas amacı, bir gün girişeceği iktidar mücadelesinde aydınların
sempatisini ve desteğini kazanmaktır. Gülen örgütü, kendisine hizmet edecek
sosyalist, liberal, muhafazakâr veya İslamcı karakterde aydınları himaye eder
ve onları değişik yollarla besleyerek kendisine hizmet edecek hale getirir.
17-25 Aralık sürecinden sonra bazı aydınların ve sivil toplum hareketlerinin
hükümete karşı Gülen örgütünün yanında yer alması ve ona destek vermesi
bununla açıklanabilir.

Örgütün Yurt Dışı Bağlantıları ve Faaliyetleri
Gülen örgütü, yurt dışı faaliyetlerine Sovyet blokunun yıkılışını takip eden
yıllarda Türk cumhuriyetlerinde kurduğu okullarla başlamıştır. Bu faaliyet
alanının başarılı oluşunu takiben bu faaliyet başka ülkelere de taşınmaya başladı. Gülen örgütü, zamanla 160 kadar ülkede örgütlenerek eğitim faaliyeti
yürütecek duruma geldi. Bu ülkelerin çoğunda sadece eğitim faaliyeti yürütmekle kalmıyor; aynı zamanda dernek veya vakıf gibi kuruluşlar üzerinden
lobi çalışmaları yürütmekte ve iktisadi faaliyetlerde bulunmaktadır.
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Gülen örgütü, yurt dışındaki faaliyetlerini CIA ve MOSAD gibi istihbarat
ağlarının yanı sıra, Amerikan ve Yahudi işadamları üzerinden yaygınlaştırmaktadır. Gülen örgütü, Yahudi işadamlarının desteğini almak için her tür
fırsatı değerlendirerek İsrail ile yakınlaşmaya çalışır. Gülenciler, Türkiye’nin
İsrail ile yaşadığı kriz dönemlerinde hükümetle aynı çizgide olmadıklarını
göstermek için olmadık şeyler yaptılar. Mesela İsrail’in 2002 yılındaki Filistin ablukası esnasında Türkiye’de İsrail’e karşı büyük bir öfke söz konusuydu.
Filistin halkının ve Arafat’ın aylarca İsrail jetlerinin bombardımanı altında
kalması, binlerce çocuk ve kadının havadan vahşi bir şekilde bombalanarak
öldürülmesi karşısında sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok yerinde
İsrail’e karşı büyük bir öfke ve infial söz konusuydu.
Türkiye’de İsrail’in zulmüne karşı öfke seli alıp başını gittiği bir süreçte Gülen örgütü İsrail Büyükelçisini Fatih Üniversitesi’ne davet ederek
kendisine bir konferans verdirdi. Bu konferans sürecinde İsrail polisi insan
gururunun asla kabul etmeyeceği bir muameleyi tüm kurum mensuplarına
karşı sergiledi. Olay kısaca şöyleydi: İsrail polisi konferanstan saatler önce
üniversiteye gelerek konferansın verileceği binadaki tüm ofisleri ve sınıfları boşalttı. Konferansın verileceği amfi, bölüm başkanlıklarının, ofislerin ve
dersliklerin bulunduğu bir fakülte binasıydı. Binadaki tüm ofisler, laboratuvarlar, sınıflar, amfiler, köpekler eşliğinde didik didik arandı. Konferans saati
geldiğinde İsrail polisi binanın girişinde durarak konferans salonuna gelenleri tek tek arayarak içeri aldı. İsrail polisinin bu tutumu, bir kurum veya kişi
açısından asla kabul edilemeyecek derecede gurur kırıcıydı. Gülen örgütü,
İsrail Büyükelçiliğine ve güvenlik görevlilerine bu imkanı sunarak İsrail’e
ve Yahudi işadamlarına yaranmaya çalıştı. Gülenciler, benzer bir operasyonu
2008 yılındaki Gazze saldırısı esnasında da sergilediler. Daha saldırının dumanı tüterken ve Türkiye’de İsrail’e karşı büyük bir infial yaşanırken İsrail
konsolosunu alelacele üniversiteye davet ederek benzer biçimde kendisine
konferans verdirdiler.
Gülen örgütü, İsrail’in Filistin halkına karşı giriştiği katliamı her defasında kendisi için fırsata çeviriyor. Tüm dünyanın reaksiyon gösterdiği ve
İsrail’e karşı tavır aldığı bu tür süreçlerde örgüt hemen harekete geçerek
İsrail’in yanında olduğu mesajını vererek onun desteğini arkasına almaya
çalışır. Benzer bir durumu Amerika için de yapmaktadır. Amerikan Konsolosluğu zaman zaman bazı akademisyenleri ve bilim insanlarını Türkiye’ye
davet ederek onlara konferanslar verdirir. Bu tür konferansların ilk verildiği
kurumlardan birisi Gülen örgütünün üniversiteleri olur.
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Gülen örgütünün yatırım yaptığı alanlardan biri de yabancı heyetlerin
Türkiye’ye getirilmesi faaliyetidir. Gülen örgütü, yıllarca dünyanın neredeyse her ülkesinden ortalama otuzar, kırkar, ellişer kişiden oluşan heyetleri getirip Türkiye’de ağırlamıştır. Sivil toplum örgütü temsilcileri, din adamları,
kanaat önderleri, siyasetçiler, medya mensupları, bürokratlar, işadamları gibi
farklı mesleklerden lider konumunda kişileri bir araya getirip bunları heyetler halinde Türkiye’ye getirip, burada belirlenen standart bir pakete tabi tutarak ağırlarlar. Bu bağlamda gelen heyetler Antalya, Kapadokya, İzmir ve
Ankara gibi illerde bir hafta boyunca beş yıldızlı otellerde ağırlanır, son olarak da İstanbul’da yapılan teşrifatla memleketlerine yolcu edilir. Son yapılan
veda toplantısına işadamları çağrılır, bu toplantıda duygusal bir ortam oluşturulur, konuklar sahneye çıkarılarak değerli hediyeler verilir. Bu hava içinde
büyülenmiş olan konuklar bu hareketin ne denli önemli olduğunu, dünya
barışına hizmet eden ne denli güzel hizmetler yürüttüğünü abartılı ifadelerle
dile getirirler. Tüm bunlar, örgüte ait televizyonların kameraları karşısında
olup biter. Yapılan kayıtlar daha sonra himmet seanslarında veya işadamları
toplantılarında izletilerek onlardan yardım alınır.
Bu şekilde binlerce heyet Gülen örgütü tarafından Türkiye’de ağırlanmıştır. Amerika’dan gelen 40 kişilik bir heyetin ortalama maliyeti 300-400 bin TL
civarında olduğunu tahmin ettiğinizde örgütün bu faaliyet alanı için ne denli
büyük paralar harcadığı daha iyi anlaşılmış olacaktır.
Örgüt, bu heyetler üzerinden kendi reklamını yapar, ılımlı İslam’ın yüzünü temsil eden bir hareket olduğu mesajını vererek onların sevgi ve sempatisini kazanmaya çalışır. Gülen örgütü bu yoldan bir taşla iki kuş vurmuş
olur: Bir yandan heyetler üzerinden örgütün kendi ülkelerindeki faaliyetlerinin önünü açmasını sağlar; bir yandan da örgütün Türkiye’de girişeceği bir
iktidar mücadelesinde, karar mekanizmasındaki insanların desteğini arkasına
almaya çalışır. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’ye dünya kamuoyundan, siyaset veya medya dünyasından doğru düzgün destek gelmeyişinin arkasında örgütün buralara yaptığı yatırımın önemli bir payı vardır. Batı medyası veya siyasetçileri, Gülen örgütünü Batı’nın çıkarlarıyla paralel çalışan
ılımlı karakterde bir hareket olarak gördükleri için onun yanında yer almıştır
ve almaya devam etmektedir.

Örgütle Mücadele: Kazanılmış Düşman İyi Bir Dost Olabilir!
Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türkiye’nin gündeminden çıkması, tamamen
yok edilmesi veya tasfiye edilmesi şarttır!.. Ama unutmayalım ki, bu hareket
Türkiye’de kök bulmuş olmakla birlikte bugün için Türkiye merkezli olmak-
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tan çıkmıştır. Hareket, dünyanın tamamına yakın ülkesinde örgütlenmiş olup
Amerikan merkezli bir hareket haline gelmiştir. Örgüt, 17-25 Aralık sürecinden sonra, “Türkiye’nin, sadece şubelerinden biri olduğu, gerekirse burayı gözden çıkarabileceği” düşüncesini üyelerine telkin etti. Muhtemelen 15
Temmuz kalkışmasından sonra bu düşünceyi üyelerine daha fazla telkin etmekte ve bağlılarını buna inandırmaktadır.
Gülen örgütü, üyelerini daima “beklenen gün” ümidi üzerinden motive
etmekte ve morallerini canlı tutmaktadır. Yaşadığı her yol kazasından sonra,
yeni bir beklenen gün ümidini uyandırarak örgüt üyelerinin bağlılığını sürdürmeye çalışmaktadır. 17-25 Aralık sürecinin yanında, büyük hezimet ve hayal kırıklığı yaşadıkları 15 Temmuz kalkışması sonrasında Türkiye’de yaşama
alanı daralan örgüt üyeleri, beklenen gün motivasyonu ile başka ülkelere dağılacaklardır. Oralara iltica ederek veya örgütün bulduğu işlerde çalışarak dışarıda Türkiye aleyhine faaliyet yürüten güçlü bir diaspora oluşturacaklardır.
Darbeden yara almış, Türkiye’deki itibar ve güvenini tümüyle kaybetmiş olan
Gülen örgütü, bundan sonraki süreçte elemanlarını yurt dışında militanlaştırarak Türkiye üzerine salacaktır. Türkiye, önümüzdeki yıllarda sıradan bir
diaspora ile karşı karşıya kalmayacaktır; adeta yaralı bir çakallar sürüsünün
her tür yalan, iftira ve propagandasıyla mücadele etmek zorunda kalacaktır.
Örgütün çözülmesinde ve dönüştürülmesinde “zihinsel arındırma” süreci
etkin bir yöntem olabilir. Suça bulaşmamış üyelerle sempatizanlar, küçük
gruplar halinde ilahiyatçılardan, sosyologlardan, psikologlardan ve siyaset
bilimcilerinden oluşan profesyonel uzmanlar tarafından köklü ve belki de
uzun süren eğitimlere tabi tutulmalıdır! İlahiyatçılar, İslam’ın esas öğretisini
öğreterek, psikologlar bunların psikolojik dünyalarına inerek, sosyologlar hareketin sosyolojik sonuçlarına dikkat çekerek, siyaset bilimciler bu örgütün
uluslararası güç dengelerinde Türkiye aleyhine oynadığı rolü ortaya koyarak
örgüt üyelerinin yıkanan beynini rehabilite edebilirler. Bu yoldan Gülen ideolojisinden arındırılan örgüt üyeleri, belli bir süre gözlem altında tutulmak
şartıyla yeniden görevlerine döndürülerek kazanılabilir.
Bu söylediklerimiz gayet tabiî ki suça bulaşmamış olan örgüt üyeleri için
geçerlidir. 15 Temmuz kalkışması, Gülen hareketinin yabancı servislere ve
ülkelere hizmet eden küresel terörist bir örgüt olduğunu bariz biçimde ortaya koymuştur. Bu tarihten sonra örgütle bağlantısını sürdürenler doğal olarak terörist bir yapının içinde yer almış olurlar. Bu bağlamda her tür maddi
destek ya da örgütü aklamaya dönük manevralar ona yardım ve yataklık anlamına gelir. Bu tür örgüt üyelerinin terörist muamelesi görerek cezalandırılması kaçınılmazdır. Ancak 15 Temmuz sürecine kadar devlete, hükümete
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veya sisteme açılan savaşta yer almamış, kısaca bir militan haline gelmemiş
olan örgüt üyelerine veya sempatizanlarına farklı muamele edilerek bunları
kazanma yoluna gidilmelidir. Bunları çaresiz bırakarak örgütün kucağına itmektense, kazanmak daha akıllıca bir mücadele yöntemi olabilir.
Böyle bir yöntem, hem örgütün içeriden çökmesine ve çözülmesine
katkı sağlayacaktır; hem de çok sayıda yetişmiş beyin gücünün kaybedilmesini önlemiş olacaktır. Bu tür yöntemler aynı zamanda daha insanidir.
Türkiye’de değişik iktidarlar, kırk yılı aşkın bir süredir yetişen çok önemli
bir beyin tabakasını, sırtını sıvazladıkları bir örgütün kucağına ittiler; bunun
sonucunda dünya kadar insan hipnoz olmuş biçimde bu örgüte teslim olmuş durumdadır. Örgütle mücadeleyi, beyin tutulmasına yakalanmış örgüt
üyelerinin ailelerini cezalandırmak suretiyle götürmek stratejik olarak yanlış
olduğu gibi, insani açıdan da adil bir yaklaşım değildir.
Kısaca, “kazanılmış düşmandan iyi bir dost elde edilebilir” ilkesiyle hareket edilmeli ve bu bilinçle suça bulaşmamış örgüt üyelerinin ve sempatizanlarının kazanılması yoluna gidilmelidir! Büyük davalara hizmet edenlerin
bir zamanlar bu davaların azılı düşmanları olduklarını unutmamak gerekir.
Bunun hem kendi tarihimizden, hem de başka toplumların tarihinden çok sayıda örnekleri vardır. Gülen örgütü gibi sinsi ve şeytani bir yapıyla en etkin
mücadele, bu yapıyı içeriden çökertmekten geçer. İçeriye açılan kapının ilk
katmanı ise örgüte teslim olmuş beyinlerdir. Beyinleri kazanmak, cezalandırıp örgütün kucağına itmekten daha etkin bir yöntem olabilir!..

15 Temmuz ve Sonrası Üstüne1
Bekir Berat Özipek
Prof. Dr. | Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

“Kahramanlık filmleri izlemeyin, bir arkadaşınızın yüzüne bakın.” Böyle yazıyordu, sabaha kadar sokağa sahip çıkan bir üniversite öğrencisi facebook
sayfasında. Hakikaten öyleydi.
İnsanı hayata, yaşadığı topluma çok daha fazla güvenle baktıran tarihî bir
andı, yaşadığımız. Gündelik hayatın olağan akışı içindeki göze görünmeyen
erdemin ete kemiğe büründüğü, “sıradan insan”ın içindeki kahramanın ortaya çıktığı olağanüstü bir an. Halka dehşet saçmak için alçaktan uçan uçakların küstahlığı korkuttu korkutmasına. Ama aynı zamanda, ondaki demokratı,
onuruna sahip çıkma iradesini de ortaya çıkardı.
Darbecilerin hesap edemedikleri bir şey vardı: Korku elbette insanî bir
duyguydu, ama insanda ondan daha güçlü bir şeyler daha vardı. Kendilerinde
olmayan bir şey. İhmal ettikleri, insanın onurlu bir varlık olduğuydu. İradesinin ezilmesine, çocuğunun geleceğinin çalınmasına ve aşağılanmaya artık
yeter demeye hazır milyonlar vardı ve gündelik hayatın olağan akışına yönelik bu olağan dışı, ahlâk dışı müdahale, ondaki olağanüstü direnci de görünür
kıldı.
Artık darbecilerin mücadele etmesi gereken çok daha büyük bir güç vardı:
Çeliğin ve barutun, F16’ların bile alt etmeye yetmediği bir güç. Öngörülemez, sınırı çizilemez, kontrol edilemez ve dolayısıyla denklemdeki yeri hiçbir
şekilde hesap edilemez bir güç. Tam da bu yüzden bütün hesapları bozan bir
güç.
“Bütün muharebe stratejisini, karşınızdaki güçlerin hayatta kalmak için
nasıl davranacağına göre kurarsınız. Ama ölümü göze alan insanlara karşı
bunu yapamazsınız” tespitini doğrulayan bir direnişti yaşadığımız. “Zor oyu1

