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Önsöz
Dumlupınar Üniversitesinin düzenlediği konferansa davet almaktan dolayı çok mutlu
oldum. Bu konferans son derece önemli bir olaya akademik yönden ışık tutacaktır.
Bahsettiğim bu olay paralel devlet yapılanmasının gerçekleştirdiği ve uluslararası güçler
tarafından desteklenen askeri darbe girişimidir. Bu güçlerin amacı siyasi, iktisadi ve
medeniyet anlamında başarı sağlamış Türk modelinin sonlandırılması ve büyük insanlık
kucağının tahribi ve özgürlükleri ve onurları için Türkiye’ye kaçan mültecilerin tek
sığınaklarının yok edilmesiydi.
Bu makalemden amaç Türkiye’de denenip halk tarafından daha önce görülmemiş
şekilde tepki gösterilen bu girişimin Arapların gözüyle değerlendirilmesi olacaktır. Tabi ki bu
tepki sonraları kendi iradeleri, hürriyetleri ve onurlarını korumaya karar veren bir halkın tüm
dünyaya nasıl bir insanlık dersi verdiğini göstermiştir.
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Görüşlerimi 3 başlık halinde sunacağım:
1- Mağlubiyeti İsyankâr Bir Deneyimle Yaşayan Darbe Girişimi
Türkiye’nin 15 Temmuz 2016 da tanıklık ettiği darbe girişimi, Ortadoğu’nun en güçlü
ülkesi ve NATO’nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye’nin siyasi sistemini sonlandırma
adına en iyi planlanmış son darbe girişimidir.
Batı, Türkiye’nin kendi deneyimleriyle gelişmesini ve ilerlemesini, geçen 15 senede
adım adım ilerlettiği demokrasinin yerleşmesini arzu etmedi.
Türkiye Hristiyan Batı’ya göre kayıp bir cennettir. Türklere göre ise asırlarca şehitlerin
kanıyla yoğrulmuş bir topraktır. Zor bir denklemdir. Son yüzleşme gerçekleşti. 15 Temmuz
2016 da verilen kurbanlardan sonra bölgede ve dünyada söz sahibi olan Müslüman bir ülkenin
kimliğini iade etmesi ihtimal dışıdır.
Batının Türkiye’ye karşı gizli ve açık savaşında dünyanın en iyi stratejik konumuna
sahip bu yerle ilgili casusluk planları önemli yer tutmaktadır. Bu durum batı ve doğu arasında
ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştur. Özellikle Türkiye batıya İslam’ın burada galip
geldiğini ve buranın orta çağda büyük Hristiyanlık beşiği olduğunu hatırlatmaktadır.
“İslami aydınlanma ve Fethullah Gülen Hareketi” başlığında Doha’da Arap ve
uluslararası ilişkiler formu tarafından neşredilen Fethullah Gülen hakkında bir kitabı dikkatle
okudum. Yazarı Hakan Yavuz ve Arapçaya tercüme eden Şükrü Mücahittir.
Kitap bu hareketin özü itibariyle Türk devletine paralel bir yapı olması için planlanmış
bir proje olduğundan bahsediyor. Fakat bu yapı batı değerleriyle uyumlu bir din kisvesi
altında gizlenmiştir. Dikkatimi çeken ise yazarın Gülen rolüne yoğunlaşması oldu.
Sempozyumlar düzenleyerek medeniyetler arası diyalog fikrini geliştirmek, Vatikan ve
Yahudilerle ortak olma görevi. Özellikle kitap genel anlamıyla onların Yahudilik, Hristiyanlık
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ve Budizmler ilişkileri ve bu sempozyumların hareketin bütçesiyle batıda organize edildiğine
değinmiştir.
Gülen İslami oluşumlarla iletişim için bir çabası olmadığı gibi onlara önem de
vermemiştir. Yemende bu hareketle bağlantılı insanlarla karşılaştım. Bunlara harekete bağlı
okullarla irtibatlıydılar. Ben ve benim dışımdaki Yemenlilerin bu okulların Türkiye’nin
mesajını taşıdığını düşünüyorlardı. Ama görünürde Türkçe diline bir önem verilmiyordu.
Onlarla Erdoğan’ı ve başarılarını ve onun zamanında Türkiye’nin göstermiş olduğu başarıları
konuştuğumuzda beklenen hamaseti göstermeyip sessiz kalıp yorum yapmıyorlardı.
Bu durum halkın nazarından onların Türk devletinin parçası olduğu izlenimini doğurdu.
Türk okulları da hükümetin mesajlarından ve dünyaya kültürü yayma adına uzayan
kollarından biri olduğu izlenimini veriyordu. Özellikle elçiliklerle ilişkileri de bu durumu
kuvvetlendiriyordu. Hâlbuki bu gücün perde arkasında yatan sebep 15 Temmuz 2016 darbe
girişiminde izlerini gördüğümüz durum itibariyle Batıyla ortak çalışıyor olmasıymış.
Batı cephesinden asıl etken Türkiye gibi bir ülkeye hâkim olmanın yollarını geliştirme
arzusuydu. Bu hâkimiyetin sadece kapalı bir kutu olan orduyla özel ilişkiler geliştirmekle
olmayacağı açıktı. Bununla beraber din kisvesi altında daha tehlikeli ve kapalı bir oluşumla
bunu yapmak daha mantıklıydı. Bu plan Truva atına benzemektedir. Buna göre Fethullah
örgütü batının Truva atıdır. Bu sayede devletin ve toplumun derinliklerine nüfuz edebilmeyi
amaçladılar.
Çoğu kişi Erdoğan’ın dilinden sadır olan şu söz için şaşkınlık göstermişlerdir: “Tabanı
ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet.” Çok hassas bir tanımlama ve onların Türk devleti
milletine karşı bulaştıkları ihaneti anlatan harika bir söz gerçekten.
Türkiye’yi hedef alan komplo çok gariptir. Bu komplo Türkiye’nin demokratik sistemi
ve Türkiye’deki yansımalarından mustarip olan işbirlikçi örgütlerin çıkarlarıyla uyuştu.
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Onların bu amacı çok adi olup kötü izlenimlerini gidermek yerine yönetimi ele geçirmeyi ve
halka baskı uygulamayı istiyordu.
Herkes

biliyordu

ki

bu

Türkiye’deki

komplo

gizli

oluşumlar

vasıtasıyla

gerçekleştirilmişti. Bu gizli oluşumların başında ve bu komplodan uzak tutulamayacak büyük
ihanet Gülen örgütü geliyordu. Onlar şuan istikrar, ilerleme ve onur bakımından zirve
günlerini Türk milletini hedef almışlardı. Bu yüzden bu meseleyle bizzat Türk halkı kendisi
ilgilendi ve o hainlere bir daha unutulamayacak bir dersi doğrudan