Bu makale ağırlıklı olarak, daha önce Serbestiyet.com’da yayınlanmış olan aynı konudaki bazı yazılarımın küçük
değişikliklerle anlamlı bir bütün teşkil edecek şekilde biraraya getirilip düzenlenmesinden ve ona OHAL süreciyle
ilgili değerlendirmelerin yer aldığı yeni bir bölümün ilâve edilmesinden oluşmaktadır.
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nu bozar” diye düşündü darbeciler, ama zordan daha büyük bir zora çarptı
kibirli özgüvenleri: Sıradan insanın içindeki adalet duygusuna ve onuruna.
Hiçbir katkı değersiz değildi
Tarihin çok hayatî kırılma anları vardır ve o anlarda sergilenecek cesaret tarihin yönünü belirler: Geleceğin korkunç bir felaket yerine umut olmasını
sağlar.
Türkiye toplumu bütün çeşitliliğiyle bunu başardı, 15 Temmuz gecesi. Ve
ülke tarihinin en uzun gecesinin sabahında galip gelen oydu. O gece darbeye
karşı demokrasinin kazanması, pek çok faktörün bileşkesiydi. Buradaki hiçbir
faktörün önemini küçümsemek doğru olmaz; çünkü darbecileri boğan o son
damla suyun kimin katkısı olduğunu hiçbir zaman ölçemeyeceğiz ve buna
gerek de yok: Çünkü bu herkesin ortak zaferi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sergilediği inanılmaz cesaret, Başbakan’ın sakin ve kararlı duruşu, Parlamento’nun kendi iradesine sahip çıkması, polisin
kahramanca savaşı, ordunun darbeyi reddeden unsurlarının sivil yönetime
bağlılık açıklaması ve halkın safında yerini alması, siyasilerin duruşu, Devlet
Bahçeli’nin daha en baştan itibaren doğru yerde durması, onu diğer liderlerin
açıklamalarının izlemesi ve dört partinin ortak reddiyesi, medyanın darbecilere teslim olmayışı…
Bütün bunlar çok önemliydi. Ama bu savaşta son sözü Ankara’da vurulan
28 yaşındaki inşaat işçisi Beytullah Yeşilay söyledi. Geriye dört aylık hamile
bir eş ve doğmamış çocuğuna paha biçilmez bir miras bırakarak. Şimdi onların ailelerine sahip çıkmanın zamanı.
Sessiz mutabakatın gücü
Cumhurbaşkanı Erdoğan halkı iradesine sahip çıkmaya çağırdığında, en erken ve en geniş biçimde oraya gidenler ağırlıklı olarak sağ, muhafazakâr,
İslamî kesimden insanlardı belki; ama olayın bir darbe girişimi olduğu anlaşıldığında sosyal medyada buna karşı çıkanlar arasında hükümet muhalifleri,
Gezi zamanı onu sert biçimde eleştiren bazı isimler de vardı.
“Darbeyi sade, mütevazı, dindar insanlar engelledi” diyor Atilla Yayla
Hoca. Esas olarak bu doğru ama toplumun en muhalif kesimleri bile, bütün
siyasî gerilime rağmen en kritik anda farklı bir ses çıkarmayarak direnişe
destek vermiş oldular.
Çok muhtemeldir ki, ekranları başında gündelik hayatın içindeki devrimci potansiyelin aktüel hale gelişini, örneğin basılan bir medya kuruluşunun
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veya stratejik bir tesisin halk tarafından geri alınışını izlerken rahatladılar;
köprülerde, caddelerde, sokaklarda savaşan insanların, -siyasi muhalifleri de
olsa- galip gelmesini dileyenler de vardı.
Açık olan şuydu ki, halk savaşırken hiç değilse ortada ayağına dolaşan
kimse yoktu. Ve sonuçta bütün toplum, darbecileri silahlarıyla beraber çırılçıplak ortada bıraktı.
15 Temmuz milat olsun
İşte bütün siyasî karşıtlıklara rağmen sergilenen bu kollektif bilgelik, bize
yürüyeceğimiz istikameti de gösteriyor. Bu destansı direnişin, kuşatıcı, kucaklayıcı ve demokratik bir yenilenme için zemin olarak görülmesi gereğine
işaret ediyor.
Gündelik hayatın içindeki iyiliğin gücünü gösterdi yaşadıklarımız. Bir
milat olarak bu hayırlı olay, yepyeni bir sayfa açmayı mümkün kılacak bir
ahlâkî zemin oluşturdu. Gelecekte yeniden bir darbe girişiminde bulunabilecek ahlâksızlara karşı kollektif bir toplumsal dayanışma sergileyebilmek için
değil sadece. Bir daha hiç böyle bir kalkışma olmasa bile, bütün çeşitliliğiyle
bu toplumun her bireyinin insan onuruna yaraşır şekilde yaşayabileceği bir
sosyo-politik düzenin birlikte inşa edilmesi için.
Liderlerin verdikleri ortak fotoğraflar, Yıldırım ve Kılıçdaroğlu’nun ortak
basın toplantıları güzel bir işaret. Bu yoldan devam etmeli.
Bu devrimi beraber kutlayalım
“Eğer bu darbe püskürtülmemiş olsaydı, Türkiye Mısır değil Suriye olacaktı”
diyor Ahmet Kemal Bayram. Bu durumda biz 15 Temmuz Devrimi ile sadece
uçurumun değil cehennemin kıyısından dönmüş oluyoruz. Birbirimizin zebanisi olacağımız, birbirimizin kanına gireceğimiz ve sonuçta kendi kanımızda
boğulacağımız bir cehennemin.
Darbe girişimi ve sonrasında Batılı “müttefiklerimizin” sergilediği tutumun fecaati konusunda Türkiye’de hemen herkes müttefik durumda. İç savaş
yapıp birbirimizi kessek aldırmayacak büyük devletlerin dünyasında yaşadığımızı, süper adaletsiz güçlerin belirlediği uluslararası arenada (sahiden
“arena” çünkü) birbirimizi yeme lüksümüzün olmadığını şimdi herkes daha
iyi anlamış olmalı.
Gerçekten zor bir dönemden geçtik; hâlâ da geçiyoruz. Ama gündelik hayatın içindeki erdemin görünür hale geldiği, sokaktaki insanın içindeki kah-
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ramanın ortaya çıktığı 15 Temmuz Şanlı Devrimi, bize bu zorlu dönemi aşmanın imkânlarını da sunuyor.
Beraberce maruz kaldığımız bu musibetin garip bir şekilde birbirinden
farklı kesimler ve siyasî gruplar arasında heyecan verici bir yakınlaşma doğurduğunu da gözlemlemek mümkün. Yaşadığımız ortak felaketi birlikte savuşturmamız, birbirimizle uzlaşabildiğimizi ve zor zamanda birbirimize güven duyabildiğimizi gösterdi.
Çok muhtemeldir ki darbeyi tasarlayanlar bunu hesap etmemişlerdi. Eğer
darbenin iki aşamalı veya “B Planlı” tasarlandığına ilişkin analizler doğruysa,
yani Gülenist darbeci çetenin başaramaması durumunda bir kaos çıkarıp, ardından Kemalist bir darbeyle nihai vuruş hedeflenmişse, ortaya çıkan güven
ve enerjinin bu tezgâhı boşa çıkaracağını da.
Ama bu enerjiyi “kuvvadan fiile” aktarmayı başarmak gerek. Şimdi iktidara ve muhalefete, bu ülkede yaşayan her kesimden daha iyi bir dünya için
çaba gösteren bireylere düşen tarihî sorumluluk, bu tarihsel anı yeni bir barış için beraber değerlendirmek; tarihî bir anda kendiliğinden oluşan zemini
güven artıcı jestler, önlemlerle pekiştirmek ve bu sosyal mutabakat üzerinde,
kapsayıcı bir siyasî ve hukukî yapı inşa etmek olmalı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davaları geri çekmesi, MHP ve CHP’nin demokrasi nöbetini sonlandıran mitinge katılacağını açıklamış olması güzel
işaretler. Keşke HDP de bu tabloda yerini alsaydı. Ama bu sadece iktidara düşen bir sorumluluk değil; bu partinin de bu yönde çaba göstermesi gerek. Bu
ülkenin halkı 15 Temmuz’da tarihî bir başarıya beraber imza attı. Şimdi onu
taçlandırmanın vakti.
Tarih akarken kıyıdan bakanlar
Elbette herkesin bu tarihî başarıyı gereği gibi yorumlamasını beklememek
gerek. Bazıları görmüyor veya bunu tercih ediyor. Ama görmemek gerçekten
kolay değil.
Bir an için bu ülkede yaşadığınızı unutun. Siyasî tarafınızı, sempatilerinizi ve antipatilerinizi bir yana bırakın. Ve 15 Temmuz’a dışarıdan bakmayı
deneyin.
Bir ülkede bir darbe girişimi yaşanıyor. İnsanlar sokağa çıkıyor ve canları
pahasına muhteşem bir direniş sergileyerek darbeyi püskürtüp, askerleri kışlalarına hapsedip, işgal ettiği yerleri onlardan tek tek alıp darbeyi alt ediyor.
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Kimi garnizonların önünü tutuyor, kimi havaalanını kurtarmak için koşturuyor, kimi ekmek teknesini tankın önüne çekiyor. Bir köylü uçaklar kalkamasın diye bir yıllık emeğini ürününü ateşe verip askerî üssün etrafını dumana
boğuyor, bir kadın askeri tanktan inmesi için ikna ediyor, biri darbecileri oyalıyor, kimi tankların tekerine taş sıkıştırıp, egsozlarını tıkayarak etkisiz hale
getirmeye çalışıyor, kimi tankın üzerini brandayla örtüyor, kimi tanka sopayla vuruyor, kimi bedenini tankın önüne koyuyor, diğeri halkın iletişim kanalları kesilmesin diye iletişim merkezinin önüne set çekiyor, belediye kamyonu
zırhlı araca çarparak onu yoldan atmaya çalışıyor…
O gece Google’da “tank nasıl durdurulur” konulu arama sayısı yüzbinleri buluyor, ateş açılıp insanlar öldürülürken, bunu göre göre daha fazla sayıda insan alanları dolduruyor ve darbeciler kiminle uğraşacaklarını şaşırıyor... “Ben halk denen bin bir başlı devi o gün gördüm” demişti bir siyasetçi
anılarında. 15 Temmuz’da da yaşanan buydu.
Hangi halk yaparsa yapsın, muhteşem bir şey bu. Gündelik hayata içkin
göze görünmeyen muazzam bir potansiyel enerjinin aniden ortaya çıkışı, devrimci ruhun ani bir müdahaleyle harekete geçmesi ve hayatın akışını belirlemesi.
Bunun için gündelik olandan sıyrılıp, biraz yukarıya çıkıp, Nesimi’nin dediği gibi, içinde kendimizin de yer aldığı “âlemi seyreylememiz” gerekir. Hepimizin bir parçası olduğu gündelik siyasî çekişmelerin dışından bir yerden.
Oradan bakınca muhteşem bir halk hareketi ve onunla gelen Şanlı Bir
Devrim göreceksiniz. Gündelik hayatın içindeki “sıradan insanların” ana aktör olduğu, başka bir ülkede olsaydı siyasî rakibinizle birlikte alkışlayacağınız olağanüstü bir tarihsel an.
Bu ülkede yaşayan herkesin ortak zaferi bu. Sadece sokakta savaşan, can
veren alnı öpülesi insanların değil, darbecileri desteklemeyen ve onları cascavlak ortada bırakan diğer vatandaşların da. Bir anda siyasî husumetleri erteleyip, 80 milyonluk koskoca bir ülkede, sanki sözleşmiş gibi sergilenen kollektif bir mutabakatla, kimsenin darbecilere sığınacak bir saçak vermediği
bütün bir halkın devrimi.
Mısır, Türkiye ve diğer ülkeler: Etkileşim devam ediyor
“Eğer 15 Temmuz direnişi daha önce yaşanmış olsaydı Mısır darbesi püskürtülebilirdi” dediğini naklediyorlardı, geçenlerde, Lübnanlı bir belediye başkanının. Tespiti belki isabetli, belki değil. Mısır’da ve Türkiye’de darbeye direnişin farklı koşulları da vardı. Ama iki halk hareketi arasında bir ilişki kurması
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doğru.
Çünkü sınırlar anlamını yitirdikçe birbirimizden öğreniyoruz ve bir ülkedeki tecrübe diğerini etkiliyor. Türkiye’deki demokrasi nöbetlerinde dalgalandırılan Rabia bayraklarını ellerinde taşıyanlar, Mısır Devrimine yenilmiş
ve bitmiş gözüyle bakmadıklarını, onun devam ettiğini dile getirirken, bu
etkileşimi de yansıtmış oluyorlar.
15 Temmuz daha şimdiden Türkiye siyasetinde pek çok taşı yerinden oynattı. Ama etkisi siyasetten çok daha büyük oldu/oluyor. Bunun üzerine çok
düşünmek gerek. Bu coğrafyada bir hercümerç var, bir şeyler değişiyor ve
birileri hiçbir şey anlamadan bakıyor. Keşke o perdeyi aralayıp, bu muhteşem
tarihî anı görmeyi başarsalardı. Çünkü realite onların görüp görmemesinden
bağımsız olarak var ve yaşanıyor.
15 Temmuz 2016, yaşadığımız ülke ve bölge siyasî tarihinin en önemli
kırılma anlarından biri olarak anılacak. Ama o tarihin içinde onlardan hiç söz
edilmeyecek.
Güven
15 Temmuz’da beraberce maruz kaldığımız felaket, o felaket anında sergilenen dayanışma ve cesaret, toplumun farklı kesimlerinin birbirilerine bakışını
anlamlı bir biçimde değiştirdi. Neydi yeni olan? Önce toplumun çoğunluğunu oluşturan alt ve orta sınıfların; geleneksel muhafazakâr veya İslamî duyarlılığa sahip merkez sağın gözünden bakalım:
Darbe girişimini duyunca sokağa çıkan, silahsız bir biçimde darbeyi durdurma kavgası veren ve ağırlıklı olarak “sade, mütevazı, dindar” insanlardan
oluşan milyonlar, canlarını vererek o kötülüğü engellemeye çalışırken, daha
önce darbelere destek veren Kemalist kesimin bu kez darbecilerin yanında
yer almadığını gördü. Her daim darbe ve muhtırayı destekleyen, her kırılma anında hükümete karşı şansını deneyen, başaramayınca uzlaşan oligarşi medyası, bu kez darbe karşıtı yayınların zemini oldu. Kendisinden beklenenin aksine, CHP bile darbe karşıtı açıklama yaptı. Öyleydi, böyleydi, CHP
açıklamada gecikmişti, acaba darbenin başarılı olmayacağını anladığı için mi
açıklama yapmıştı, acaba başka bir zaman olsaydı darbeyi destekleyecek unsurlar Fethullahçı Çetenin yaptığını gördükleri için mi desteklememişlerdi?..
Bunlar belki doğruydu, belki yanlış. Ama öyle veya böyle, son tahlilde bir ilk
gerçekleşmişti ve darbeyi onlar da reddetmişti. O gece CNN Türk darbeciler
tarafından işgal edilirken çalışanların bundan duydukları rahatsızlığı, hatta
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direnişi görmüşlerdi ve polisle beraber onları işgalcilerden kurtarmaya giderken, aynı safta olduklarını biliyorlardı.
Seküler orta ve üst sınıf ve onların ideolojisini temsil eden sol ve sağ Kemalist kesimlerin gözüyle bakıldığında karşılaşma ve şok daha şiddetliydi.
“Ötekilerin iktidarı” zaman içinde kendi sınıfsal/zümrevî çıkarlarını aşındırıyor, kendi çocukları için rezerve edilmiş mevki ve makamları, kenar mahalle
çocuklarına açıyordu. Bu kesimin Ak Parti’ye ve Erdoğan’a yönelik haklı veya
haksız eleştirileri, sınıf ve ideoloji prizmasından geçerken kırılmaya uğrayıp yer yer patolojik bir nefrete dönüşebiliyordu. Bazıları açısından Erdoğan,
TV’de görüntüsüne ve sesine bile tahammül edilemeyen bütün bu kötülüklerin simgesi olarak bir nefret objesiydi. Sorsanız, Erdoğan’ı alaşağı edecek Kemalist bir darbeye evet diyenlerin oranı o mahallede muhtemelen az değildi.
Ama o gece yaşananlar, orada da bir depreme sebep oldu. Erdoğan’a kızıp
diktatör diyorlardı ama aslında onun diktatör olmadığını bilerek. İçinde bulundukları durumdan çok şikâyetçiydiler ve her şeyin kötüye gittiğini söylüyorlardı ama aslında hâlâ gelir ve statü bakımından mukayeseli üstünlüğün
kendilerinde olduğunun ve bunun devam ettiğinin farkında olarak. Bir darbenin kısa vadede kenar mahalle çocuklarını kendilerine tahsis edilen makamlardan kovmak gibi bir anlamı olduğunu 1960, ‘80 ve ‘97’de görmüşlerdi;
ama ardından her anlamda ciddi bir çöküş ve yoksullaşmanın geldiğini de. Bu
yüzden, gündelik hayattaki söylemler ne olursa olsun, bir darbenin onların da
hayrına olmayacağını biliyorlardı.
Üstelik bu kez, bütün bunların ötesinde bambaşka bir sorun vardı: Nüfuz
edemedikleri, ardını göremedikleri, ama devleti ele geçirmeleri durumunda
her şeye el koyabilecek tuhaf bir yapıydı darbeyi yapan. Aslında 17-25 Aralık
sonrası bu yapının operasyonel gücünü görmüşlerdi. Görmüşlerdi ve görmezden gelmişlerdi. Ama onu “AKP iktidarı”nı ve Erdoğan’ı alaşağı edecek
bir güç olarak gördüklerinden; yoksa ülkeyi devralsın ve onlar yönetsin diye
değil.
Ak Parti ve Erdoğan onlar açısından “alışılmış kötü”yü temsil ediyordu;
ama diğeri başarması durumunda onları sonu belli olmayan bir yerlere sürükleyecek “bilinmeyen kötü”yü. Bu ikincisi, onlara her şeyi yapabilecek, sahip oldukları her şeye el koyabilecek kara bir delikti ve tercih yapmak güç
değildi.
Ruh sağlığını Erdoğan nefretiyle ciddi biçimde sakatlamış olanlar dışında herkes olayın vahametini anlamıştı. Anlamayanlar da içinde bulundukları
kesimin bilincini belirleyen medyanın darbe karşıtı tutumuna bakıp kendile-
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rini toparlayabildiler. Darbenin renginin belli olmaya başladığı o anlar, darbe
olduğunu duyunca balkona çıkıp Onuncu Yıl Marşı okuyan bir emekliyi, eşinin öfkeyle söylenerek içeri çektiği anlardı. Ama artık çok geç görünüyordu.
“AKP”ye ve Erdoğan’a karşı kullanıp atabileceklerini sandıkları o güç ülkeye
-ve tabiî ki onların kaderine de- hâkim oluyordu.
İşte o esnada geceye hükümetin ve Erdoğan’ın sergilediği kararlı duruş
damgasını vurdu. Erdoğan’ın darbeye karşı durması, uçağını havaalanının
hâlihazırda darbecilerin işgali altında olduğu İstanbul’a yöneltmesi ve halkı direnişe çağırması, darbecilerin bütün rasyonalitesini bozarken, toplumun
ekonomik ve sınıfsal konumları ve ideolojik yönelimleri birbirine zıt bu kesimlerini de bir anda birleştirdi.
O an belki de kaçınılmaz olarak herkesin aklından geçen şuydu: “Eğer şu
an cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Ekmeleddin İhsanoğlu olsaydı ne olurdu?” O da aynı cesaret ve kararlılığı gösterir ve halkı sokağa el koymaya
çağırır mıydı, yoksa Almanya’nın iltica davetini kabul edip gider miydi? O
cumhurbaşkanı olsaydı darbeye gerek duyulur muydu? Darbeye ihtiyacın duyulmadığı ortam darbe girişiminden daha kötü değil miydi? Galiba cevap
herkes açısından çok netti ve güvenin anahtarı o cevapta gizliydi. Ve o cevap,
Erdoğan’ın ailenin öteki fertlerinin gözündeki yerini değiştirdi. Karşılarında
“iyi ki o var, onların hakkından başkası gelemezdi” dedirten gerçek bir kahraman vardı ve tarihî bir sağduyuyla sezdikleri ürkütücü bir kötülüğün (ülkeyi
Suriyeleştirecek bir darbenin veya işgalin) kararlı bir şeklide üstesinden gelme mücadelesi veriyordu.
Toplumsal düzeyde farklı kesimler arasındaki buzlar da o gece kırıldı. O
gece evlerinde oturanların ezici çoğunluğu, sokakta savaşanların kendileri için de savaştığını anlamışlardı. Evdekiler ve sokaktakiler arasında adeta
zımnî bir sözleşme vardı ve bu da darbe karşıtı mücadeleyi kolaylaştırıyordu.
Bu kollektif direnişi kırmak için eski fay hatları harekete geçirilmek istendi. Ama provokasyonlar etkisiz kaldı. Birgün gazetesi “AKP’liler, Alevi yurttaşların yaşadığı mahalleye silahlar ve bıçaklarla saldırdı” diye yazdı. Haber yalandı.
CHP milletvekili Veli Ağbaba twitterdan böyle bir saldırı olmadığını açıkladı
ve gazete o ifadeleri sildi.
HDP ise darbe karşıtı bildiriye imza koydu ama sonrasında Demirtaş sokakta silahsız bir şekilde darbeye karşı mücadele eden halkı IŞİD zihniyetine
benzeterek kendi kitlesini bu mutabakatın ve sokaktaki direnişin dışında konumlandırmaya çalışmayı ihmal etmedi. Ama onun tutumu, Kürtlerin baştan
beri bütün ülkede darbeye karşı verilen kitlesel mücadelenin etkin bir parçası
olduğu gerçeğini değiştirmedi.
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“Biz”e yüklenen yeni anlam
Bugün, Türkiye toplumu “biz” kelimesine eskisinden daha farklı bir anlam atfediyor. Laik beyaz Kemalist mahallenin, sağ, muhafazakâr, İslamî alt ve orta
sınıfların, Kürtlerin, Alevilerin ve diğerlerinin yüzde kaçı bu kırılmayı yaşadı,
en büyük deprem hangisinde oldu tartışılır. Ama bir deprem oldu. Yıkmayan
darbe güçlendirdi. Halk bir darbeyi beraberce mahkûm etti ve bu başarıdan
dolayı beraberce mutlu oldu. Bu tarihî andaki duygudaşlığın siyasî yaklaşım
ve dilin niteliği üzerindeki olumlu etkisi şimdiden görülüyor.
Bu değerlendirmeler ilk bakışta romantik görünebilir. Ama değil. Bundan sonra Türkiye siyaseti cennet bahçesine dönecek demiyorum. Yine siyasî
kavgalar olacak, siyasî parti ve liderler birbirlerini 15 Temmuz ruhuna aykırı
davranmakla itham edecek. Sınıf ve ideoloji siyasî tutumları belirlemeye yine
devam edecek.
Ama 15 Temmuz öncesindeki gibi değil.
Bakmayın siz darbe karşıtı muhteşem buluşmaların yaşandığı meydanlara
baktığında “idam isteriz” sloganını gören ufuksuz bir kuşağın isimleri hatırlanmayacak yazar çizerlerine. Onlar yaşadıkları dünyayı ve hayatı anlamadan
geldiler, anlamadan gidiyorlar.
Bir an yaşandı, biz o anı beraber yaşadık ve o tarihî andaki tecrübe, toplumun çeşitli kesimlerinin birbirine bakışını olumlu anlamda değiştirdi. Bu değişimin niteliği, bundan sonraki süreçte siyaseti de belirleyecek. Onun içindeki aktörler yeterince farkında olmasa veya istemese bile.
OHAL’de ne yapmalı?
Darbe püskürtüldü ama ona kalkışanların kollarının nerelere kadar uzandığı
hakkında henüz bütün bilgilere sahip değiliz. Hükümetin darbeye nasıl bu
kadar hazırlıksız yakalandığını ve nasıl bu kadar geç haber aldığını göz önüne
alacak olursak, onun da durumu bütünüyle kontrol altına almış olduğundan
emin olmadığı sonucuna varabiliriz.
Dahası, bu darbe girişimi, başka bir devletin veya devletlerin müdahil olduğu daha büyük bir sorunun veya girişimin parçası ise ve Türkiye’nin “müttefiki” olan bazı devletler, özellikle de ABD ile ilgili yaygın ve haklı bir güvensizlik söz konusu ve bu durumda askerî müdahalenin başka bir aktör veya
yöntemle sürdürülmek istenebileceğini düşünerek önlem almak da makul
görülmeli.
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Öte yandan hükümetin halka “meydanları terk etmeyin” çağrısı yapmasının, halkta açıkça dile getiremediği ciddi bir tehdit algısına ilişkin bir arkaplanı veya gerekçeleri olabilir. Bütün bunları göz önüne aldığımızda, Olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesini beraberinde getiren süreci anlayabiliriz.
O hal bu hal değil
Olağanüstü hal anayasal bir kurum olarak hem hukukidir, hem de şartları oluşmuş ise ilkesel olarak meşrudur. Demokratik siyasî sistemler de,
Fransa’da olduğu gibi, bazen bu yolu tercih etmek durumunda kalabilirler. Dolayısıyla bunu Cumhuriyet tarihinin 1990’lara kadar süren rutin baskıcı yönetim geleneği anlamındaki “olağanüstü hal rejimi”yle karıştırmamak
gerek. “Güneydoğu’da yeniden OHAL’li günlere dönüyoruz” yaklaşımını eleştirmek için “hayır, bu sefer tam da 1990’ların olağanüstü hal koşulları oluşmasın diye şimdi olağanüstü hal ilan ediliyor” diyenlerin anlatmak istediği
de bu farklılık aslında.
Ancak gerekçenin ikna ediciliği, onun doğru biçimde uygulanmasının garantisi değil. Bu anlamda olağanüstü halin sonuçları, bu sürecin nasıl kullanılacağına bağlı olacak. Eğer olağanüstü hal uygulamasında, -bu kurumun
yürütmeye sağladığı imkânlarla- darbe tehdidinin kısa sürede ve bütünüyle
bertaraf edilmesi için mücadele edilirken, aynı anda evrensel hukuk ve anayasal güvencelerden uzaklaşmama konusunda gerekli hassasiyet gösterilirse,
demokrasiye hasar vermeden amaca ulaşılabilir.
Ne yapmalı?
Hükümet süreci muhalefetle sürekli iletişim halinde, onları periyodik olarak bilgilendirerek ve onlardan gelen önerilere de itibar ettiğini pratik içinde
göstererek sürdürülmeli. Bu bakımdan Beştepe’deki liderler buluşması eksik
olsa da önemliydi ve HDP’nin darbe sürecindeki bazı açıklamaları ne kadar
sorunlu olursa olsun, bu süreçte onlarla da aynı iletişim tesis edilmeye çalışılmalı.
İşkence ve gayri insanî muamele iddiaları mutlaka ama mutlaka ciddiye
alınmalı. Her bir iddianın üstüne gidilmeli, halkın en fedakâr, en muhteşem
fertlerinin tertemiz canlarıyla kazanılan zaferin, eski devlet geleneğini hortlatmaya çalışacak fırsatçılar eliyle murdar edilmesine izin verilmemeli. Darbe olsaydı “birlikte çalışmaya” hazır görünen Batılı devletlerin ve Suriye’de
kan gövdeyi götürürken veya Esad’ın işkencehanelerinde insanlar öldürülürken onca yıl boyunca az sayıda rapor yazabilen bazı insan hakları örgütlerinin, Türkiye’deki darbecilerle ilgili duyarlılık ve hızlarını çifte standart olarak
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görebilirsiniz. Ama en kötü niyetli çevrelerden gelen, dile getirilen şikâyetler
bile mutlaka dikkate alınmalı, bu süreçte. Onları razı etmek için değil, kendileri bozuk olsa bile söyledikleri bir söz doğru olabileceği için, suyu kirletmemek için, bu ülkede yaşayan bireyler olarak kendimiz için.
Olağanüstü günlerdeyiz ve burada özellikle stratejik makam ve birimlerdeki operasyonlar, bu kapsamda açığa almalar anlaşılabilir. Ama somut kanıt
haricinde, bunun bütün kamu bürokrasisi ve üniversitelerle özel kurumları
içerecek şekilde genişletilmesi ve kanıt yerine ihbar veya kanaate dayalı toplu bir tasfiye şeklinde uygulanması yanlıştır. Geldiğimiz aşamada bu konuda
çok sayıda mağduriyet şikâyeti söz konusu ve bu süreçteki açığa alma, işten
çıkarma ve tutuklamalarla, mülkiyet hakkının ihlaline ilişkin şikâyetlere kaynaklık eden kararların acilen yeniden incelenmesine ihtiyaç var.
En son olarak da tabiî ki bu süreç sivil toplumun ciddi bir gözetimine ihtiyaç gösteriyor. Bu da gösterilmesi gereken hukukî titizlik kadar önemli ve
burada da asıl sorumluluk, müzmin muhaliflerden çok bugüne kadar makul
bir dille hükümet icraatlarını değerlendirmiş, ifrat ve tefritten uzak durmuş
isim ve çevrelere düşüyor.
Ahlâkî ve hukukî olarak doğru olan ve yaşadığımız tarihî ânın anlam ve
değerine yaraşan da bu.

Askerin Sivil Denetiminde
İspanya’nın Yolundan Gitmek
Akın Özçer
Emekli Büyükelçi, Yazar

35 yıl önce (23 Şubat 1981) başarısız bir darbe girişimi yaşayan İspanya, özellikle ilk demokratik hükümetin kurulmasından (30 Kasım 1982) sonra asker-sivil ilişkilerinde eşsiz bir reform sürecine girmişti. Dönemin Savunma Bakanı Narcis Serra’nın imzasını taşıyan
ve 1989 yılında tamamlanabilen bu süreç ayrılıkçı Bask terör örgütü
ETA’nın eylemlerini tırmandırdığı, karşı terör örgütlenmesi GAL’in
cinayetler işlediği son derece sorunlu bir siyasi ortamda gerçekleştirilmişti.
Bu süreci Türkçeye “Demokratikleşme sürecinde ordu”1 başlığıyla
çevrilen kitabında anlatan Serra’ya göre, askerin sivil denetimi için
öncelikle demokratik bir anayasa yapılması ve askerin yanlış eğitiminden kaynaklanan “özerk ordu” saplantısının yok edilmesi gerekiyor. Bunun için de İspanya’nın 1989’da çıkardığı yeni Askeri Personel
Yasası ile yaptığı gibi askerî okullarda müfredatın sivillerce belirlenmesi dâhil askerin kariyere giriş, terfi ve tayinler üzerindeki ideolojik kontrolünü kırmak şart.
İspanya, üç yıllık iç savaşın ardından iktidarı ele geçiren General Francisco Franco’nun nasyonal-Katolik diktatörlük rejimini 40 yıla yakın bir
süre (1939-75) yaşamış bir ülke. Ölümünden sonra yerine geçen Kral Juan
Carlos’un Frankist ama açılımcı seçkinler arasından Adolfo Suárez’i Başbakan atamasıyla başlayan ve ana muhalefet lideri Felipe González’in de
katkısıyla demokratik bir anayasayla taçlanan eşsiz bir demokratikleşme süreci yaşadı. “Demokrasiye geçiş” (transición democrática) olarak bilinen ve

1

Narcis Serra, Demokratikleşme Sürecinde Ordu: Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Reformu Üzerine Düşünceler,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2011.
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1982 genel seçimleriyle sona eren bu süreçte Kral’ın demokratik duruşuyla
başarısız kalan bir darbe girişimiyle karşılaştı. 23 Şubatta (1981) Temsilciler
Meclisi’nin işgali ile başlatılan ve kısaca “23 F” olarak anılan bu darbe girişimi ve darbecilerin komediye dönen yargılanma süreci, askerin sivil denetimi
konusunu siyasî gündemin ilk sırasına taşıdı.
İspanyol Silahlı Kuvvetleri (İSK) aslında demokratikleşme sürecine hep
kuşkuyla bakmış, özerklik sistemine dayalı 78 Anayasası’ndan ülkenin bölünmesine yol açacağı gerekçesiyle rahatsızlık duymuştu. Bu nedenle askeri
tatmin etmek amacıyla Anayasa’ya İSK’nin görevini açıkça yazan bir madde
(8. madde) eklenmişti. Darbeye bahane oluşturabileceği gerekçesiyle Temsilciler Meclisi komisyonları ve Genel Kurulu’nda çok eleştirilmiş olan bu madde, İSK’ye ülkenin egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğünün yanı sıra
“anayasal düzenini” de koruma görevi veriyor.

Darbe girişimi ve askerin özerkliği
İSK’ye mensup bir grubun kalkışma girişimini tetikleyen Anayasa’nın 8.
maddesi değil, özerklik sisteminin belkemiğini oluşturan 2. madde oldu. Hedef anayasal düzeni korumak değil yıkmaktı. Ayrılıkçı Bask terör örgütü ETA,
özerklik sistemiyle bağımsızlık emellerinin suya düştüğünü anlayınca, yüksek rütbeli subayları hedef alan eylemleriyle askeri adeta darbeye kışkırtıyordu. Çünkü ETA’ya göre, Bask Ülkesi’nin bağımsızlığı İspanya’nın, Franco
döneminde olduğu gibi, anti-demokratik bir ülke olmasından geçiyordu.
23 F kalkışması küçük bir grup tarafından gerçekleştirilmek istenmişti
ama ETA’nın terör eylemlerinden rahatsızlık duyan tüm ordunun moral desteğine sahipti. Bu nedenle dönemin hükümeti sadece küçük bir darbeci grubun (darbeyi yöneten üç General dâhil 23’ü üst rütbeli subay olmak üzere
toplam 29 asker ve bir sivil) Franco döneminden kalma 1945 tarihli Askerî
Ceza Kanunu hükümlerine göre yargılanmasına göz yummak zorunda kaldı.
Süreç de bu nedenle tam bir komediye dönüştü. Darbeyi planlayan General
Milans del Bosch sadece 30, Meclis’i basarak uygulayan Yarbay Antonio
Tejero Molina 26 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Bu cezaları da sonuna
kadar çekmediler. Milans del Bosch 75 yaşını doldurduğunda (1991), Yarbay
Tejero da, 15 yıllık hapis cezasını tamamlayınca (1996) tahliye edildi.
23 F başarısız darbe girişiminden sonra buzdağının sadece görünür kısmındakilerin eski Askerî Ceza Kanuna göre yargılanması, toplumda ordu mensuplarının kolayca cezalandırılamayacak kadar güçlü olduğu
kanaatini pekiştirdi. Ayrıca Frankist subayları darbe yapma konusunda da

Askerin Sivil Denetiminde İspanya’nın Yolundan Gitmek | 129

cesaretlendirdi. Nitekim İspanya’da biri ilk demokratik seçimlerden bir gün
önce 27 Ekim 1982’de (27-O), diğeri 2 Haziran 1985’te (2-J) olmak üzere iki
darbe girişimi daha yaşandı. Bunlardan ilkine karışan darbeciler de yine hafif
sayılacak (12’şer yıl hapis) hapis cezalarına mahkûm oldu.
Görüldüğü gibi, darbecilerin yargılanmasını da kapsayacak kadar geniş
yetkilere sahip olan askerî yargı, ayakları üzerinde durmaya çalışan genç İspanyol demokrasisi için, AB’ye üye olmasının arifesine kadar büyük bir sorun
oluşturuyordu. Askerin özerkliği yaklaşımının doğal sonucu olan bu sorun,
darbeciliği özendiren faktörlerin de başında geliyordu elbette.

Askerin sivil denetim altına alınması
Demokrasi dönemini başlatan 28 Ekim 1982 seçimlerinden çıkan González
hükümetinin Savunma Bakanı Narcis Serra’ya göre, askerin sivil denetimi
süreci İspanya’da 7 aşamadan geçti. Bu sürecin ilk aşamalarını Savunma
Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması oluşturdu. Hedef silahlı kuvvetlerin
sivil iktidara sözde değil özde bağlanmasıydı. Bu bağlamda ilk olarak 1980
tarihli Savunma Yasası güncelleştirildi; savunma politikasını yürütme, askeri yönetme ve savunma planlarını onaylama görevleri sivil otoriteye
(Başbakan ve onu temsilen Savunma Bakanı) bırakıldı.
Atılan bu adımların yanı sıra, profesyonel askerlik düşüncesinin benimsenmesine ve silahlı kuvvetlerin operasyon yeteneği ve kapasitesinin geliştirilmesine ağırlık verildi. Ayrıca iç güvenlik alanında mevcut tüm görevler
polis ve jandarmaya devredilerek askerin aslî görevi olan ülke güvenliğine
odaklanması sağlandı.
Süreçte bir sonraki adımı, Savunma Bakanlığı’nın idarî yapısının sivillerin kontrolünü sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi oluşturdu. Bu bağlamda Bakanlık üç ana blokta yeniden örgütlendi. Tümüyle askerî nitelikli
birinci bloğun başında kara, deniz ve hava kuvvetlerinin eşgüdümünü sağlayan Genelkurmay Başkanı yer alıyor. Alt yapı ve silahlanma politikası ile
ekonomik kaynakların yürütülmesi ve kontrolünden sorumlu olan ikinci
blok, doğrudan siyasi nitelikli bir Devlet Sekreteri’ne (Bakan Yardımcısı)
bağlı. Personel ve özlük işlerinden sorumlu üçüncü blok da, sivil bir Müsteşarın yönetimine bırakılıyor.
Narcis Serra, silahlı kuvvetlerin modernleştirilmesinin esas itibariyle savunma harcamalarının etkinleştirilmesinden geçtiğinin altını çiziyor. Yatırım harcamaları ile personel harcamaları arasındaki ideal orantının
60-40 olması gerektiğini belirtiyor. Bakan olduğunda bu orantının 48-52 ol-
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duğuna dikkat çeken Serra, altı yıllık bir süre içinde kara kuvvetlerinde yüzde
16, deniz ve hava kuvvetlerinde ise yüzde 8 oranında personel kısıtlamasına
gittiklerini ve silahlı kuvvetlerin toplam mevcudunu 300 binle sınırladıklarını belirtiyor. Serra’ya göre, personeli şişkin olmayan, kaynakları demokratik denetim mekanizmasına tâbi, profesyonel bir ordu oluşturulması,
askerin sivil iktidara bağlı modern bir güç olmasının önemli koşullarından birini oluşturuyor.
İspanya’da bu yönde atılan bir sonraki adım, askerî yargı reformu oluyor.
1945 tarihli yasanın yerine askerî yargının yetki alanını meslekî hususlarla sınırlandıran yeni bir Askerî Ceza Yasası çıkarılıyor.
Narcis Serra’nın altını çizdiği gibi, askerin sivil denetimi açısından öncelikli olan, eğitim alanındaki ideolojik kontrolünün kırılmasıdır. Ordu’nun
özerkliği düşüncesinin doğal bir sonucu olan askerî ideolojik doktrinin darbeleri de tetiklediğini, bunu aşmanın tek yolunun askerî okullardaki müfredatın siviller tarafından belirlenmesi olduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim
İSK’nin de, eğitim, askerî kariyere giriş ve terfi ve tayinler üzerindeki ideolojik kontrolü yitirmemek için çok direndiğini ve bu aşamanın İspanya’da ancak AB üyeliğinden sonra 1989’da çıkarılabilen Askerî Personel Yasası ile
gerçekleştirilebildiğini belirtmekte yarar var.
İspanya’nın profesyonel orduya geçişini ve ardından zorunlu askerliği kaldırmasını sağlayan yaklaşık 7 yıllık bu sürecin, 15 Temmuzdan sonra
bu adımları ivedilikle atmak durumunda olan Türkiye için eşsiz bir örnek
oluşturduğuna kuşku yok.

Genelkurmay Başkanının Türk
Silahlı Kuvvetlerinin Komutanı
Olarak Hukukî Konumu
A. Faruk Güneş
Bilgi Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Programı Öğrencisi

Özet
Bu çalışma Genelkurmay Başkanın hukuki statüsüne odaklanmakta ve komuta otoritesinin kullanımı hakkında bir öneride bulunmaktadır. Genelkurmay Başkanı tarihsel olarak Türk Silahlı
Kuvvetlerinin (TSK) komutanıdır. TSK’nın kuvvet komutanlıkları yani kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri tek bir komutanın altında birleştiğinde monolitik bir yapı oluşturur.
Bu bir zorunluluk değildir. Bu siyasi, hukuki bir tercihtir. Genelkurmay Başkanının hukuki statüsü esas olarak Anayasada belirlenmiştir. Bu da bir zorunluluk değildir. Genelkurmay Başkanının
Anayasal statüsü iki ana ayağa sahiptir, ilki Genelkurmay Başkanı TSK’nin komutanıdır ikincisi
Genelkurmay Başkanı Başbakana karşı sorumludur. Genelkurmay Başkanı TSK’nin komutanı
olarak soruşturulması durumunda önemli imtiyazlara sahiptir. Bu anayasal koşullarda bile Genelkurmay Başkanının komuta faaliyetlerine sivil yönetimin katılması için bir yol bulunabilir.
Üst düzey sivil bir görevlinin yönetiminde kurumsal bir yapı bu görevi yerine getirmek için
ihdas edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı, Askeriyenin Sivil Denetimi

Legal Status of Chief of General Staff as the Commander of Turkish
Armed Forces
Abstract
This essay center upon Legal Status of Cheff of General Staff and make a suggestion about
his use of command outhority. Chef of General Staff of historicly commander of Turkish Armed Forces (TAF). Branch of TAF namely army, navy and air faorce under command of one
Commander constitute monolitik structure. This isn’t necessity. This is an political, legal preference. Legal status of Commander of Turkish Armed Forces mainly defined in the Turkish
Constitution. Either this isn’t neccessity. Chef of General Staff’s constitutional status has two
main legs, first Cheef of General Staff is commander of TAF second General staff is responsible to the Prime Minister. Chef of General Staff has an important privilege when proceeding
as a TAF Commander. İn this Constitutional condition however a way can be found to accession of civil administration to Chef of General Staff’s command activities. Under the leader of
civil high level incumbent an instutional body can be created to carry out this task.
Keywords: Turkish Armed Forces, Turkish Armed Forces General Staff, Civil Control of The
Army
* Bu makale hakem denetiminden geçmiştir.
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Giriş
Türkiye askeriyesi büyük asker sayısı1, monolitik yönetim zinciri, girişlerinin
kontrole tabi olduğu izole çalışma birimleri2 ve işlevinin kutsallaştırılması3
nedeniyle seçilmiş siviller için diğer kamu hizmeti sunucusu birimler kadar
kolay anlaşılır ve yönetilir bir teşkilat değildir. Bir savunma makinesi olarak
kurgulandığı durumlarda bile askeriye, savunma kabiliyetlerine eş savaşkan
kabiliyetlere de sahiptir. Bu durum onu tehlike potansiyeli yüksek bir kamu
hizmeti birimi haline getirmektedir.
Bu tehlikeli makinenin insanlığın selameti için kontrol altında tutulması
gereklidir. Askeriyenin savunma işlevine hazır ama aynı zaman da kontrol
altında tutulması için seçilmiş sivillerin kolaylıkla erişebileceği bir kullanma
kılavuzuna ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kılavuzdaki önemli başlıklardan birisi
Genelkurmay Başkanının (GKB) Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komutanı
olarak hukuki statüsüdür.
Askeri yüksek teknolojinin, hedef olarak sivil-asker ayırımı yapmaması
buna karşın insan kayıplarını aza indirip harekâtları cazip hale getirip halkla
ilişkileri güçlendirmesi4 ve yüksek teknolojili orduların sayısın çoğalması bu
kullanma kılavuzunun gerekliliğini ve önemini artırmaktadır.
Bu çalışmada GKB’nın komutan olarak hukuki statüsü irdelenecektir.
Komutanlık kavramının hukuki olarak açıklanması, GKB’nın tarihsel olarak
komutanlık statüsü, GKB’nın komutanlık görevleri, GKB’nın komutanlık göreviyle ilgili olarak yargılanması yazının ana başlıklarını oluşturmaktadır.
GKB’nin doğrudan komutanlık göreviyle doğrudan ilgili olmayan GKB’nın
atanması konusuna da yazı bütünlüğünü sağlamak için değinilecektir. Kullanma kılavuzunda yeni bir başlık olarak GKB’nin komuta yetkisini kullanmasına ilişkin bir öneri de yapılacaktır.

1

TSK asker personel sayısına ilişkin bilgileri 22.11.2011 tarihinden itibaren kamuoyu ile paylaşmaya başlamıştır.
Yaklaşık asker sayısı 600.000 civarındadır.

2

2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre askeri yasak bölgeler genelkurmay
başkanını göstereceği lüzum üzerine Bakanlar kurulunca kurulur ve kaldırılır. Askeri mahaller genellikle askeri
yasak bölgedir.

3

Silahlı kuvvetlerin görevi 211 sayılı İç Hizmet Kanununda “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve anayasa
ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamaktır” şeklindeydi. Kanunun 13.07.2013 tarihinde
değiştirilen 35. maddesi silahlı kuvvetlerin görevini “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dışından gelecek tehdit
ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askerî gücün muhafazasını ve
güçlendirilmesini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve
uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır.” Şeklinde değiştirilmiştir.

4

Smith W. Thomas, ‘Yeni Savaş Hukuku: İleri teknoloji ve Altyapısal Şiddeti Meşrulaştırmak’, Liberal Düşünce, Y.7,
S 29 s. 54
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1-TSK’nin Komutanı Olarak GKB’nın Hukuki Statüsünün Tarihi5
Kuruluş ve Bağımsız GKB Dönemi
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda Genelkurmay Başkanlığı bir bakanlık olarak oluşturulmuştur. Bu bakanlığın adı Erkânı Harbiyei Umumiye
Vekâletidir. 3 Mayıs 1920’den 3 Mart 1924’e kadar görev yapan altı kabinede
GKB Kabine üyesi olarak bulunmuştur. Bu dönemde Milli Savunma Bakanları da asker kişiler olduğundan kabinede daima iki profesyonel asker bulunmuştur.6 Bu model bir savaş modelidir.
3 Mart 1924’te 429 numaralı Şeriye ve Efkaf ve Erkânı Harbiyei Umumiye
Vekâletlerinin İlgasına Dair Kanun7 ile Genelkurmay Bakanlığı kaldırılmıştır.
Bunun yerine Cumhurbaşkanı yerine/adına orduyu barış durumunda komuta
eden en yüksek rütbeli askeri makam olarak Genelkurmay Başkanlığı ihdas
edilmiştir. Kanun GKB’nın görevinde bağımsız olduğunu açıkça belirtmiştir.
GKB görevine giren konularda her bakanlıkla yazışabilecektir. GKB Başbakanın inhası Cumhurbaşkanının onayı ile seçilecektir. Kanunda GKB’nın kim
tarafından atanacağı belli edilmişse de kime bağlı olduğu belli değildir. Ayrıca savaş zamanında orduya kimin komuta edeceği de kanundan anlaşılamamaktadır.
GKB’nın askeriyeye emir ve komuta ettiği, askeri politika ve stratejiyi tespit ettiği, kendisine bu konularda karışılmayan, savunma bakanlığının üstünde konumlanmış genelkurmay sisteminin yasal temellerinin bu kanunla atıldığı söylenebilir. Genelkurmay Başkanlığı makamını bu dönemde 1944 yılına
kadar Mareşal Fevzi Çakmak işgal etmiştir. Mareşal 21 yıl boyunca bu makamda kimseye hesap vermeden, hiçbir kuruma bağlı olmadan çalışmıştır.8
Başbakana Bağlı GKB
1944 tarih ve 4580 numaralı toplam yedi maddeden oluşan Kanunun kabulüyle Başbakana bağlı genelkurmay dönemi başlamıştır. Kanun, a-harp kuvvetlerinin barışta emir ve komutasını sağlayan en büyük askeri memurun
GKB olduğunu, b-barış zamanında GKB’nın Başbakana bağlı ve ona karşı
emir komutadan sorumlu olduğunu, c-GKB’nın Başbakanın teklifi üzerine
5

Bu tarihe ilişkin özlü bilgiler 17.01.1971 tarihinde Başbakan Süleyman Demirel tarafından TBMM’ne sunulan
Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısının gerekçesinde de bulunmaktadır. https://www.
tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d03/c006/mm__03006104ss0132.pdf, erişim 17.08.2016

6

Özdemir Hikmet, ‘Rejim ve Asker’, Afa yayınları, Mayıs 1989, s. 53

7

TBMM,
https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc002/kanuntbmmc002/
kanuntbmmc00200429.pdf, erişim 16.08.2016

8

Birand Mehmet Ali, ‘Emret Komutanım’, Sekizinci Baskı, Milliyet Yayınları, Kasım 1986, s. 428, 429
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bakanlar kurulunca atanacağını, d-GKB’nın görevi dairesinde Başbakan tarafından belirlenen çerçevede bakanlıklarla yazışmaya yetkilendirilebileceğini
düzenlemektedir.9
Bu kanunla Genelkurmay açık bir şekilde Başbakanlığa bağlanmış, diğer
bakanlıklarla yazışma yetkisi Başbakanın onay verdiği kadarıyla mümkün
hale gelmiş, Başbakanın vereceği onayı istediği zaman değiştirebileceği kanunda belirtilmiştir. Bu şekilde askeriyenin sivil hükümetlerin kontrolü altına alınması yolunda ilk ciddi adım atılmış olmaktadır.10
Milli Savunma Bakanlığına Bağlı GKB
30 Mayıs 1949 tarihinde kabul edilen 5398 numaralı Kanunla Genel Kurmay
Başkanlığının statüsü yeniden düzenlenmiştir. Kanuna göre askeriyenin savaşta ve barışta hazırlanması görevi Milli Savunma Bakanlığına (MSB) aittir.
GKB, bu konularda kendiliğinden bir göreve sahip değildir. O, sadece MSB’nın
bir görevlisi ve Genel Kurmay Başkanlığı da MSB’nın bir dairesi durumunda
olup Bakanlığa ait görevlerden bir kısmını Bakanlık adına yürütmekle vazifelidir. Kanuna göre barış döneminde harp kuvvetlerinin komutası GKB’na
verilmiştir. GKB’nin atanması Milli Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar
Kurulu Kararıyla olacaktır. 1949’dan 1960 cunta darbesine kadar geçen sürede bu Kanunun ortaya çıkardığı MSB’na bağlı Genelkurmay Başkanlığı sisteminin askeriyenin bazı çevrelerini rahatsız ettiği soyut şikâyetleri dışında
yol açtığı aksaklıklara dair somut örnekler göstermek mümkün değildir.11
Başbakana Karşı Sorumlu GKB
1960 askeri cuntası GKB’nın statüsünde Anayasal seviyede bazı değişiklikler yapmıştır. Askeri cuntanın kontrolünde yapılan 1961 Anayasasına göre
GKB silahlı kuvvetlerin komutanıdır. GKB Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca atanır. GKB görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumludur. Anayasa ile yaratılan Başbakana sorumlu genelkurmay
başkanı modeli yanında aynı anda MSB’na bağlı genelkurmay modeli de yürürlükte olmuştur. Zira Genelkurmay Başkanlığını onun bir dairesi şeklinde
MSB’na bağlayan yasa yürürlükte kalmıştır. Konu 1961 Anayasasının getirdiği yeni bir kurum olan Anayasa Mahkemesinin (AYM) önüne Adalet Partisi
TBMM grubu tarafından getirilmiştir. AYM yasanın 1. 2. ve 3. maddelerini
9

TBMM
tutanakları,
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc026/
kanuntbmmc026/kanuntbmmc02604580.pdf, erişim 16.08.2016

10 Akyaz Doğan, ‘Askeri Müdahalelerin Orduya Etkisi Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine’, 3. Baskı
İletişim Yayınları, İstanbul 2009, s 335
11 Özdemir Hikmet, … s. 84
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bir oy farkla iptal etmiştir.12 Bu şekilde MSB’na bağlı genelkurmay modeli
tamamen ortadan kalkmıştır.
Genelkurmay Başkanının görevleri bundan sonra ancak 1970 yılında çıkarılan bir kanunla düzenlenebilmiştir. 31.07.1970 tarihli ve 1324 numaralı
Kanunda genelkurmay başkanının; savaşta ve barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin komutanı olduğu, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel,
istihbarat, harekât, teşkilat, eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve
öncelikler ile ana programlarını tespit edeceği, görev ve yetkilerine ait konularda şahsen veya görevlendireceği kişi ve kuruluşlar eliyle ilgili bakanlıklar,
kişi ve kurumlarla doğrudan yazışma yapabileceği, temaslarda bulunabileceği, hizmetlerin yürütülmesinde Milli Savunma Bakanı ile işbirliği yapacağı,
görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kanunla birlikte Başbakana karşı sorumlu genelkurmay başkanlığı sistemine dönülmüş olmaktadır.

2-Silahlı Kuvvetlerin Komutanı Genelkurmay Başkanı
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana şu ya da bu şekilde formüle edilse de
GKB’na Silahlı Kuvvetlerin komutanı görevi verildiği görülmektedir. 1982
Anayasası da GKB’na silahlı kuvvetlerin komutanı payesini vermektedir. Söylemek gerekir ki, GKB’nın otomatik olarak silahlı kuvvetlerin komutanı olması askeri bir zorunluluk değil hukuki/siyasi bir tercihtir.13 GKB demokratik
genel askeri uygulama olarak aslında başkomutan karargâhının en yüksek
rütbeli askeri, Başkomutanın birincil askeri danışmanıdır, ismi de bunun için
genel komutan değil Genelkurmay Başkanıdır14.
Komutan Kavramı ve Hukuki Mahiyeti
Komutan sözcüğü manga komutanlığından başkomutanlığa kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılmaktadır15. 211 numaralı TSK İç Hizmet Kanunu
tanımlar kısmında ayrı bir komutan tarifi yapmamaktadır. Kanun 52. madde12 AYM, E 1963/67, K 1966/19, T 14.04.1966
13 Birleşik Devletler askeriyesinin genelkurmay başkanı aynı zamanda federal askeriyenin komutanı değildir. Birleşik
Devletler federal askeriyesinin tek bir askeri komutanı yoktur. Coğrafi alan ya da işlev esasına göre örgütlenmiş
birden çok komutan bulunmaktadır.
http://www.defense.gov/Military-Services/Unified-Combatant-Commands, erişim 19.09.2016
14 Genelkurmay Başkanlığı resmi internet sitesinin İngilizce versiyonunda ‘Genelkurmay Başkanı’ ibaresinin İngilizce
diline Türk Silahlı Kuvvetlerinin Komutanı (Commander of TAF) olarak çevrildiği görülmektedir.
http://www.tsk.tr/HomeEng, erişim 21.09.2016
15 Enginsoy Cemal, ‘Çağdaş Stratejinin Yeni Boyutları’, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı
Yayınları Gnkur Basımevi Ankara, 1980, s. 8
Yazar kitabın ana konusu olan strateji kavramını ‘yüksek komutanlık sanatı’ kavramı içinde değerlendiriyor ve bunu
kara deniz hava kuvvetlerini kapsayacak şekilde yorumluyor
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sinde kumandan hakkında bilgiler vermektedir. Buna göre “Müstakil olarak
bir kışla, konak veya ordugâhta bulunan bir kıta veya askeri kurumun kumandan veya amiri aynı zamanda bu yerlerin kışla, konak veya ordugâh kumandanıdır. Muhtelif birlik ve kurumların bir arada bulunduğu kışla, konak
ve ordugâhlarda kumandanlık en büyük rütbeli kumandan veya amire aittir.”
Ancak bu bilgilerden komutanın işlevi açıkça anlaşılamamaktadır.
211 Sayılı Kanunda karargâh tanımı yapılırken komutanın ne yapacağı
da tanımlanmıştır.16 Buna göre komutanın görevi sevk ve idaredir, karargâhı
da buna yardımcı olacaktır. Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu17
Jandarma Genel Komutanını tarif ederken onun jandarma teşkilatının sevk
ve idaresinden sorumlu olduğunu söylemektedir. Subay Sicil Yönetmeliğinden anlaşıldığı kadarıyla komutanın işlevlerinden birisi emri altındakilere sicil vermektir.18 Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği19 Jandarma
Genel komutanı, Jandarma Bölge Komutanı ve İl Jandarma Alay Komutanını
tarif ederken komutanın görevlerini; astlarını mesleki askeri eğitim yönünden yetiştirmek, disiplini sağlamak, personelin özlük işlemlerini yürütmek,
emri atındakilerin görevlerinin tam ve doğru yapılmasını denetlemek, yanlış
ve eksikliklerin nedenlerini inceleyerek gidermek olarak tespit etmektedir.
ABD Federal askeriyesinde Başkan ve Savunma Bakanından sonra askeri
komutanın en başındaki asker olan müşterek muharip komutanların komutanlık yetkisi şu şekilde tanınmıştır: Komuta yetkisi komutana verilmiş ve
delege edilemeyen bir yetkidir. Müşterek Muharip Komutan emrine verilmiş
kuvvetler üzerinde kendine verilmiş misyonu yerine getirmek için gerekli
olan komuta merkezlerini ve kuvvetleri organize ve istihdam eder, onlara görevler verir, hedefler tespit eder, askeri operasyonun, eğitim ve lojistiğin her
veçhesiyle ilgili yerine getirilmesi zorunlu emirler verir. Komutanlık yetkisi
kendisine bağlı birliklerin komutanları kanalıyla icra edilmelidir. Müşterek
komutanlık yetkisi komutanlıkları ve kuvvetleri organize ve istihdam etmekte komutana tam yetki sağlar. Operasyonel kontrol komutanlık yetkisinin
esasıdır.20

16 211 numaralı Kanunun 12. Maddesindeki tanıma göre Karargâh, komutan ya da amirlerin kıta veya kurumlarını
sevk ve idarelerinde yardımcı olan bir toplumdur.
17 RGT 12.03.1983, RGN 17983, Kanun No 2803
18 Subay Sicil Yönetmeliğinin 6. Maddesine göre subayların birinci sicil üstleri neredeyse her durumda komutanlardır.
RGT 27.12.1998 RGS 23566
19 BKKT 03.11.1983, BKKN 83/7362, RGT 17.12.1983, RGN 18254
20 Department of Defence, ‘Dictionary of Military and Associated Terms’, Joint Publication 1-02, 17 April 2001, As
Amended Through 17 Marc 2009, s 93
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Keza ABD Federal Askeriyesinde komutanlık rütbe ya da görevlendirme
gereği kendine bağlı durumdaki kişiler üzerinde hukuken uygulamaya muktedir olunan bir yetkidir. Komutanın otoritesi aynı zamanda sorumluluğudur. Komutan verilen görevi başarmak için; emrindeki gücün istihdamını,
organize edilmesini, yönetilmesini, koordine ve kontrol edilmesini mevcut
imkânları en etkin şekilde kullanarak yapar. Komutan emrine verilen personelin sağlığından, esenliğinden, moralinden ve disiplininden de sorumludur.21
Aslında komutan kavramı kamu yönetimindeki amir-üst kavramına benzemektedir. Ancak askeriye içinde ‘komutan’ kavramı biraz da harp tarihinin
anılarıyla yücelmiş ve kutsanmıştır.
Başkomutan, Komutan, Silahlı Kuvvetlerin Genel Komutanlığı
1324 sayılı Kanunda GKB’nın görevleri anlatılırken GKB’nın Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim
hizmetlerine ait ilke, öncelikler ve anaprogramı tespit edeceği belirtilmiştir.
Oysa Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat,
harekât, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke, öncelikler ve anaprogramın
tespit edilmesi askeri politikaya dâhil olan hususlardır. Yani komutanlık görevinin unsurları değildir. Askeri politika savunma politikasının bir alt bileşeni
ve kara, deniz, hava kuvvetlerinden oluşan askeri potansiyelin organizasyonu, eğitimi ve gerçekleştirilmesini ifade etmektedir.22 Askeri politika savunma politikasına göre daha fazla askeri teknik konulara değinse de MSB’nın
görevleri içinde olması gereken bir alandır. Komutan kendine verilmiş görevi, misyonu karargâhı vasıtasıyla imkânları ve personeli en uygun şekilde
sevk ve idare ederek yerine getiren kişidir. Komutan görev, misyon yaratamaz. Komutana hem birliği hem de görevi bir başka otorite tarafından verilir.
Genel olarak TSK söz konusu olduğunda bu görevin TBMM, Cumhurbaşkanı,
Başbakan ya da Bakanlar Kurulu tarafından verilmesi gerekir.
1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanuna
669 sayılı Olağanüstü Hal KHK’si ile kuvvet komutanlarını MSB’na bağlayan
1/A maddesi eklenmiştir. Maddede diğer kanunlarla GKB’na verilen bu kanuna aykırı olmayan hususların geçerliliğini koruduğu da belirtilmiştir. Buna

21 A.g.e, s 103
22 Serra, Narcis, ‘Demokratikleşme Sürecinde Ordu’, Çev. Şahika Tokel, İletişim Yayınları, 1. Baskı, 2011 İstanbul,s.
205
Serra askeriyenin plan ve programlanmasında iki temel politikadan bahsetmektedir. Bunlar Savunma politikası ve
askeri politikalardır.
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göre Kuvvet Komutanlarının MSB’na bağlılığı konusunda bu hüküm esastır.
Dolayısıyla kuvvet komutanlarının MSB’na bağlılığı başka bir kanundaki hükümle değişik bir yoruma tabi tutulamaz.
Aynı maddeyle Cumhurbaşkanı ve Başbakana kuvvet komutanları ve bağlılarından bilgi alma ve bunlara emir verme yetkisi verilmiştir. Cumhurbaşkanı ya da Başbakanın vereceği emrin idari gücünün GKB’nin vereceği emirden daha üstün olacağı 669 sayılı KHK’deki “Verilen emirler herhangi bir
makamdan onaya alınmaksızın derhal yerine getirilir”. Kuralıyla tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanı Ya da Başbakan Kuvvet Komutanlarına ya da bunların bağlılarına herhangi bir emir verdiğinde bu emrin değiştirilmesi, ikame
edilmesi, geciktirilmesi ya da başka bir şekilde etkisiz hale getirilmesi hiçbir
makam için mümkün değildir. Bu emirler derhal yerine getirilecektir. Bu durumda GKB’nin komutanlık yetkisinin Cumhurbaşkanı ve Başbakanın vereceği emirler bakımından tam olarak sınırlandığı söylenebilir.
Mevcut yasal düzene göre GKB’nın Silahlı Kuvvetlerin komutanlığını
karargâhı yardımcılığıyla emrine verilmiş TSK’ni özlük işleri, eğitim, istihbarat, harekat, moral, disiplin ve benzeri konularda sevk ve idare ederek verilen
savaşa hazır olma görevini başarmak durumunda olan, operasyonel kontrole
hukuken sahip en yüksek rütbeli asker kişi olarak tarif edebiliriz.
Başkomutanlık parlamenter sistemde karşı imza kuralı çerçevesinde
TSK’nin genel komutanlığı pozisyonudur. TSK’nin genel komutanı başkomutandır. Başkomutan bu genel komutanlığı bir karargâh vasıtasıyla yapacaktır.
Bu da Genel Kurmay Başkanlığı Karargâhıdır. GKB’nı Silahlı Kuvvetlerin genel komutanı yapacak yetkilerle donatmak bir bütün olarak silahlı kuvvetlerin aynı anda iki adet genel komutanı/amiri olmasına yol açar. Bu durumda
sivil Başkomutan operasyonel komutanlık yetkileriyle donatılmadığından asker komutan silahlı kuvvetlerin genel komutanı olacaktır. Oysa o Başkomutanlık karargâhın başkanıdır ve öyle kalmalıdır.
TSK’ne Görev Verilmesi
GKB’nin Anayasadan ve yasadan kaynaklanan komutanlık görevinin yanı sıra
GKB’na ya da onun emrine verilen TSK’ne görev verme, yani GKB’nın yapacağı komutanlık görevini tanımlama yetkisine sahip kişi ve kurumlar bulunmaktadır.
Bunların ilki TBMM’nin Anayasanın 92. Maddesi uyarınca savaş hali ilanına karar vermesi durumudur. Bu durumda TBMM GKB’nın görevini savaş
hali ilanı kararında genel olarak gösterecektir. Bu durumda TBMM Anayasa-
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nın 117. maddesi uyarınca GKB’nı TSK’nin Başkomutanlığı görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirmekle de görevlendirmiş olacaktır.
Bunun dışında TBMM’nin TSK’ni yurtdışında görevlendirme yetkisi bulunmaktadır. TSK’ne yurt dışında verilecek görevler Anayasanın 92. maddesindeki kısıtlamalara tabi olacaktır. Anayasanın 92. Maddesine göre silahlı
kuvvetlerin yurtdışına gönderilmesi için uluslararası hukukun meşru saydığı
bir hal mevcut olmalıdır. Ancak böylesi bir hal varsa TBMM silahlı kuvvetlerin yurtdışına gönderilmesine karar verebilecektir; dolayısıyla uluslararası
hukukun meşru saydığı hal, TBMM’nin alacağı karar için hukuki bir ön koşul
niteliğindedir.23
Anayasanın 92. Maddesine göre Cumhurbaşkanı TBMM’nin toplantı halinde olmadığı bir anda ülkenin saldırıya uğraması halinde silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olduğu durumlarda
TSK’nin kullanılmasına karar verebilir. Bu karar verme kuşkusuz TSK’ne yönelik bir görev emrini de içerecektir.
Bakanlar Kurulu Anayasanın 112 maddesi uyarınca Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözeten kurum olarak GKB’na görev verme yetkisine sahiptir. Başbakan da kendisine bağlı GKB’ne görev verme yetkisine doğal
olarak sahiptir. Bu kurum ve makamların vereceği görevler GKB’nin komutanlık görevinin yapılışını doğrudan etkileyecektir. Zira GKB verilen görevi/
misyonu komutan olarak yerine getirmek durumundadır.
TSK 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca yurt içinde bazı görevleri de
yapacaktır. Buna göre bir ilde çıkan olayların yerleşik kolluk güçleri tarafından önlenmesi mümkün değilse il valisi askeri birliklerden de yardım isteyebilecektir. Burada GKB’nın emir verme düzenine dışarıdan bir müdahale söz konusudur. Valilerin yardım için çağırdıkları askeri birlikler üzerinde
emir, denetim ve koordinasyon yetkileri sınırlı olsa da askeri düzen dışında
GKB’nin komutanlığını duraksatarak askere görev verme yetkilerinin olduğu
görülmektedir.

3-Silahlı Kuvvetlerin Komutanının Atanması
Cumhuriyet tarihi boyunca yukarıda değinildiği gibi bazı farklılıklar olsa da
GKB’nın atanması Bakanlar Kurulu, Başbakan ve Cumhurbaşkanı makamlarının çeşitli karışımlarda katılımıyla yapılmıştır. MSB’na bağlı GKB döneminde ise atama Milli Savunma Bakanının teklifi Bakanlar Kurulu kararıyla

23 Denk Erdem, ‘Silahlı Kuvvet Kullanımıyla İlgili TBMM Kararları’, Siyasal Kitabevi, Ekim 2011, Ankara, s. 18, 29
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olmuştur. GKB’nın atanma yöntemi darbe anayasaları olan 1961 ve 1982 anayasalarında anayasal katılığa kavuşturulmuştur24. 1961 ve 1982 Anayasalarına göre GKB Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından
atanır.
1324 sayılı Kanunun 8. maddesine göre GKB’nın başka bir göreve atanması veya emekliye ayrılması göreve atanmasındaki usule göre yapılır. Kanunda
GKB’nın görevden alınması düzenlenmemiştir. Bu durum GKB’nın görevden
emekliye ayrılma ya da başka bir göreve atama dışında alınamayacağını göstermez. GKB idare hukukundaki ‘yeki ve yöntemde koşutluk’ ilkesine göre
gerekli görüldüğü takdirde Bakanlar Kurulunun teklifi ile Cumhurbaşkanı
tarafından görevinden alınabilir. Kanun koyucu Genelkurmay Başkanlığı makamının en fazla 45 gün boş kalmasını takdir etmiştir. Kanunun 9. Maddesine göre Genelkurmay Başkanlığının boşalması halinde en geç 45 gün içinde
atama yapılır. Ancak bu hükmün ihlal edilmesinin herhangi bir müeyyidesi
olmadığından atamayı gerçekleştirecek merciler gerekli gördükleri takdirde
bu süreyi aşabileceklerdir. Ayrıca bu atamanın asil ya da vekil olduğu yolunda açık bir hüküm olmadığından vekâleten atamaların bu süreyi kestiği ileri
sürülebilir.
1324 sayılı Kanunun 671 sayılı KHK ile değişmeden önceki halinde Genelkurmay başkanının kara, deniz, hava kuvvet komutanlığı yapmış general
ve amiraller arasından atanacağı hüküm altına alınmıştı. 671 sayılı KHK ile
yapılan değişiklikle GKB’nın orgeneraller veya oramiraller arasından yapılabileceğini hüküm altına almıştır. Bu durum seçilmiş sivillerin takdir haklarını genişlettiğinden oldukça isabetli bir değişiklik olmuştur.
Genelkurmay Başkanları bugüne kadar daima kara kuvvetleri mensubu
subaylar içinden atanmıştır. Bu uzun yıllardır TSK’ne yerleşmiş “piyadenin
üstünlüğü” prensibinin bir sonucudur.25 GKB’nın kara sınıfından olmasını zorunlu kılan yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. GKB’nın kara dışında bir
sınıftan da seçilmesi ordu üzerindeki sivil kontrol imkânını genişletici bir rol
oynayacaktır. Bu şekilde seçilmiş sivillerin genelkurmay başkanı olarak seçebilecekleri adayların sayısı artmış buna koşut olarak daha isabetli seçimler
yapılma ihtimali artmış olacaktır.

24 1961 ve 1982 Anayasalarında ‘Genelkurmay Başkanı’ ibaresi onbir kez geçmektedir.
25 TSK’da Rotasyon Dönemi, http://www.mehmetalibirand.com.tr/yazidetay.asp?id=1470,
Emekli Kara Kuvvetleri komutanı Aytaç Yalman verdiği bir mülakatta “Türk Ordusu demek Kara Kuvvetleri Komutanlığı
demektir” diyerek TSK’de piyadenin önemini berrak bir şekilde ifade etmektedir. http://t24.com.tr/haber/yalmanhilmi-ozkokun-kac-tane-tanki-vardi-ki-darbeyi-onledi,213871, erişim 18.08.2016
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GKB’nın atama biçimini anayasal bir katılıkta ele almak zorunlu bir anayasacılık tekniği değildir. İdare cihazı içinde üst düzey bir kamu görevlisi
olan GKB’nın atanması yönteminin diğer üst düzey kamu görevlileri gibi
münhasıran yasal düzenlemelere tabi olması makul bir hukuki tatbikat olarak kabul edilmelidir.

4-Genelkurmay Başkanının Görevleri
GKB’nın görevleri esas olarak ona askeriyenin genel komutanlığının verildiği 1324 sayılı Kanun çerçevesinde incelenecektir. GKB’na özel kanunlar ile
verilen görev ve yetkilerin saklı olduğu kanunda açıkça belirtilmiştir. Genelkurmay Başkanlığına/Başkanına verilen yeki imtiyaz ve görevler o kadar
fazladır ki büyük boyutlu bir kitabın önemli bir bölümünü oluşturmuştur.26
Bu yetki ve görevler GKB’nın komutanlık görevinin zorunlu veya esas parçası
olmadıklarından inceleme kapsamına alınmamıştır. Ancak bu yetki ve görev
ve imtiyazların Genelkurmay Başkanının komutanlık pozisyonunu tahkim ettiğini de kabul etmek gerekir.27
GKB’nın görevlerini incelemeyi güncele taşımak ve anlaşılabilirliği artırmak adına 1324 sayılı Kanun 669 ve 671 sayılı KHK’den önceki haliyle kıyasen irdelenecektir.
1324 sayılı Kanunu Değiştiren Olağanüstü Hal KHK’leri Öncesi
31.07.1971 yılında kabul edilmiş ve 669 ve 671 sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine kadar hiçbir maddesinde değişiklik yapılmadan 45 yıl uygulanan Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait
Kanun askeri yapının değiştiril(e)meyen özünün hukuki dayanaklarının en
önemlilerinden birisi olmuştur.28
1324 sayılı Kanun orijinal haliyle Silahlı Kuvvetlerin Komutanlığını hem
barışta hem de savaşta GKB’na vermektedir. Genelkurmay Başkanı, Silâhlı
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; personel, istihbarat, harekât, teşkilât,
eğitim, öğretim ve lojistik hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile anaprogram26 Çelik Seydi, ‘Osmanlıdan Günümüze Devlet ve Asker askeri Bürokrasinin Sistem İçindeki Yeri’, Birinci Basım,
Salyangoz Yayınları, Ocak 2008, Yazar, s. 357-418, Yazar bu ayrıcalık ve yetkileri kanunlar, kararnameler, tüzükler
ve yönetmeliklerle verilenler olarak incelemiştir.
27 Genelkurmay Başkanının Milli Güvenlik Kurulu İçinde üstlendiği görev ve bu kurulun Anayasada belirlenmiş protokol
sırası bunların en fazla göze çarpanlarındandır.
28 Askeri Yapının değiştirilemez özünü (çelik çekirdeğini) oluşturan diğer iki kanun ise Milli Savunma Bakanlığı Görev
ve Teşkilatı Hakkında Kanun (RGT 07.08.1970, RGN 13572, Kanun No 1325), Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun idi. (RGT 26.07.1972, RGN 14257, Kanun No 1612). 1961 Anayasasıyla kurumsallaşan
1970’lerin proteryan askeriyesinin hukuki alt yapısını oluşturan ve neredeyse hiç değişikliğe uğramayan bu üç
kanuna merkezinde Fetullahçı Terör Örgütünün olduğu anlaşılan 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından
olağanüstü hal KHK’leri ile dokunulabilmiştir.
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larını tesbit etme görevine ve yetkisine sahiptir. Bu görevlerinin uygulanmasını kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar
eliyle yapacaktır. Personel işleri özel kanunlarına göre yürütülecektir. Lojistik tedarik hizmetlerini MSB yapacaktır. MSB bu hizmetleri GKB’nın Lojistik
tedarik hizmetleri için, tespit etmiş olduğu ilke, öncelik ve anaprogramları
çerçevesinde yürütecektir.
Uluslararası yapılacak anlaşma ve andlaşmaların askerî yönlerinin tayininde ve uygulama esaslarının tespitinde GKB’nın mütalâası alınır. Gerektiğinde bu toplantılara katılır veya temsilci gönderme yetkisine sahiptir.
GKB; şahsen veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlarla, görev ve yetkilerine
ait konularda, ilgili bakanlıklar, daireler ve kurumlar ile doğrudan yazışma
yapma ve temaslarda buluma yetkisine sahiptir. GKB, hizmetlerin yürütülmesinde Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapma görevi içindedir. Ancak
bu işbirliğinin detaylarına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
1324 sayılı Kanununun 669 sayılı KHK’deki değişiklikten önce ihdas ettiği Genelkurmay Başkanı; askeriyenin en üstünde, olabilecek tüm konularda komuta yetkisine sahip, yetkilendirilmesine ihtiyaç görülmeyen lojistik
alanında da MSB’na genel bir çerçeve çizen, askeriyenin onun hiç olmazsa
genel iradesi olmadan herhangi bir komuta işlevi yap(a)mayacağı bir kamu
görevlisidir.
Olağanüstü Hal KHK’leri Sonrası
1324 sayılı Kanunun 1. maddesi “Genelkurmay Başkanlığı teşkilatı kendi kuruluş ve kadrolarında gösterilir. Kuvvet Komutanlıkları bu teşkilat dışında
yer alır ve teşkilatları, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu çok önemli değişiklikle GKB ve Kuvvet Komutanlıkları arasına bir idari birim olarak MSB gitmiştir. Askeri yapının yeni
hukuki mimarisine göre Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ayrı teşkilatlar haline gelmiştir. Kuvvet Komutanlıklarının Genelkurmay
Başkanlığı teşkilatı içinde olmadığı MSB teşkilatı içinde yer alacakları açıkça
belirtilmiştir. 669 sayılı KHK’de kuvvet komutanlıklarının barışta MSB teşkilatı içinde yer alması karalaştırılmışken 671 sayılı KHK’de ‘barışta’ ibaresi
de çıkarılarak kuvvet komutanlıklarının tüm zamanlarda MSB teşkilatı içinde
yer almaları kabul edilmiştir. Maddede GKB’nın Silahlı Kuvvetlerin komutanı
olduğu belirtilmiş “barışta ve savaşta” ibaresi metinden çıkarılmıştır. Madde
herhangi bir zaman kayıtlaması yapmadan GKB’nı TSK’nin komutanı yapmaktadır. Türkiye anayasal olarak usulüne uygun ilan edilmiş bir savaş hali
durumunda savaştadır, bunun dışında da barıştadır. Bu iki halede de GKB’nın
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komutanlığı konusunda bir kayıt olmadığından metinden çıkarılan ‘barışta ve
savaşta’ ibarelerinin önemli bir hukuki sonucu olmadığı değerlendirilebilir.
Kanunun GKB’nın görevlerini anlatan ikinci maddesinde de değişiklikler
yapılmıştır. Genelkurmay Başkanı tıpkı 671 sayılı KHK öncesi gibi, Silahlı
Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekât, teşkilat ve
eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları tespit etme görevine sahiptir. Ancak bu görevini MSB’nın görevleri saklı kalmak kaydıyla
yapacaktır. Bu görevlerden; İstihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulayacaktır. Personel hizmetleri, özel kanunlarına göre yürütülecektir. Lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit etmiş
olduğu ilke, öncelik ve ana programlar ile askeri okullardaki eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan MSB’na
bildirme görevine sahiptir.
KHK’ler ile Genelkurmay Başkanının hukuki statüsünde yapılan değişiklikleri özetlemek gerekirse; a) Genelkurmay Başkanı Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekât, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları tespit etme görevine sahiptir
ancak bu kez MSB’nın görevleri saklı kalmak kaydıyla bunu yapacaktır. b)
Askeri okullardaki eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan MSB’na bildirme görevine sahiptir.
Genelkurmay Başkanın görevleriyle ilgili konuların bazıları ise değiştirilmemiştir. Bunlar a) Genelkurmay Başkanı TSK’nin komutanı olarak tespit
edilmiştir.29 b) Genelkurmaya Başkanı Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında; İstihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz, Hava
Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını eskisi gibi sağlayacaktır.
Aslında değişen en önemli şey 1325 sayılı Kanuna 1/A maddesi ekleyen
669 sayılı KHK’nin getirdiği düzenlemeyle kuvvet komutanlıklarının MSB’na
bağlanması olmuştur. Bu düzenleme yapılırken MSB’na bağlı Genelkurmay
Başkanlığı sistemini ihdas eden mülga 5396 sayılı Milli Savunma Bakanlığının Kuruluş ve Görevlerine Dair Kanundan yararlanıldığı anlaşılmaktadır.
Zira bu mülga Kanun benzer bir düzenleme içermektedir.30

29 Genelkurmaya başkanın bu hukuki statüsü anayasadan kaynaklandığından bu konudaki bir değişiklik sadece
anayasa değişikliği ile mümkündür.
30 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc031/kanuntbmmc031/
kanuntbmmc03105398.pdf, erişim 30.08.2016
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Bu değişiklikle GKB’nın TSK’nın komutanı olması hukuki durumu değişmemiş olmakla birlikte komutanlık yetkilerinin komuta edilenlere erişmesinde araya MSB idari kademesi de eklenmiştir. Zira artık Kuvvet Komutanlıkları Genelkurmay Başkanlığı teşkilatı dışında MSB teşkilatı altındadır. Bu
şekilde askeri yapının monolitik komuta bünyesinde uygulamaya bağlı olarak bir miktar azalma olması beklenebilir.
GKB Silahı Kuvvetlerin Komutanlığı yetkisini yasal olarak hala kuvvet
komutanları vasıtasıyla yapmak durumundadır. Oysa Kuvvet Komutanları
MSB’nın teşkilatına dâhil edilmiştir. GKB ile Kuvvet Komutanları arasındaki
komuta kanalının nasıl oluşturulacağı yasal olarak düzenlenmiş değildir.

5-Genelkurmay Başkanının Komutanlık Göreviyle İlgili
Yargılanması
GKB’nın görevi nedeniyle işlediği suçlarda yargılanacağı mahkeme 2010 Anayasa değişiklikleri ile tespit edilebilmiştir. Bundan önce Genelkurmay Başkanını görev nedeniyle işlediği suçlarda yargılayacak bir mahkeme fiilen bulunmamaktaydı. Yapılan düzenlemeyle Genelkurmay Başkanları, Kuvvet Komutanları
ve JGK Yüce Divanda yani anayasa mahkemesinde yargılanacaklardır.
GKB’nın yargılama usulü Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı Usulü
Kanununa 6519 numaralı Kanunla eklenen 15/A maddesiyle açıklığa kavuşturulmuştur. Metinde geçen “görevleriyle ilgili” terimi suçların hangilerinin
bu özel yargılama usulüne tabi olduğunu belirlemekte anahtar işlevi görecektir. Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göre Devlet memurları ve diğer kamu
görevlileri belirlenmiş çalışma saatleri içinde ve yerlerinde bulundukları sürece görevli sayıldıkları, bu sırada işledikleri suçların görev sırasında işlenilmiş suç sayılacağını belirtmektedir31 Ancak kanunda geçen “görevleriyle ilgili” terimi görevi sırasında terimi ile tam olarak uyuşmamaktadır. Bu
kişilerin görevleri sırasındaki işledikleri suçlar görevleriyle ilgili olmaları
bakımından bir karine olarak değerlendirilse bile bu yeterli değildir. Görev
sırasında işlenen suç görevle ilgili değilse bu özel yargılama usulünün koruyucu hükümlerinden istifade edemeyecektir.
Memurlar ve diğer kamu görevlileri için Danıştay’ın “görevi sebebiyle”
kavramının neyi ifade ettiği konusunda müstekar kararları bulunmaktadır.
Görev sebebiyle işlenilen suçların Danıştay tarafından memuriyet görevinin
ifası nedeniyle işlenen suçları içerdiği suçun memuriyet görevinden doğmuş
sayılması için memuriyet işleriyle ilgili olması, diğer bir anlatımla suçu do31 YCGK E 223/219 T 11.05.1964
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ğuran fiil ile kişinin görevi arasında illiyet bağı kurulması gerektiği şeklinde
tanımlanmıştır32. Görev sebebiyle işlenen suçlarda suç görevin sonucu ortaya
çıkar.33 “Görevi sebebiyle” ve “görevleriyle ilgili” kavramları birbiriyle tam
olarak eşleşmese de “görevleriyle ilgili” kavramı konusunda bir yargısal içtihat
oluşana kadar Danıştay içtihadının yardımcı olacağını belirtmek gerekir. Bu
açıklamalar çerçevesinde GKB’nin komutanlık görevinin yerine getirilmesi ya
da getirilmemesi konusundaki hususların ‘göreviyle ilgili’ olduğu söylenebilir.
GKB’nın bir suç işlediği yolunda şüphe duyan ya da bu şekilde bir ihbar
alan Başbakan, araştırma gerekiyorsa, ön inceleme yaptırarak soruşturma
izni verilmesine veya verilmemesine karar verecektir. Bu araştırma veya ön
incelemeyi Başbakan bizzat yapabileceği gibi denetim elemanları eliyle de
yaptırabileceklerdir. Buradaki denetim elemanı ifadesinden Başbakanlık Teftiş Kurulu üyeleri ile ülke düzeyinde denetim yapmaya yetkili olan bakanlık
müfettişlerini anlamak gerekir34.
Bu denetim elemanlarının araştırma veya ön inceleme görevini yürütürken yetkileri 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yürütmekle görevlendirilmiş kişilerinki gibidir. 4483 sayılı kanuna göre ön inceleme ile görevlendirilmiş kişi bakanlık müfettişleri ve kendilerini görevlendiren merciin bütün
yetkilerine sahiptir. Ayrıca 4483 sayılı Kanunda hüküm bulunmadığında
CMK’na göre işlem yapabilirler. Genelkurmay Başkanı hakkında araştırma/
ön inceleme görevi alan Başbakanlık ya da bakanlık müfettişleri35 araştırma,
ön inceleme konusuyla sınırlı olmak üzere Başbakanın yetkilerine sahiptir.
Bunları idari yetkiler olarak düşünmek doğru olacaktır. Dosyalara erişmek
araştırma ve ön inceleme için askeri mahallere girmek, arşiv odalarına ulaşmak, bilgisayar kayıt ve sistemlerine girmek, ilgililerden sözlü ya da yazılı
bilgi almak, belge, bilgi, brifing, rapor istemek, görevin gereği olarak uygun
bir yerde çalışma odası ve sekretarya hizmetleri talep etmek bunlar arasında
sayılabilir. Bakanlık müfettişlerine 657 sayılı kanuna göre görevden uzaklaştırma yetkisi verilmiştir. Görevlendirilen Bakanlık müfettişleri gerek duyduklarında bu yetkilerini de kullanacaklardır.

32 D. 1. da. E 2000/29, K 2000/59 T 17.04.2004
33 Çetin Erol, ‘Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulü
ve Memur Suçları’, Eda Matbaacılık, 2000, s.402
34 İğdeler Serdar, ‘Açıklamalı 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’, Türk
İdareciler Derneği Yayını, Ankara, Aralık 2006, s. 182, 183
35 Yasada araştırma/ön incelemenin kaç denetim elemanı tarafından yapılacağı yolunda bir hüküm bulunmamakta
ancak ‘denetim elemanlarından’ bahsedilmektedir. Devlet denetim gelenekleri bakımından bu seviyede bir kamu
görevlisi için asgari iki denetim elemanının görevlendirileceği öngörülebilir.
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Denetim elemanları araştırma ön inceleme görevleri sırasında CMK’na göre
yeminli kâtip bulundurulması, bilgi ve belge toplanması, tutanak düzenlenmesi, ihbar ya da şikâyetçinin ifadesinin alınması, ifade alınması, tanık dinlenilmesi, bilirkişi atanması, keşif yapılması gibi yetkileri de kullanabileceklerdir.
Ön inceleme ya da araştırma sonucunda Başbakan soruşturma izni verilmesi ya da soruşturma izni verilmemesi şeklinde bir karar verecektir. Bu karara karşı ilgililer on gün içinde Cumhurbaşkanlığına itiraz edebilirler. İtiraz
üzerine Cumhurbaşkanınca verilen kararlar kesindir.
Soruşturma izni verilmemesine ilişkin karar ilgililer tarafından yapılan
itirazın kabul edilmemesi veya soruşturma izni verilmesi kararına karşı zamanı içinde itiraz edilmemesi veya böylesi bir itirazın Cumhurbaşkanınca
reddedilmesi kararıyla soruşturma sürecine geçilmiş olacaktır. Maddede soruşturmanın Başbakanlık tarafından denetim elemanlarından oluşturulan üç
kişilik bir soruşturma kurulu tarafından yapılacağını belirtmektedir. Kurul
soruşturma sırasında CMK’nundaki savcılara verilmiş tüm yetkileri kullanma imkânına sahiptir. Kurul soruşturmasının sonucunu bir rapor ile tespit
ederek izin vermeye yetkili Başbakana sunacaktır. Başbakan kamu davasının
açılmasına gerek görmezse kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına karar
verecektir. Bu karar kesindir. Yetkili merci kamu davasını açılmasına gerek
görürse soruşturma dosyasını Yüce Divan sıfatıyla yargılamayı yapmak üzere Anayasa mahkemesine gönderecektir.
GKB’nın araştırma/ön inceleme ve soruşturma ve kovuşturma usulüne bakıldığında TSK’nin komutanlığı ve diğer görevleriyle ilgili işlediği suçların
soruşturulması bakımından önemli imtiyazlara sahip olduğu anlaşılmaktadır. Soruşturma öncesi ön inceleme, araştırma sürecinde ifadesi alınmayabilecektir, soruşturma sürecinin tamamında adli bir görevliyle muhatap olmayacaktır, yargılama yeri yüce divandır. Bu ayrıcalıklar nedeniyle GKB ve
diğer dört komutanın yargılanmasında siyasi yargılama metodunun tercih
edildiği anlaşılmaktadır36.
GKB’nın yargılanmasında tercih edilen sistemin yan sonucu Başbakanın
GKB üzerindeki hiyerarşik yetkisinin güçlenmesi olacaktır. Hem araştırma/
ön inceleme hem de soruşturma süreçleri sonucunda Başbakan tarafından
verilecek kararlar geniş bir takdir yetkisine imkân tanımaktadır. Takdir yetkisinin bu denli geniş oluşu Başbakanın GKB üzerindeki hiyerarşik yetkisini
tahkim edecektir.
36 Schmit Carl, ‘Liberal Hukuk Devletinin İlkeleri ve Hukuk Devletinde Kanun Kavramı’ Çev. Bilal Canatan ‘Hukuk
Devleti Hukuki Bir İlke Siyasal Bir İdeal’, der. ÇOBAN Ali Rıza, CANATAN Bilal, KÜÇÜK Adnan, Adres Yayınları,
Şubat 2008 s. 127
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6-Genelkurmay Başkanının TSK’nin Komutanlığı Statüsü
Hakkında Öneri
Bu öneri liberal demokratik devletlerdeki sivil asker ilişkilerine dair yerleşik
prensipleri dayanak almaktadır.37 Askeriyenin genel yönetim ve denetiminin
seçilmiş sivil otoriteler tarafından yapılmasını öngören bu prensipler askeriyede ve askeriye üzerinde uygun bir komuta zincirinin oluşturulmasını da
gerekli kılar.38
Bir bütün olarak TSK’nın komutanı GKB olduğundan Türkiye askeriyesi monolitik bir yönetim yapısına sahiptir. Askeri yapının aşırı merkeziyetçi, monolitik bir yapıya sahip olmasının muharip gücünü azaltırken darbe
yapma gücünü artırdığı belirtilmektedir.39 Askeriye asıl olarak kara, deniz ve
hava sınıflarına bölünmüş olsa da genelkurmay başkanının askeri liderliğinde tekrar birleştirilirse bu birleşme devletin diğer unsurlarına oranla askeriyenin yetkisini ve gücünü artırır.40
Olağanüstü Hal KHK’leriyle bu monolitik yapıya müdahale edilerek askeriyenin komuta yapısındaki sorunların teşhis edildiği görülmektedir. Öneri
bu müdahalelerin daha sistematik ve kurumsal olmasını sağlamaya yöneliktir. Öte yandan öneriyle askeri komuta düzeninin teknik anlamda zafiyete
uğramaması da amaçlanmıştır.
Bir yasayla GKB’nin TSK’nın komutanı olması ve Başbakana karşı sorumlu olması değiştirilmez ise de komutanlık yetkilerinin ne olduğu ve nasıl
kullanılacağı, Başbakana karşı sorumluluğun nasıl kurumsallaştırılacağı konusunda kanun koyucunun geniş bir takdir yetkisi bulunmaktadır.
37 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 5.6.1992 tarihli Parlamenter Asamblesinde ortaya çıkan Budapeşte
Deklarasyonunun dokuzuncu maddesi şöyledir. “9-Demokrasi barışın en iyi garantörüdür. Tüm ülkelerde silahlı
kuvvetlerin sivil yönetime bağlı olması esastır. Seçilmiş parlamentoların silahlı kuvvetlerin faaliyetleri hakkında
nihai bir şekilde denetim ve sorumluluğa sahip olmaları zorunludur.
Budapest Declaration Of The CSCE Parliamentary Assebmly, 5 July 1995. http://www.osce.org/pa/40732, erişim
12.08.2016
38 Kişisel ya da korporatist olmayan sıkı bir disiplin ve iç kontrol mekanizmasıyla işleyen kesin ve profesyonel olarak
tarif edilmiş bir askeri emir komuta zinciri Demokratik sivil kontrolden umulan yararlardan birisidir. DCAF, SSR
Backgounder, ‘The Armed Forces, roles and reponsibilities, in good security sector governance’, s. 4, http://
ssrbackgrounders.org/pdf/15_en.pdf, erişim 29.08.2016.
39 Dunlap, Charles J., ‘The Origins of The American Military Coup of 2012’ http://strategicstudiesinstitute.army.mil/
pubs/parameters/articles/2010winter/dunlap_jr.pdf, erişim 27.08.2016 2012 ABD Askeri Darbesinin Temelleri
şeklinde çevrilebilecek Birleşik Devletlerde alanında meşhur olan çalışmasında ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı
adli müşavirliğinden emekli olan tüm general Charles J. Dunlop Jr. 2012 yılında ABD’de yapılacak darbenin
temellerinin ABD askeri yapısının giderek monolitikleşmesi/yekpareleşmesi ve askeri yapının profesyonelliğinin
dışında işlere heveslenmesi olduğunu iddia etmektedir. 1992 yılında yapılan çalışma ABD’de 2012 yılında yapılacak
darbeye ilişkin rasyonel bir tahmin yapmak gayesinde değil, ABD askeri yapısının merkezileşmesine ve yeni ilave
görevlerine itirazdır.
40 Huntington Samuel P. ‘Asker ve Devlet Sivil Asker İlişkilerini Kuram ve Siyasası’, Çev. Kazım Uğur Kızılaslan,
İkinci Basım, Salyangoz yayınları, Nisan 2006, s. 94
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GKB’nın Anayasanın 117. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Başbakana karşı sorumlu olmasının Başbakan ile Genelkurmay Başkanlığı arasında
bir hiyerarşi ilişkisi kurulmasına engel teşkil etmeyeceğini kabul etmek gerekir.41 Fakat bu yönde bir yasa bulunmadığından bu hiyerarşik ilişki kurumsal ve yasal anlamda bugün kurulamamıştır.
Yasal bir düzenleme ile Başbakan ile Genelkurmay Başkanı arasındaki hiyerarşi düzenlenebilir. Hiyerarşik ilişkinin tartışmasız bir şekilde kurulması
için Genelkurmay Başkanlığının bağlı42, ya da ilişkili43 kuruluş olarak Başbakanlığa raptedilmesi idare hukukunun genel prensipleri bakımından uygun olacaktır.44 GKB’nın Başbakanlığa bağlanmasında bağlı ve ilişkili kuruluş
tipolojisini takip etmeye hukuken bir zorunluluk olmadığından çıkarılacak
yasada Başbakanlıkla Genelkurmaya Başkanlığı arasındaki ‘bağ’ın tarif edilmesi de mümkündür. Bu yasada Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı tüzel
kişiliği olmayan TSK’nın savaşa hazırlanmasından ve komuta edilmesinden
sorumlu bir kamu kurumu45 olarak tasarlanmalıdır. Orgeneral rütbesinde bir
Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve kara, deniz, hava kuvvetlerinden eşit sayıda personel bulunan bir karargâh olarak yapılandırılmalıdır.
Kuvvet komutanlıkları MSB’na bağlanmış durumdadır. 1324 sayılı Yasaya göre GKB TSK’nin komutanlığını kuvvet komutanlıkları vasıtasıyla uygulamaktadır. GKB, TSK’nin anayasal olarak komutanı olduğundan komutan
ile komuta edeceği kuvvetlere bir komuta kanalı açmak gerekecektir. Kuvvet
Komutanlıkları ile GKB arasındaki komuta kanalının aracısı olarak MSB’na
bağlı46 Silahlı Kuvvetler Komuta Müsteşarlığı bu görevi görmek için ihdas
edilebilir. Bu müsteşarlık GKB’nın komutanlık işlevinin gereklerini yerine
getirmesinde Kuvvet Komutanlarına uzanan komuta yolunda emir ve bilgi
akışını Kuvvet Komutanlıklarına ve Kuvvet Komutanlıklarından komutayla
ilgili geri dönüşleri GKB’ne aktaracaktır. Müsteşarın görevi kısaca TSK’nın
GKB tarafından komuta edilmesinde aracılık etmek olacaktır. GKB’nin komu41 Yılmaz Halit, ‘Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Hizmeti’, AÜHFD C.54 Sa. 4, yıl 2005, s. 385
42 3046 sayılı Kanunun 10. maddesine göre “Bağlı kuruluşlar bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri
yürütmek üzere, bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli
veya özel bütçeli kuruluşlardır.”
43 İlişkili kuruluş terimi Bağımsız İdari otoritelerin hukuk sistemimize girmesi vesilesiyle ortaya çıkmıştır. İlişkili
Kuruluş terimi Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ile ilgili olarak AYM’nin gündemine gelmiştir. Mahkeme
“Kurumun, Devlet Bakanlığı ile olan ilişkisi nedeniyle merkezi idareden tamamen bağımsız olmadığı, idarenin
bütünlüğüne dahil edildiği anlaşılmaktadır.” Diyerek ilişkili kurum tabirini bu şekilde yorumlamıştır. AYM, E. 2002/32,
K. 2003/100, T. 20.11.2003
44 Yılmaz Halit, a.g.e., s. 383
45 Muayyen bir yada daha fazla hizmet ya da faaliyeti yürütmekle görevli ve o hizmetin bünyesinde şahsileştiği
teşkilat birimi.
46 Müsteşarlığın Başbakanlığa bağlanması da düşünülebilir. Bu durumda Milli Savunma Bakanlığının askeri konularda
teknik - uzman bir Bakanlık haline dönüşmesi zorlaşır.
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tanlık yetkilerine dair kuvvet komutanlarına doğru yönelen sözlü yazılı tüm
işlem, emir, genelge, talimat vb.leri Müsteşar üzerinden akacaktır. Bunların
ve kuvvet komutanlıklarından GKB’ne komutayla ilgili geri dönüşlerin kaydı
tutulacak, arşivlenecektir.
Müsteşarın askeri birimlere emir verme yetkisi bulunmayacağı gibi askeri
makamlardan emir de almayacaktır. Müsteşar ne GKB’nin astı ne de kuvvet komutanlarının üstü pozisyonundadır. Müsteşar doğrudan MSB’na bağlı olacaktır.
Başında sivil bir görevli olan bu Müsteşarlık özel bir yasayla kurulmalı
işlev ve görevleri bu yasada açıkça tespit edilmelidir47. Müsteşar GKB’nin
komutanlık yetkilerinin kullanılmasında aracı rolünü yerine getirirken Milli
Savunma Bakanına bağlı çalıştığından Bakanın askeriyenin teknik komutanlığı konusunda aktüel bilgiye sahip olmasını sağlamış olacaktır. Müsteşarlık
görevlilerinin tamamı sivillerden oluşmalı, daha önce askeri görevlerde bulunanların bu müsteşarlıktaki görevlere atanabilmeleri/vekalet edebilmeleri
için askeri görevlerinden ayrılmalarının üstünden makul bir sürenin geçmesi
yasal kural olmalıdır.
Müsteşarlık kanalı dışında komutanlık yetkilerinin ifası yönünde bilgi
akışı eyleminde bulunmak herhangi bir zarara yol açmamış olsa bile bir tehlike suçu olarak ihdas edilmelidir. Bu şekilde komuta kanalının çalışması Ceza
Hukuku teknikleri ile de desteklenmiş olacaktır.
Müsteşarlıkla Anayasadaki GKB’nın TSK’nin komutanı olması kuralı ihlal
edilmemiş olacaktır. Müsteşarlık Silahlı Kuvvetlerin komutasında kurumsallaşmış sivil bir bünye oluşturacaktır. Yıllar içinde öğrenerek deneyim kazanacak bu kurumun seçilmiş sivillerin askeriyenin teknik komutasındaki bilgi,
yönetim, gözetim ve denetim ihtiyacını önemli ölçüde gidermesi beklenebilir. Bu şekilde sivillerin teknik askeri konular ve komutanlık yetkilerinin uygulanışı konusunda daha geniş ölçekte bilgi, kültür, vizyon ve birikim sahibi
olmaları sağlanmış olacaktır.

Sonuç
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana GKB’ları Silahlı Kuvvetlerin komutanı
olmuşlardır. Tek bir komutana operatif olarak bağlı kara, deniz ve hava birlikleri monolitik bir askeriyeyi oluşturur. Bu askeri yapılanma tarzının Türkiye’yi
ilgilendiren en önemli olumsuz yanlarından birisi askeriyenin darbe yapma
ihtimalini çoğaltan bir örgütlenme tarzı oluşudur. Bu hem emir- komuta zinci47 Müsteşarlığa komuta kanalı olmanın dışında başka görevler verilmesi düşünülebilir. Ancak bu durumda Müsteşarlık
yerine getireceği görevler bakımından odaklanma ve öncelik ikilemleri yaşayabilir.
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ri içinde yapılan darbeler hem de cunta darbeleri ve girişimleri için geçerlidir.
GKB’nın mevcut yasal görevlerinin sayılışı ve anlaşılışı onun bir genel
komutan olmanın da ötesinde askeri politikayı tespit eden bir görevli olmasına kadar gitmektedir. Askeri politikanın yapıcısının ve sorumlusunun MSB
olması demokratik geleneğe daha uygundur.
Bütün bir askeriyenin genel komutanlığı şeklinde işleyen sistemin yasal
olarak temelli değiştirilip; askeriyenin kara, deniz, hava gibi üç ayrı unsura
ayrılarak asgariden üç müstakil yapının GKB’nın komuta yetkisi dışına çıkarılması Anayasal bir katılıkta düzenlenmiş GKB’nın TSK’nin komutanı olması
kuralı karşısında mümkün görünmemektedir.
Öte yandan Anayasa GKB’nin TSK’nın komutanı olması ve Başbakana karşı
sorumlu olması kurallarını detaylandırmış değildir. Dolayısıyla Anayasadaki
bu genel düzenlemenin yasalarda detaylarının takdir edilmesi mümkündür.
669 ve 671 sayılı KHK’lerde kuvvet komutanlıklarını MSB’ye bağlanması
GKB’nın komutanlık görevinde bazı değişikliklerin yapılması bu detaylandırmaya iyi birer örnektir.
GKB’nın Başbakana karşı bağlılığının mahiyeti henüz yasal olarak düzenlenmiş değildir. GKB ile Kuvvet Komutanlıkları arasında TSK’in komuta edilmesine ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. GKB’nın Başbakana kurumsal ve hiyerarşik olarak bağlı ve sivil gözetim altında kuvvet komutanları
vasıtasıyla askeriyeye komuta eden bir görevli olması bugünkü anayasal konumda bile mümkün görünmektedir. Bu yazıda GKB’nın komutanlık yetkilerini kullanması konusundaki bu hukuki imkânı somutlaştıracak mütevazı bir
öneri de yapılmıştır. Bu öneride hem anayasal duruma uygun bir düzenleme
hem de Silahlı Kuvvetlerin komutasında sivil bir kurum yaratma kaygıları birlikte dikkate alınmıştır. Demokratik sivil kontrolü seçilmiş demokratik
kurumların yönetim ve denetimi altında askeriyenin savunma fonksiyonunu
yerine getirebilecek kadar güçlü bir organizasyon olarak muhafaza edilmesi
olarak anlayabiliriz. Bu çerçevede Silahlı Kuvvetlerin komuta zafiyetine uğramayacağı, sivil yönetimin askeri - teknik komuta sürecinin bir dereceye
kadar içinde olacağı, küçük yapısı itibariyle iktisadi yeni bir yük yaratmayacak bu komuta modelinin askeriyenin demokratik sivil kontrolüne katkı
sağlayacağı umulabilir. Kurumların başarısı hukuki mimarilerinin yetkinliği
ve dayandıkları anlayış yanında bu kurumlara hayat veren insanların da bu
anlayış doğrultusundaki çabalarına bağlıdır kuşkusuz.

Darbe Günlerinde Ekonomik
Görünüm: 15 Temmuz 2016 ile
12 Eylül 1980 Karşılaştırması
Mehmet Ali İlkaya
Eğitimci
Özet
Askerî müdahalenin yaşandığı ülkelerde çoğu zaman olağandışı siyasî, ekonomik, toplumsal
problemler yaşanmaktadır. Türkiye, 27 Mayıs 1960 ile başlayan askerî darbe süreçlerinde de
birtakım toplumsal problemler yaşamıştır. Yaşanan problemlerin bir kısmının ekonomik problemler olduğu görülmektedir. Bu nedenle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik görünüm son derece önemlidir. Bu yazıda, Türkiye’de 15 Temmuz günü yaşanan askerî darbe girişimi sırasında ve en son gerçekleşen 12 Eylül 1980 askerî darbesi dönemindeki ekonomik tablolarının
karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla darbe dönemlerinden geriye doğru son üç yılı
kapsayan; büyüme rakamları, kişi başına düşen millî gelir miktarı, işsizlik oranları ve enflasyon
oranları incelenmiştir.
Her iki dönemin ekonomik verileri açısından 15 Temmuz 2016 ile 12 Eylül 1980 arasında
önemli farklılıklar görülmektedir. Sadece işsizlik oranı her iki dönemde de aynıdır, bunun dışında kalan makro ekonomik göstergelerde 12 Eylül döneminin aleyhine 15 Temmuz döneminde
pozitif veriler görülmektedir. Ekonomik göstergelerdeki pozitif veriler 15 Temmuz darbe girişiminin savuşturulup akim kalmasında son derece etkili olmuştur.
Anahtar kelimeler: 15 Temmuz darbe girişimi, 12 Eylül askerî darbesi, darbe, ekonomik göstergeler, sosyal düzen

Economic Outlook of the Coup Days: Comparison of 15 July 2016
and 12 September 1980
Abstract
In countries where military coups took place, it is observed that extra ordinary political, economic and social problems had occurred before then. Turkey faced various social problems
throughout the periods of military coups whose premier was on 27 May 1960. Among those
problems some are economical. That is why the economic prospect of the country is crucial.
In this article, a comparison of economic prospects throughout the military coup on 12 September 1980 and the coup attempt on 15 July 2016 is intended. To compare, growth rates,
national income per capita, unemployment and inflation rates in three years back then each
date are analyzed.
In terms of the above mentioned economic data, the two eras –namely 12 September 1980
and 15 July 2016- considerably differ from each other. The unemployment rates are merely
almost the same whereas all other macroeconomic indicators along 15 July are far better off
than those along 12 September. The positive economic indicators were among the determinant factors in the expelling and then failure of the coup attempt on July 15.
Keywords: 15 July coup attempt, 12 September military coup, coup, economic indicators, social order
* Bu makale hakem denetiminden geçmiştir.
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Giriş
Ülke yönetimine askerî darbe ile yapılan müdahaleler bir anda ortaya çıkan
olaylar değildir. Askerî darbelerin fiilen icrasından önce genellikle büyük,
sarsıcı, siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmeler yaşanmaktadır. Darbeyi getiren bu olaylar zinciri birkaç kez değil uzun zamana (aylara, yıllara)
yayılmış bir seyir izlemektedir. Türkiye’deki askerî darbeler öncesi siyasal,
sosyal ve ekonomik gelişmeler yaşanmıştır. Askerî darbeleri araştıranlar ülkedeki sosyal, ekonomik, siyasal ve güvenlik sorunlarının darbe girişiminde
etkili olduğu sonucuna varmışlardır. Bu çerçeveden büyük siyasal (Cumhurbaşkanının seçilememesi, siyasal çatışma durumu vb.) ve sosyal olayların,
terör ve şiddetin yaygınlığı ve ekonomik kriz dönemi olarak 12 Eylül 1980
dönemi bir askerî darbenin şartlarını (teorik) sağladığı düşüncesi hâkimdir.
15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasındaki temel parametrelerden (siyasî,
toplumsal, güvenlik ve ekonomi) hangisi/hangileri bir darbe için gerekçe olmuştur? Amacımız diğer faktörleri başka araştırmacılara bırakarak 1980 genel ekonomik görünüm ile 2016 ekonomik görünümü karşılaştırmaktır. Bu
anlayışla büyüme oranı, kişi başına düşen milli gelir miktarı, işsizlik oranları
ve enflasyon rakamları incelenmiştir.

Büyüme Oranı
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde büyüme oranı çok önemlidir. Türkiye,
istikrarlı bir büyüme oranına henüz tam ulaşmış değildir. Bununla birlikte
farklı dönemlerde farklı büyüme oranları ülkedeki siyasal ve toplumsal gelişmelerde etkilidir. Öncelikle 1980 ve öncesinin ekonomik büyüme rakamlarını inceleyelim. Bu süreç 1979-1983 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Dönemi
içerisinde yer almaktadır.
Tablo 1. 1978, 1979 ve 1980 yılları Büyüme Oranları
Yıllar

Büyüme Hızı (%) (Cari Fiyatlar
Üzerinden)

1978

2,9

1979

-0,4

1980

-1,1

Kaynak: http://www.ekodialog.com/Turkiye-iktisat-tarihi/dorduncu-bes-yillik-kalkinmadonemi.html 6 Eylül, 2016
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12 Eylül askerî müdahalesine gidilen süreçte büyüme oranlarının çok düşük olduğu hatta 1979 ve 1980 yıllarının eksi büyüme ile kapatıldığı görülmektedir. Dönemin hedef kalkınma rakamı ise % 8 olarak belirlenmiştir.
Dönem boyunca ancak % 1,7’lik ortalamaya ulaşılabilmiştir. Askeri darbenin
gerçekleştiği 1980 yılında ekonomik büyüme dikkat çekici şekilde negatif 1,1
ile gerçekleşmiştir. 1978 yılından itibaren darbeye giden geri sayım zamanlarında ekonomik büyüme giderek kötüye gitmiş ve ülke ekonomisi küçülmeye
başlamıştır.
15 Temmuz 2016 tarihine gelindiğinde, Türkiye’nin temel ekonomik göstergeleri nasıldı sorusunu yanıtlamak için 2016’dan geriye doğru giderek son
üç yılın, 2014-2015-2016 yıllarındaki büyüme oranlarına bakalım.
Tablo 2. 2014,2015 ve 2016 yılları Büyüme Oranları
Yıllar

Büyüme Hızı (%)

2014

2,9

2015

4,0

2016

4,8 (İlk Çeyrek)

Kaynak: http://www.ntv.com.tr/ekonomi/2015-yili-buyume-rakamiaciklandi,V0YcKOZU0ku3_VplFfjMmQ (07 Eylül 2016).

Darbe girişimin yaşandığı 2016 Temmuz ayından geriye doğru gidildiğinde son üç yıllık büyüme oranları görülmektedir. Son üç yılın ortalamasında %3,9’luk oranla büyüme gerçekleşmiştir. Dönem orta vadeli program
2015-2017 dönemini kapsamaktadır. Dönem için belirlenen büyüme hedefi;
2015 yılı için %4,0 ve sonraki iki yıl için %5,0 ve ortalama olarak ise %4,6’lık
büyüme hedefi saptanmıştır (Orta Vadeli Program, 2015-2017). Temmuz 2016
itibarıyla programda belirlenen büyüme hedefine yakın bir performans görülmektedir.
1980 ile 2016 Türkiye ekonomisinin büyüme performansları karşılaştırıldığında 2016 verilerinin çok daha pozitif olduğu görülmektedir. 1980 öncesi
1979 yılında gelişen Petrol Krizi etkili olurken 2016 yılında ise 2013’ten itibaren ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz arttırma programı sonrası oluşan
ekonomik kriz durumu söz konusudur. Nitekim FED, 2013’ten itibaren faizleri kademeli olarak arttıracağını ilan etmesiyle tüm para birimleri (Türk Lirası
dahil) ABD doları karşısında değer kaybına uğramıştır, doların güçlenmesi
başta enflasyon olmak üzere temel ekonomik göstergelerde bozulmaya neden olmuştur. Her iki darbe yılından önce ülke ekonomisini etkileyen gelişmeler ve küresel ekonomik krizler yaşanmıştır.
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1980 ile 2016 yıllarının büyüme oranı açısından karşılaştırıldığında
2016’nın 1980’e göre pozitif bir ekonomik performans sağladığı görülmektedir. Askerî darbelerin vukû bulmasında etkin olduğu iddia edilen ülkedeki
ekonomik bunalım yaşanması kriteri 2016 için söz konusu değildir.

Kişi Başına Düşen Millî Gelir
Millî gelir miktarı askerî darbeler için gösterge niteliğindedir, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile askerî müdahale olasılığı veya sıklığı ve sürecin normalleşmesi arasında yüksek korelasyon bulunmaktadır. Huntington, orduların
siyasal müdahalesi ile ülkelerin gelişmişlik düzeyi arasında sıkı ilişki olduğunu iddia etmektedir (Huntington: 1968 / Şener: 2013). Ampirik araştırmalar kişi başı millî geliri 6.000$ ve üstü gelir sağlamış ülkelerde darbe girişiminin yaşanmadığını göstermektedir. Bütün bunlardan 1980 askerî darbe
sürecindeki ve 2016 yılı darbe teşebbüslerindeki kişi başına düşen millî gelir
miktarlarının incelenmesi gerekmektedir. Öncelikle 1980 ve öncesinin kişi
başına düşen millî gelir rakamlarını inceleyelim. Bu dönem 1979-1983 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Dönemi içerisinde yer almaktadır.
Tablo 3. 1978,1979 ve 1980 Kişi Başına Düşen Millî Gelir
Yıllar

Kişi Başına Düşen Millî Gelir (ABD
Doları) (Cari Fiyatlarla)

1978

2,615

1979

2,758

1980

Kaynak: www. tuik.gov.tr

2,876

1980 ve öncesi kişi başı millî gelir miktarı, Tablo 3’te görülmektedir.
2.000 Dolar civarında seyreden kişi başına düşen millî gelir gösterge niteliği
taşıyan 6.000 Dolar seviyesinin bir hayli altında seyretmektedir. 1980 öncesi dönemde hem büyüme hem de kişi başına düşen gelir miktarları oldukça
düşük durumdadır.
2016 Yılı kişi başına düşen gelir miktarı açısından 1980 yılına kıyasla oldukça farklıdır. Bu dönemde Türkiye 2001 ekonomik krizinin yaralarını sarmış ve neredeyse kesintisiz büyüyen bir ekonomik yapıya kavuşmuştur. Yine
bu dönemde Türkiye en büyük 20 ekonomi arasında (G20) yer almayı başarmıştır. Dönem içindeki kişi başına düşen millî gelir miktarını gösteren tablo
şöyle:
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Tablo 4. 2014,2015 ve 2016 Kişi Başına Düşen Millî Gelir
Yıllar

Kişi Başına Düşen Millî Gelir (ABD
Doları) (Cari Fiyatlarla)

2014

10,279

2015

9,177

2016

9,434 (OVP Hedefi)

Kaynak: http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2016/03/160331_turkiye_2015_gsyh (8
Eylül, 2016)

2016 Yılında kişi başına düşen gelir miktarı 9.000 Dolar’ın üzerinde seyretmektedir. Dönem içinde 2002’den itibaren tek parti iktidarı ile ekonomik
gelişme hız kazanmıştır. Bu da uzun yıllar 2.000-3.000 Dolar olarak oluşan
kişi başı millî gelir miktarının 10.000 Dolar seviyesine ulaşmasını sağlamıştır.
1980 öncesi 2.500 Dolar seviyesinde gerçekleşen kişi başına düşen millî
gelir aradan geçen 30 yıl sonrasında 10.000 Dolarlar seviyesine yükselmiştir.
Kişi başı düşen millî gelirdeki bu artış bir askerî darbe girişimini durduramamış buna mukabil askerî darbeye ilk kez sivil toplumun direnişine sahne
olmuştur. Darbenin toplum tarafından direniş ile karşılanmasında bu gelişen
ekonomik yapı ve kişi başına düşen gelir miktarı etkili olmuştur. Kişi başına
düşen gelir miktarındaki yükseliş, darbe planlayanların yeterince dikkatini
çekmemiş olacak ki “şartların oluştuğu kanaati” bu yapı tarafından öne sürülmüştür. Oysa, ekonomik bir bunalım yaşanmaması, gelişen ekonomik yapı
darbe taraftarlarının hesaba katmaları gereken önemli bir faktördür.

İşsizlik Oranları
Bir ülkedeki işsizlik oranları, daha önce değerlendirilen kişi başına düşen
millî gelir ve büyüme oranlarından daha farklı bir öneme sahiptir. Ülke vatandaşları işsizliğin ve enflasyonun etkilerini daha çok hisseder, işsizlik oranının yüksekliği beraberinde bir dizi sosyal problemin doğmasına neden olur,
hırsızlık, yolsuzluk, suça sürüklenme bunlardan ilk göze çarpanlarıdır. İşsizlik toplumdaki çatışma ve gerginlikleri, küçük olayların büyümesini, grupların, kitlelerin hedef alınmasını kolaylaştırır. Bu sebeplerle askerî darbelerin
yaşandığı dönemlerdeki işsizlik oranları önemli olmaktadır.
1980 öncesi dönemde işsizlik oranları, dördüncü kalkınma planını kapsamaktadır. Dönem boyunca görülen işsizlik oranları Tablo 5’te görülmektedir.
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Tablo 5. 1978,1979 ve 1980 İşsizlik Oranları
Yıllar

İşsizlik Oranları (%)

1978

10,00

1979

10,10

1980

8,09

Kaynak: kisi.deu.edu.tr/userweb/selim.sanlisoy/Türkiye%20ekk%20surec.doc

1980 öncesi işsizlik oranlarının Türkiye’de alışılmışın dışında oranlar olmadığı görülmektedir. Bununla birlikte iş sahibi olanların kazançları dolayısıyla alım güçleri önemli göstergelerdir.
2016 Yılını da kısmen kapsayan dönemdeki işsizlik oranları ekonomik tablo açısından çok önemlidir. Bu dönemde 1 Kasım seçimlerinden sonra yeniden tek başına iktidara gelen Ak Parti seçim vaadi olan asgari ücreti Ocak
2016 itibarıyla net 1.300 TL olarak belirlemişti, bu artırım da işgücü maliyetini arttırıcı bir etki oluşturmuştur. Dolayısıyla, işsizlik oranında artış yönünde bir değişim olabilecektir.
Tablo 6. 2014,2015 ve 2016 İşsizlik Oranları
Yıllar

İşsizlik Oranları (%)

2014

10,10

2015

9,50

2016

Kaynak: TÜİK, 2015, 2016

9,40 (Mayıs, 2016)

2016 Yılının ortası itibarıyla işsizlik 9.40 olarak gerçekleşti. Bu durumda
Ocak ayı asgari ücret artışının dramatik bir işsizlik oranı ortaya çıkarmadığı
görülmektedir.
1980 Dönemi ile 15 Temmuz süreci Türkiye’deki işsizlik oranlarında
önemli bir farklılık bulunmamaktadır. İşsizlik göstergeleri bakımından 2016
yılı az da olsa 1980 döneminden daha pozitif bir tabloya işaret etmektedir.

Enflasyon Oranları
Türkiye ekonomisinde işsizlikten daha fazla enflasyon verisi önemlidir.
Enflasyon, “dolanımda bulunan para miktarıyla, malların ve satın alınabilir hizmetlerin toplamı arasındaki açığın büyümesi nedeniyle ortaya çıkan ve fiyatların toptan yükselişi, para değerinin düşmesi biçiminde kendini gösteren ekonomik ve parasal süreç” (https://tr.wiktionary.org/wiki/
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para_%C5%9Fi%C5%9Fkinli%C4%9Fi, 8 Eylül 2016) olarak tanımlanmaktadır, halk arasında kullanılan tabir ise “hayat pahalılığı”dır. 1970’li yılların
sonu ile birlikte Türkiye uzun süren bir yüksek enflasyon ile yaşamak zorunda kaldı. Enflasyon oranları tüm halkı doğrudan etkileyen bir ekonomik veri
olma özelliğini hâlâ taşımaktadır.
12 Eylül 1980 askerî darbesine gidilen süreçte Türkiye’de enflasyon rakamları nelerdir? Bu dönemde 1970’li yılların siyasal ve ekonomik çalkantıları doruğa çıkmıştır. Dönemin sonuna doğru yüksek enflasyon tam anlamıyla yerleşmiştir. Dönem içinde seyreden enflasyon oranlarını gösteren tablo
şöyledir:
Tablo 7. 1978,1979 ve 1980 Enflasyon Oranları
Yıllar

Enflasyon Oranları (%)

1978

53,30

1979

62,00

1980

101,40

Kaynak: http://armonyy.blogspot.com.tr/2013/05/1939-dan-itibaren-tufe-enflasyon.html
(09 Eylül, 2016).

12 Eylül müdahalesine gidilen süreçte enflasyon hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. 1980 Yılı enflasyonun zirve yaptığı yıllardan birisi olarak tarihe geçmiştir. Enflasyon oranlarının sert yükselişi tüm toplum kesimlerini
etkilemiştir. Bu durum ekonomik tablonun, krizin bir dizi sosyal ve psikolojik
kriz yaratma ihtimalini arttırmıştır. Nitekim dönem bu haliyle ekonomik istikrarsızlık doğurarak askerî müdahaleye “bir çıkar yol” olarak zemin hazırlamıştır.
2001 Krizinden sonra istikrarlı bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye
aynı zamanda enflasyonu dizginlemeyi başarmıştır. İçinde bulunduğumuz
dönemde enflasyondaki pozitif veriler Cumhuriyet tarihi boyunca yakalanamamıştır. Dönem içindeki enflasyon oranlarını gösteren tablo:
Tablo 8. 2014,2015 ve 2016 Enflasyon Oranları
Yıllar

Enflasyon Oranları (%)

2014

8.2

2015

8.8

2016

8.79 (Temmuz, 2016)

Kaynak: http://www.dunya.com/ekonomik-veriler/temmuz-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-haberi-324642 (9 Eylül, 2016). vds.tcmb.gov.tr/anaweb/enflasyonTR.html (9 Eylül, 2016).
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Enflasyon verileri 12 Eylül 1980 süreci ile değerlendirildiğinde önemli
farklıklar ve iyileşme göstermektedir. Enflasyon tek haneli seviyesinde tutunmaktadır. Oysa, 1980 ve öncesi olağanüstü yüksek enflasyon oranları görülmektedir. Halkın alım gücünü doğrudan etkileyen bu ekonomik tablo istikrarsızlığa işaret etmektedir. Yüksek enflasyon karaborsacılık, mal stoku,
pazar arzı düşüklüğü gibi problemlerin doğmasına da neden olmaktadır.
2016 Temmuz ayı enflasyon rakamları bir kriz durumuna işaret etmemektedir. Her iki dönem arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. Halk alım
gücünden memnundur, nitekim bu dönem öncesi Tüketici Güven Endeksinde
de olumlu rakamlar dikkat çekmektedir. Haziran ayı Tüketici Güven Endeksi,
69,4 (TÜİK, 2016) ile son üç ayın zirvesindedir.

Sonuç
12 Eylül 1980 öncesi ile 15 Temmuz 2016 öncesi Türkiye’nin genel ekonomik
tablosu karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, işsizlik oranlarının her
iki dönemde de birbirine yakın seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Bunun
dışında kalan, kişi başı gelir, büyüme oranları, enflasyon düzeyi gerçekleşmeleri önemli ölçüde farklıdır. 1980 Dönemi incelenen dört kriterde de 2016
dönemine göre negatif bir tablo ile dikkat çekmektedir. 1980 Öncesi süreçte, düşük büyüme, kişi başına düşen düşük gelir miktarı ve yüksek enflasyon ile ekonomi açısından karamsar bir tabloya neden olmuştur. Ekonominin bu durumu, sosyal, siyasal ve güvenlik problemlerini doğurmuş ve telâfi
imkânlarını kısıtlamıştır. 15 Temmuz’a gelindiğinde ekonomik durum çok
daha iyi durumdadır. Yüksek büyüme oranı, 10.000 Dolara dayanmış milli
gelir ve tek hanelere sıkıştırılmış enflasyon oranı, halkın gündelik yaşamını
kolaylaştırmış, geleceğe dair umutlu bakışını pekiştirmiştir. Bölgesel ve sınır-içi güvenlik sorunlarına rağmen haklın demokrasi ve sivil yönetime güven düzeyi olumlu olarak artmaktadır.
Askerî müdahalelere gerekçe olarak kullanılabilecek bir ekonomik tablo
2016 için söz konusu değildir. Ekonomideki iyimser tablo var iken askerî yönetim arayışının toplumsal destek sağlaması söz konusu değildir. Bu olumlu
duruma rağmen darbe girişimi olmuş ancak darbe bizzat halk tarafından bertaraf edilmiştir.
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M.A: Hamza Al Hocam böyle bir darbe bekliyor muydunuz?
H.A: Darbe daha olmaz diyemiyordum ama bu dönemde böyle bir darbe
ve böyle bir darbe yöntemi beklemiyordum. Fakat tıpkı Özal sonrası gibi Erdoğan sonrası da siyasal istikrarsızlık oluşabileceğini ve şu anki demokratik
kazanımların kaybedileceğini düşünüyordum.
Neden böyle düşünüyorsunuz?
Çünkü bizim dindar/muhafazakâr kesim bürokrasi/devlet yönetimi konusunda sistemden daha çok insana odaklandı. Tabiî ki yönetimde insan unsuru
çok önemlidir, fakat belirleyici olan sistemdir. Ak Parti kalıcı çözümler ve kalıcı başarılar elde etmek istiyorsa sisteme daha fazla odaklanmalıdır.
Şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Dindar kesim camide imamı dinliyor.
İmam diyor ki, “Müslüman yalan söylemez, Müslüman Müslümana inanır,
Müslüman hak yemez, Müslüman Fırat kenarında abdest alırken bile israf
etmez, Müslüman Fırat kenarındaki koyundan bile kendini sorumlu tutar”.
Tabiî ki bunlar doğru tespitlerdir.
Dindarlar zannediyor ki eğer bürokrasiye dindar insanlar gelirse sorunlar
hallolur, yolsuzluk olmaz ve hak yenmez. Bunun doğru bir yönü olabilir. Fakat dindarların bilmediği bir şey var, o da bürokrasinin şeytanî bir yönünün
olduğu. Evet, bürokrasinin şeytanî bir yönü vardır. Bürokrasi üzerine biraz
kafa yormuş birisi olarak, duruma baktığımda; özel yaşamında karıncayı bile
incitmeyen insanlar, bürokratik sistemlerde gözünü kırpmadan bir topluma
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soykırım yapabilir, kendi halkını katledebilir, en yakınlarını sürgün edip mesai arkadaşlarına silah doğrultabilir ve tüm bunları yaparken hiçbir sorumluluk duymayabilir. Özel hayatında çok tutumlu olanlar kamu kaynaklarını
hoyratça harcayabilir. Fırat kenarında otlayan koyundan bile kendisinin sorumlu olduğunu düşünen bir kişi, kendi sorumluluğu altında ölen insanların
sorumluluğunu üstlenmeyebilir.
Bunları bugünlerde olan olaylarla ilgili söylemiyorum, bunları daha önce
yazmış kayda geçirmiş birisi olarak söylüyorum.
“İnsan”, “bürokrasi”, “din”, “sistem”, zihniyet” konularına daha fazla kafa
yormak ve bunlar arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir zemine oturtmak zorundayız.
Ve en önemlisi de kalıcı başarıyı insanlardan çok sistemde aramalıyız.
Hocam, siz darbe girişimi olduğundan beri meydanlarda gözlem yapıyorsunuz. Halkın bu kendi iradesiyle gerçekleştirdiği tepkiyi nasıl yorumluyorsunuz?
Doğrusu kalkışma gibi halkın kalkışmaya karşı tepkisi de olağandışıydı.
Bunu anlamak için sosyal bilimcilerin biraz ders çalışması gerekiyor. Ama
illa bir şey söylemek gerekirse, ilk tepkilerin biraz daha bireysel olduğunu
söyleyebiliriz. Birtakım cesur, gözü kara, inançlı insanlar, hesap kitap yapmadan direnişe öncülük ettiler.
Ama asıl toplumsal tepkide çeşitli faktörler etkili oldu. Birincisi ve en
önemlisi; karizmatik otoritenin çağdaş örneklerinden birisi olan ve toplumun
önemli bir kesiminin, özellikle kadınların, tam olarak güvendiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net tutumudur diye düşünüyorum. Uzun süreden beri birçok sorunun üstesinden gelmiş güçlü ve güvenilir bir lider çok
net olarak “sokağa çıkın” dedi ve insanlar da hesap kitap yapmadan, duraksamadan kendilerini tankların önüne attılar.
İkincisi; kalkışma yapanların izan, insaf ve akıl dışı yöntemler kullanmaları ve bunun anlık olarak izlenmesi, insanları çileden çıkarmış olabilir.
Üçüncüsü de; sanırım toplum bu kalkışmayı, dış güçlerle ilişkilendirdi
ve bu kalkışmanın sıradan bir darbeden öte, kendi varlıklarına, benliklerine,
ülkelerine yönelik bir girişim olarak gördüler.
Ve geçmişteki darbe gerekçelerinin hiçbirisi yoktu.
Fakat toplumun onurlu direnişi kadar, direnişteki erdem ve sağduyu takdire şayandır. Canlı olarak toplumun üzerine bomba atılırken, kuvvet komutanlarının rehin alındığı söylenirken, Cumhurbaşkanı’yla ilgili spekülasyonlar
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yapılırken millet sağduyusunu korudu. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken
bu.
Şu anda devam eden sokak direnişlerinde bile herhangi bir şiddet hareketi,
yağma, hırsızlık olmaması, insanların geç vakitlere kadar ailece nöbet tutup
sabah işlerine dönmeleri, başta dindar kesimler olmak üzere toplumumuzun
erdemidir.
Dünya ölçeğinde bu denli olgun ve işlevsel bir tepkinin sık rastlanan bir
şey olduğunu düşünmüyorum.
Meydanlarda görüyoruz ki yalnız tek bir görüşten insanlar yok. Çok farklı
kanatlardan insanlar tek bir amaç için toplanabildi. Önceleri bu daha çok bir
ihtimal gibi gözükürken şimdi gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Bu birliktelik
hakkında neler söylenebilir?
Sanırım uzun süreden beri süregelen toplumsal bölünmüşlük, insanlarda
birlikteliğin özlemini bilinçaltlarında beslemiş olmalı. Şartlar olgunlaştı ve
toplumsal birliktelik oluştu.
Bunda Ak Parti’nin gösterdiği hassasiyetin ve bu harekete öncülük eden
dindarların olgun ama tevazulu duruşu etkili oldu.
Normalde bu tür faaliyetlerde her parti ön plana çıkmak ister. Tabiî ki
AK Parti’nin rengi bu gösterilere ister istemez yansıyor. Ama ben hem AK
Parti’nin hem de illerdeki yöneticilerin duyarlılık gösterip bu birlikteliğe hizmet ettiği kanaatindeyim. Bir takım kazalar olsa da, Ak Parti meydanlarda
kullandığı dile dikkat etti. Particilik çok fazla ön plana çıkarılmadı.
Mitinglerdeki söylem ve tavırlar başka siyasî düşünceden olan insanları
çok fazla rahatsız etmedi.
Belki de dış kaynaklı müdahale, bazı kesimlerin Erdoğan’a yönelik şüphelerini, olumsuz düşüncelerini de yumuşatmış da olabilir.
Biraz erken bir tespit ama Amerika’daki George Washington-Abraham
Lincoln misali, Türkiye’de de Mustafa Kemal Atatürk-Recep Tayyip Erdoğan
liderliği doğuyor gibi.
Zaten bu konuda bazı kesimlerin pek duraksaması olmadı. Daha önceki
dönemlerde Ak Parti’ye teorik silahlar sağlayan liberal arkadaşlar, şu an sokaklarda ön saftalar.
Ülkücü-milliyetçi gruplar da bu konuda fazla duraksama göstermediler.
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Fakat şimdi bu toplumsal sinerjiyi doğru bir zemine oturtup kurumsal
bir yapıya dönüştürmek, milletin arzusunu kurumlara, yapılara, teşkilatlara,
anayasaya, kanunlara yansıtmak gerekir. Geleceğe odaklanmak, sistemi sağlıklı hale getirmek ve hastalık üreten bu tür bürokratik zihniyetten kurtulmak
gerekiyor.
Bürokrasinin Halleri isimli kitabınızda sık sık vurguladığınız iki süreç
var. Biri 28 Şubat süreci diğeri 27 Nisan. İkisinde de gerek siyasetçiler, gerek
medya, gerek halk, darbeye karşı net, dik bir tutum gösterememişler. Bu dönemde belki de şaşırtıcı bir şekilde bunun değiştiğini görüyoruz. Değişen ne?
Ya da o zaman yaşananlarla şu an yaşananlar arasındaki fark nedir? Türkiye 2007’ye nazaran demokratikleşti mi?
Daha öncekiler sadece bir kesime, bir partiye yönelikti. Dış güçlerin etkisi
olsa da birer iç kavga görünümündeydi. Fakat son saldırıyı toplum, tüm kesimlere, Türkiye’nin ulusal bütünlüğüne yönelik bir dış tehdit olarak algıladı.
Sadece AK Parti’ye ya da Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir tehdit olarak
görmedi. Toplum aile içi sorunlarını, kavgalarını bir kenara bıraktı. Şimdi
insanlar ulusal kurtuluş refleksiyle hareket ediyor. Fakat iş anayasal dönüşüm ve yasal düzenlemelere doğru ilerledikçe, faklı yaklaşımlar, ayrışmalar
olacaktır.
Uzun süredir özlemini çektiğimiz bu birlikteliğin keyfini çıkarmalıyız. Ve
kalıcı olması için gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Evet, bu krizlerin böyle
fırsatlara dönüşme ihtimali de oluyor.
Değişim için elimize fırsat geçti dediniz. “Kötü sistemlerin içinde iyi insanların olması sistemi iyileştirmez” sözünüzden yola çıkarak önlemi alınmış
tehlikelerin yeniden doğmasını engellemek için neler yapılabilir?
Her şeyden önce, bazı kesimlerin halkın iradesine rıza göstermesi; bürokrasiyle işbirliği yapıp halkın iradesini temsil eden siyasal iktidarları tehdit
etmekten vazgeçmesi gerekiyor. Bu tür tehditler, Ak Parti’nin Cemaate yakınlaşması örneğinde olduğu gibi, siyasal iktidarları bazı yanlışlara sürüklemektedir.
İkincisi ve en önemlisi de yönetim sistemini sağlıklı hale getirmek gerekiyor. Kötü sistemlerde iyi yöneticilerin eliyle bazı iyileştirmeler olsa da,
bu geçici bahara benzer. Baharların kalıcı olması için uygun siyasal ve idarî
sistemler kurulmalıdır. Başarı için doğru sistemleri kurup doğru insanları iş
başına getirmeliyiz.
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O halde biraz da askeriyeye dönelim. Biliyorsunuz polis de devletin silahlı
bir gücü. Ama o hükümete bağlı bir kurum. Fakat TSK’nın, askerin kendine
has bir özerkliği var ve kabul edilsin ya da edilmesin NATO’nun asker üstünde büyük etkisi var. Son zamanlarda jandarmanın ve TSK’nın İçişlerine
bağlanması gündeme geliyor. Siz, askerin sivil hükümetlere bağlı olup
olmaması konusunda ne düşünüyorsunuz?
Her konuda olduğu gibi bu konuda da tarihten günümüze yaşadıklarımızdan ders almalıyız. Günümüzü anlamak ve gelecek hakkında öngörülerde bulunabilmek için geriye doğru bakmalıyız.
Son kalkışmadan bağımsız olarak söylemek gerekir ki, asker-sivil ilişkisi
Türklerin en kadim sorunlarından birisidir. Örneğin Yeniçeriler, Osmanlının
yükselmesinde de yıkılmasında da baş aktördür. Yeniçeriler, yeni fetihler kazanıp düşman krallara korku sararken, zaman zaman da o gün bir nevi “siyasal iktidarı” temsil eden padişahı tehdit ediyordu.
Tanzimat döneminde kurulan modern Türk yönetim sistemi, geçmişin birçok kurumunu reddettiyse de bazı bürokratik hastalıkları devam ettirdi. Bunlardan birisi de askerî zihniyettir. Son yapılanları bir kenara koyacak olursak,
darbe Türk toplumunun ilk defa karşılaştığı bir şey değildir, sistem değiştirilip zihniyet dönüştürülmezse son da olmayabilir.
Türk ordusu, halkın temsilcisi olan siyasal iktidarın emrinde olmayı, bürokratik onuruna yedirememektedir. Örneğin, askerler “Türk ordusu ‘hükümetin’ emrindedir” yerine, “Türk ordusu ‘Türk milletinin’ emrindedir” derler.
Bu, aslında “kimsenin emrinde değiliz” demektir. Bu anlamda askerin bürokratik onuru kırılmalıdır.
Yasal mevzuata bakıldığında, birçok gereksiz konuyu ayrıntılı şekilde
düzenleyen Anayasa, asker-sivil ilişkilerini muğlak ve oldukça kısa olarak
düzenlemiştir. Dolayısıyla ordu, kesinlikle hükümetin emrine sokulmalıdır.
Mehmetçik dâhil profesyonel askerlerin eğitimi yeniden düzenlenmelidir.
Sizin profesyonel askerlere bakışınız ne yönde peki?
Askerî bürokrasinin direncine rağmen son yıllarda profesyonel askerlik
konusunda önemli adımlar atıldı ama yetersiz. Ordu yeniden yapılandırılarak profesyonel askerlik güçlendirilmelidir. Laboratuvarda çalışması gereken
mühendisleri götürüp dağda teröristlerin karşısına çıkarmak akıllıca değildi.
Maliyeti ağır oldu. Fakat sorun sadece profesyonel askerlik meselesi değildir.
Sorun daha derinlerde. Yapıda ve zihniyette.
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Az önce zihniyet değişiminin bürokratik egoları yıkarak olabileceğini söylediniz. Türkiye bazında ele alırsak teoride faydası olabilir ama pratiğe baktığımız zaman imkânsız gibi gözüküyor. Hamile bir kadının Savunma Bakanı
olması gibi… Peki, daha yakın ihtimal olarak nasıl bir ilk adım atılmalıdır?
Zihniyet konusunda bir örnek vermek istiyorum. Ak Parti, Cumhuriyet tarihininin eğitime en fazla kaynak aktaran hükümeti. Fakat eğitimde beklenen
iyileşme bir türlü olmadı. Olmaz, çünkü eğitim sistemi ve zihniyeti yanlış.
Yıllarca sıraya sokulan öğrenciler hayata atılınca dolmuş kuyruğunda, ekmek
kuyruğunda sıraya girmiyorlar. Bu bir zihniyet sorunudur ve zihniyet konusunda hepimiz malûlüz.
Hükümet Cumhuriyet tarihinin en büyük değişimini yaptı. Yollar, barajlar,
köprüler inşa etti. Fakat zihniyeti dönüştürmek o kadar kolay değil.
Eğer radikal değişiklikler istiyorsanız, askeri milli savunma bakanlığına
bağlayıp başına da kadın bakan atayabilirsiniz. Hamile olursa daha güzel olur.
Bunun en güzel örneği İslam tarihinde var. İslam peygamberi, dünyanın
en büyük devletlerinden Sasani İmparatorluğunu ortadan kaldıran ve Bizans’ı
dize getiren komutanların başına eski bir köleyi atamıştır. Zihniyet dönüşümü için bu tür uygulamalara ihtiyaç var. Ordunun bürokratik onuru kırılmalı,
hükümete kayıtsız itaat etmesi sağlanmalıdır.
Gündemde idam konusunun yer aldığını görüyoruz. Darbeye kalkışanların
vatan haini sıfatıyla idam edilmesi tartışılıyor ve bu yönde adımlar atılacağa
benziyor. Sizce idam caydırıcı bir tedbir olur mu? Yoksa dediğiniz gibi zihniyeti değiştirmedikten sonra bunun bir önemi yok mu?
Teorik olarak idama karşı olan birisi değilim. Makro planda suçları önleyici olduğunu düşünüyorum. Cezalar sadece bir suçun karşılığı değildir. Benzer
suçları önleme işlevi de vardır.
Fakat idamla ilgili Türkiye’nin sicili biraz sıkıntılıdır. İdam, geçmişte politik bir silah olarak kullanılmıştır. Geçmişteki tecrübelerimizi dikkate almalıyız. Ayrıca çıksa bile geçmişe uygulanmayacağı için toplumsal vicdanı pek
rahatlatmayacaktır.
Doğru dürüst uygulandıktan sonra idam getirilebilir. Ama cezalarla ilgili
temel sorunumuz idam değildir. Diğer alanlarda olduğu gibi yargı ve ceza
infaz sistemi de sorunludur.
Şu anda darbe girişiminde bulunanları müebbetle cezalandırsanız bile,
devranın döneceğini, birkaç yıl sonra çıkabileceklerini düşünüyor olabilirler.

Hamza Al ile Röportaj: Darbe Girişimi, Bürokrasi ve Zihniyet | 167

Bu süreçte dikkatimizi çeken bir nokta var. Batılı ülkelerin (gerek siyasî
partiler/devletler gerek de medya bazında) Türkiye’de yaşanan olaylara karşı
önyargılı ve hatta taraflı bir tutum takındığı dikkatleri çekiyor. Bu sürecin
sonunda Erdoğan kârlı çıkacağı için, bu gelişmelerin kötü olduğuna ilişkin
çeşitli haberler, yazılar yayınlandı. Batı’nın bu tutumu hakkında sizin söyleyecekleriniz neler?
Dış politika konusuna geldiğimizde daha sakin olmalıyız ve daha dikkatli
bir dil kullanmalıyız. İç politikada kullandığımız dili dış politikada kullanamayız. Uluslararası ilişkilerin “delikanlıca” gitmediği ve gitmeyeceği kesin.
Sonuna kadar sabırla konuşmak, derdimizi anlatmak, diyaloğa açık olmak,
köprüleri atmamak lazım.
Uluslararası mücadelede din ve ırk önemli bir ayrışma nedenidir ama
unutmayalım ki aynı dinden aynı ırktan olanlar da çatışıyor.
Batı’nın birçok ülkeyi dizayn ettiği doğrudur. Bizim için de niyetleri olabilir. Fakat biz önce kendi içimize ve işimize bakmalıyız. Müdahaleye, istismara açık birtakım sorunlarımız var. Eğer bu sorunlarımızı çözüp güçlenirsek,
onların arzuları sadece bir temenni olarak kalır. Hatta güçlü bir Türkiye ile
ilişkiler kurmaya çalışırlar.
Batının bu tavrını bilmek ve ciddiye almak gerekiyor, ama sorunların kaynağını daha çok içeride aramalıyız. Türkiye yalnızlık tuzağına düşmemelidir.
Teşekkür ederiz hocam.
Bu röportaj, Genç Münevver Platformu için yapılmış, 31 Temmuz 2016
tarihinde yayınlanmıştır.

Kitap Değerlendirmesi
Hukuk ve Ekonomi,
Cento Veljanovski
Abdülkadir Pekel
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi

“Hukuk ve Ekonomi”, Türkiye’deki hukuk eğitimi dikkate alındığında, hukukçuların genelde gözden kaçırdığı bir perspektifi ortaya koyan, bu açıdan hukukçular için önemli ve etkileyici bir kitap. Yıllardır bilindiği ve şikâyet edildiği üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinde hukuk eğitimi, meslekî-teknik
eğitim olmanın ötesine geçemiyor. Dolayısıyla hukuk eğitimi, hukukun arka
planına ve etkisine ilişkin öğrencilere analiz yeteneği kazandıracak disiplinler arası bilgileri veremiyor. Çünkü hukuk fakültelerinde, öğrencilere bu
türden beceriler kazandıracak dersler pek bulunmuyor; ya da bu tür dersler
veriliyorsa da pek önemsenmiyor.
Hukuk eğitimi almadan önce başka bir branşta lisans eğitimi almanın
şart koşulduğu Anglo-Amerikan ülkeleriyle kıyaslandığında, hukukun arka
planına ilişkin öğrencileri perspektif sahibi kılmak açısından Türkiye’deki
durumun görece yetersiz olduğu söylenebilirse de; Veljanovski’nin kitabını
okuduktan sonra anlıyoruz ki, bu tür perspektif sorunları Türkiye’deki hukuk
öğretimine has değil. Bir olaya hukukçunun bakışı ile iktisatçının bakışı arasında temel bir fark var.
Hukukçu bir somut uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra mevcut kuralları bu
somut olaya uygulamakla ilgilidir. Yani hukukçu, önüne gelen somut olayın
özelliklerini değerlendirerek, bu özelliklerin hukuk kuralında tanımlanan şartlara uyup uymadığını araştırır. Eğer somut olayın özellikleri bu şartlara uyuyorsa hukuk kuralında belirlenen sonuçlar ortaya çıkar. “Altlama/altakoyma
(subsumption) işlemi” olarak da adlandırılan bu faaliyet basit bir tümdengelim
örneğidir. İktisatçı ise mevcut hukuk kurallarının insan davranışı üzerindeki
etkisini inceler. İktisatçının harekete geçmesi için somut bir uyuşmazlığın ortaya çıkması gerekmez, iktisatçı bundan önce incelemelerine başlamıştır. Nitekim, her hukuk kuralı bazı davranışları caydırır, bazı davranışları ise teşvik
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eder.1 Hukuk kurallarının bu özelliğinden dolayı hukukun ekonomik yönden
ortaya çıkardığı sonuçları göz ardı etmemek gerekir ve hukuk kurallarının bu
türden analizi hukukçular ve politika yapıcılar açısından çok önemlidir.
Öte yandan kitabın yazarı, hukukçuların iktisat bilimine uzak olduğunu
gözlemliyor. Bu yüzden eleştirilerinin başında hukukçuların iktisada yeterli ölçüde ilgi duymamaları geliyor. Giriş bölümünde, “hukukçular ve politika yapıcılarının genellikle ekonomiden ve sayıların dilinden anlamadığı” ve
“hukuk camiasının diğer disiplinlerden hukuka dair kıymete şayan bir fikir
sadır olacağını kabule yanaşmadıkları”nı ifade ediyor. Farklı yazarlardan yaptığı alıntılarla, hukuk ve iktisadın birlikteliğinin önemini vurguluyor ve bu
iki alanın bölünmesinin “zararlı sonuçları” olduğunu ifade ediyor.2 Yazarın
eserinde paylaştığı aşağıdaki sarkastik alıntı, “zararlı bölünme” ile neyi kastettiğini ortaya koymak açısından önemlidir:
“gayet müdahaleci … tipik hukukçu kafası. Bu kafa, alâkalı ekonomik meselelerin pek çoğunu ihmal eder ve hukukçunun, eğer doğru kanunlara sahip olsaydık dünyanın problemlerinin hepsinin
çözülebileceği yolundaki kanaate ulaşır. Pazar güçlerini anlayan ve Pazar güçlerine saygı gösteren
hukukçu bulmak bekârlığı anlayan ve bekârlığa saygı gösteren bir bebek giysisi üreticisi bulmak
kadar zordur. Hukuk eğitimi almış bir kafa, pazar güçlerini yenmenin asla mümkün olmadığını,
yalnızca onların beklenmedik şekillerde isbat-ı vücut etmek üzere çarpıtılabileceğini kavrayamaz.”3

Görüldüğü üzere, yazar, hukukçuların bakış açılarının –belki de doğal olarak– statik/durağan ve norm odaklı olduğunu vurguluyor. Oysa Veljanovski, kitabın bitirme sözlerinde Amerikan hukukçu ve filozof Lon Fuller’in şu
önemli tespitini paylaşarak hukukçuların bu bakış açısının ne kadar hatalı olduğunu ortaya koyuyor: “Hukuk, kendisinin münferiden hiçbir ayrı hedefi olmayan tek beşerî incelemedir.”4 Bütün hukuk kurallarının belli amaçları vardır, kurallar kendi başına bir amaç değildir. Kanunların amaçlarına ve arka planına
ilişkin her çalışma ve analizde, aslında hukuk alanının dışına çıkmış oluruz.
Böyle bir durumda aslında, tarihten, sosyolojiden, psikolojiden, siyasetten,
ekonomiden vs. bahsederiz. Bütün bu bilim dalları birbiriyle ilişkili ve girift
olabileceği gibi; hukukun arka planına ilişkin incelemelerde de hukuk, bütün
bunların yalnızca bir “malzemesi” yani konusundan ibarettir.
Hukuk, kendi başına bir hedefi olmayan bir beşeri inceleme olduğu için,
hukukla uğraşırken aslında, diğer bilim dalları yanında, farkında olmadan ekonomi ile de uğraşırız. Örneğin belirli bir davranışın kriminalize edilerek ceza1

Veljanovski, Cento. (2016). Hukuk ve Ekonomi (Çev.: Atilla Yayla). Ankara: Liberte, ss. 31-34.
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Veljanovski, 2016, s. 10.
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Veljanovski, bu alıntıyı Sydney Morning Herald gazetesinin 25 Mayıs 1981 tarihli sayısından aktarıyor. Söz
konusu yazı, Avustralya’daki bir hukuk reformunu eleştirmek üzere, gazetenin ekonomi editörü tarafından yazılmış
(Veljanovski, 2016, s. 10).
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Fuller, Lon L. (1968). Anatomy of Law. New York: Praefer, s. 4’ten aktaran: Veljanovski, 2016, s. 157.
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landırılması çeşitli ekonomik sonuçlar doğurur. Kriminalize edilen davranışı
gerçekleştiren kişinin yargılanması, hapse atılması ve hapiste kalmasının sağlanması belirli ekonomik maliyetleri gerektirir. Bu ekonomik maliyetler hapis
cezasının süresi, sanığın müdafaası, yargılanması, polis tarafından adlî takibata uğratılması gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Ayrıca, kişiyi suça
iten etmenler arasında; işsizlik, geçim zorluğu, sosyo-kültürel çevre gibi değişkenler de bulunabilir. Dolayısıyla “x suçunun cezası y yıl hapistir” dediğimizde, aslında içinde birçok ekonomik değişkeni barındıran bir konuda hüküm
veriyoruz demektir. Dolayısıyla bu ekonomik değişkenlerin iktisatçı gözüyle
incelenmesi ve suçun önlenmesine ilişkin konularda maliyet-etkin sonuçlara
ulaşabilmek için iktisat biliminin verilerinden yararlanılması gerekir.5
Veljanovski de kitabında hukuku bu perspektiften ele alıyor. Yaptığı şey
hukuku ve hukuk kurallarını ekonomik yaklaşımla yani iktisatçı gözüyle ele
almak ve onlara ekonominin bir konusu olarak muamele etmek. Kitapta hukuk ekonomisi “ekonomik teorinin, daha ziyade fiyat teorisinin ve istatistik
metotlarının, hukukun ve hukukî kurumların oluşumunu, yapısını, süreçlerini ve etkisini tetkik etmek üzere uygulanması” olarak tanımlanıyor.6
Dolayısıyla, iktisatçının bakış açısından hukuk, müşevvikleri nakleden ve
davranışlarla sonuçları etkileyen dev bir fiyatlama mekanizması olarak görülüyor.7 Veljanovski bunu kitabında çeşitli örneklendirmelerle açık bir şekilde
ortaya koyuyor.
Örneğin, bir davranışın cezalandırılması ya da bir davranış sonucunda
kişiye belli haklar verilmesi, kişileri bazı davranışları sergilemek yönünde
teşvik ettiği gibi, bazı davranışlardan kaçınmaya sevk eder. Çünkü hukuk kuralları tercih yaratır. Bir kurala uyup uymamak, nihayetinde kişinin tercihine
kalmıştır. Bu, piyasadaki herhangi bir malı alıp almama konusundaki tercihe
benzer. Kişi mevcut yaptırıma maruz kalmaya ya da hukuk kuralının bahşettiği haktan vazgeçmeye hazırsa söz konusu hukuk kuralına uymaz. Hukuk
kuralları, oluşturmuş oldukları bu tercih sebebiyle fiyatlandırma özelliğine
sahiptir. Bu durumda, örneğin yaptırımlar, yasa dışı faaliyetlere girişmenin
bedeli olarak görülebilir. Haksız fiile sebep olan kişinin tazminat ödemesi,
kişiyi haksız fiilden caydıran bir kural olarak görülebileceği gibi, tazminat
miktarı, haksız fiili işlemenin fiyatı olarak da değerlendirilebilir.8

5

Veljanovski, 2016, ss. 71-78.

6

Veljanovski, 2016, s. 12.

7

Veljanovski, 2016, s. 48.

8

Veljanovski, 2016, ss. 46-47.
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Yazar bu perspektifi ceza hukuku (suç ekonomisi), haksız fiil, kira düzenlemeleri, rekabet hukuku, vs. gibi çeşitli alanlarda uygulayarak örneklendiriyor. Alvin Klevorick’ten alıntılayarak, hukuk kurallarının iktisatçı gözüyle
ele alındığı çalışmalarda, iktisatçının katkısının üç farklı role bürünebileceğini belirtiyor: Teknisyen, süper teknisyen ve ekonomik hatip.9 Teknisyen, hukukçu bakış açısının dışına çıkmadan belirli bazı ekonomik konularda hesap
yapılması için hukukçuya yardımcı olur. Tazminat miktarının belirlenmesi
gibi... Süper teknisyen ise hukukun belirli bir alanına, sanki onun amacı ekonomide kaynakların tahsisini iyileştirmekmiş gibi muamele eder. Yukarıda
belirli bir davranışın kriminalize edilmesi ve bunun sonuçlarına ilişkin kısaca
değinilen “suç ekonomisi” bu yaklaşıma iyi bir örnek teşkil eder. Yazar, iktisatçının benimseyebileceği en yeni rolün ise ekonomik hatip rolü olduğunu
söylüyor. Bu bakış açısı, muayyen bir ekonomik hedefi olmasa bile hukuk
kurallarının etkilerini değerlendirmek için iktisat ilmini kullanır. Mahkeme
salonlarında pratik bir karşılığı olmasa da, ekonomik hatip rolü hukuka eleştirel bir bakış açısı ile bakmamızı sağlar. Hukukçuya farklı bir perspektiften
bakmak için yeni terimler sunar. Yazara göre bu, yukarıda çeşitli örneklerle
detaylandırmaya çalıştığımız “hukuk ekonomisi” çalışmasıdır.10
Bitirmeden önce belirtmek gerekir ki, bu kitap hukukun ekonomik bir yaklaşıma konu edildiği Batı’da yayınlanmış ilk kitap değildir. Yazar konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarına geçmeden önce hukuk ekonomisi hakkında kısa
bir tarih veriyor ve bu tarihi Cesare Bonesera’nın 1764 tarihli “Suçlar ve Cezalar Hakkında”, Jeremy Bentham’ın 1789 tarihli “Ahlâk ve Yasama İlkelerine
Giriş” ve Adam Smith’in 1776 tarihli “Milletlerin Zenginliği” adlı kitaplarına
kadar geri götürüyor. Ancak bugünkü anlamıyla “hukuk ekonomisi” araştırmalarının, beşerî ve kurumsal aktiviteleri serbest piyasa iktisadı ile açıklamaya çalışan Şikago Okulundan neşet ettiğini ifade ediyor ve hukuk ve iktisatta Şikago Programı’nın 1940’lı yıllara kadar gittiğini ifade ediyor.11
Veljanovski’nin Hukuk ve Ekonomi kitabı, hukuk ve ekonomi arasındaki
kuvvetli ilişkiye dair temel bilgileri edinebileceğimiz akıcı bir kitap. Özellikle
bütün hayatlarını, hukuk kurallarıyla geçiren fakat bunların ekonomik etki ve
sonuçlarının farkında olmayan hukukçular için.

9

Klevorcik, Alvin. (1975) Law and Economic Theory: An Economist’s View. American Economic Review. 65(2), ss. 237243’den aktaran: Veljanovski, 2016, s. 65.

10 Veljanovski, 2016, ss. 65-67.
11 Veljanovski, 2016, ss. 15-19.

liberal düşünce Dergisi Yayın ve Yazım İlkeleri
Yayın İlkeleri
1- Liberal Düşünce Dergisi’nde siyaset ve sosyal bilimler alanlarında hazırlanan
Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. Bunun yanında güncel ve faydalı bulunan derleme ve çevirilere de yer verilir. Liberal Düşünce Dergisi yılda dört kez
yayımlanan bilimsel ve hakemli bir yayın organıdır.
2- Dergide telif, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla),
sadeleştirme, edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar
yayımlanır.
3- Yazıların 100-150 kelime arasında Türkçe-İngilizce özet, İngilizce özetin üstüne İngilizce başlık, en fazla beşer kelime olmak üzere Türkçe-İngilizce anahtar
kelimeler ve makale sonuna yararlanılan eserleri gösteren “Kaynakça” eklenmelidir.
4- Makalelerin kelime sayısı öz ve kaynakça dâhil 7.000 kelimeyi geçmemelidir.
5- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak
üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadan dergiye
ulaştırılan yazılar değerlendirmeye alınmaz.
6- Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, editörün ön incelemesinden
sonra konunun uzmanı iki hakeme gönderilir.
7- Yazının gönderildiği her iki hakemden olumlu rapor gelmesi hâlinde yazının
yayımlanıp yayımlanmayacağına veya hangi sayıda yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verir. İki veya bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde yazı yayımlanmaz. Hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazı düzeltilmek üzere yazara
tekrar gönderilir.
8- Hakem raporlarında düzeltme yapılması isteniyorsa belirtilen düzeltmelerin
yapılması için makale yazarına iade edilir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı yazar tarafından hazırlanan düzeltme raporunda belirtilir. Düzeltilen makale ve rapor editör tarafından kontrol
edilerek son karar verilir.
9- Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları Liberal Düşünce Dergisi’ne aittir.
10- Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Yayın Kurulu’na aittir.

Yazım İlkeleri
1- Dergimize gönderilen yazılar, Microsoft Office Word (en az Office 2000 sürümü) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir.
2- Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinleri eklenmelidir.

3- Sayfa düzeni: A4 boyutunda, kenar boşlukları soldan 4,5 cm, sağdan 4,5 cm,
üstten 5,4 cm ve alttan 5,4 cm şeklinde ayarlanmalıdır.
4- Yazı biçimi: Metin kısmı Times New Roman yazı tipi ve 12 punto, 10 nk ve üst
başlıklar bold ve 16 punto, alt başlıklar ise bold ve 14 punto olarak yazılmalıdır.
Ana metin kısmı tam 14 nk satır aralıkla, dipnotlar ise tam 12 nk satır aralıkla
ve metinle aynı yazı tipinde 8 nk ile yazılmalıdır.
5- Şekiller ve Çizelgeler: Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri
“Şekil”; sayısal değerler ise “Çizelge” olarak belirtilmeli ve metin içinde ilişkili
oldukları kısma yerleştirilerek, ardışık biçimde numaralandırılmalıdır. Çizelge
başlığı ve çizelge metni 10 punto ile yazılmalıdır. Başlık çizelgelerin üstüne
gelecek şekilde ve normal tümce düzeninde yazılmalıdır. Şekil başlığı ise şeklin
altına normal tümce düzeninde ve 10 punto ile yazılmalıdır. Çizelge ve şekiller
açıklama yazılarıyla bir bütün sayılarak metinle aralarında bir satır boşluk olmalıdır. Çizelgeler aşağıda örneği verilen biçimde düzenlenmelidir.
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6- Dipnot: Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve
aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:
a. Kitap: Yazar veya yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfasının yazılması
gerekmektedir.
Tek yazarlı:
Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınları, Ankara 2015, s. 62.

Çok yazarlı:
James D. Gwartney ve diğerleri, Temel Ekonomi, çev.: Ahmet Uzun, Liberte Yayınları, Ankara 2016, s. 153.
Derleme:
Kenan Çağan (edit.), İdeoloji, Hece Yayınları, Ankara 2008.
Çeviri:
Cento Veljanovski, Hukuk ve Ekonomi, çev.: Atilla Yayla, Ankara 2016, s. 98.
b. Tez örnek:
Salih Zeki Haklı, Liberalizm ve Komüniteryanizmde Birey Fikri: Karşılaştırmalı Bir
İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara 2014, s. 150.
c. Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası,
sayfasının yazılması gerekmektedir.
Telif makale örnek:
Atilla Yayla, “Özgürlük Kahramanı Leonard Liggio”, Liberal Düşünce, Ankara
2015, sayı: 78, s.182.
Çeviri makale örnek:
Leigh Jenco, “Serbest Otobanlar”, Liberal Düşünce, çev.: Mehmet Doğan, Ankara
2015, sayı: 78, s. 178.
d. Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri ve kitapta bölümler
makalelerin kaynak gösteriliş düzeniyle aynı olmalıdır.
e. Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye
ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; yazarın soyadı, kaynak kitap ise a.g.e., makale ise a.g.m. ve sayfa numarası yazılır. Aynı yazar için
daha önce gösterilen kaynaktan sonra başka bir kaynağına atıf yapılmışsa ve
ilk gösterilen kaynağa tekrar atıf yapılacaksa yazarın soyadı, eserin adı ve sayfa
numarası yazılır.
Örnek:
Yayla, a.g.e., s. 150.
Yayla, Siyaset Bilimi, s. 140.
f. Birden çok yazarı ve hazırlayanı olan eserlerde her şahıs isminden sonra virgül konmalıdır. Yazar sayısı ikiden fazlaysa birinci yazar isminden sonra “ve
diğerleri” denilmelidir.
g.
İnternet
Örnek:

kaynaklarında

yararlanıldığı

tarih

belirtilmelidir.

http://www.hurfikirler.com/sanli-direnisin-dinamikleri/ (erişim: 30.09.2016)
7- Kaynakça: Metnin sonunda makalede kullanılan kaynakları gösteren kaynakça
bölümü bulunmalıdır.
a. Kitap: Alfabetik sıralı, yazar-yazarların soyadları başta olacak şekilde büyük
harfle, sadece ilk harfleri büyük şekilde yazar adları, eser adı (italik), çeviri ise
çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise
editörün veya hazırlayanın adı ve soyadı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildinin
yazılması gerekmektedir.
Tek Yazarlı:
HEYWOOD, Andrew, Siyaset, çev.: B. Berat Özipek ve diğerleri, Adres Yayınları,
Ankara 2016.
Çok Yazarlı:
GWARTNEY, James D. ve diğerleri, Temel Ekonomi, çev.: Ahmet Uzun, Liberte
Yayınları, Ankara 2016.
Derleme:
ÇAĞAN, Kenan (edit.), İdeoloji, Hece Yay., Ankara 2008.
Çeviri:
VELJANOVSKİ, Cento, Hukuk ve Ekonomi, çev.: Atilla Yayla, Ankara 2016.
Tez Örnek:
HAKLI, Salih Zeki, Liberalizm ve Komüniteryanizmde Birey Fikri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Üniversitesi, Ankara 2014.
b. Makale: Yazar soyadları başta olacak şekilde büyük harfle, sadece ilk harfleri
büyük şekilde yazar adları, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik),
çeviri ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası, sayfası.
c. Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri
ise çevirenin adı, yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayı numarası, sayfa aralığının yazılması gerekmektedir.
Telif makale örnek:
YAYLA, Atilla, “Özgürlük Kahramanı Leonard Liggio”, Liberal Düşünce, Ankara
2015, sayı: 78, ss. 181-184.
Çeviri makale örnek:
JENCO, Leigh, “Serbest Otobanlar”, Çev.: Mehmet Doğan, Liberal Düşünce, Ankara 2015, sayı: 78, ss. 178-179.

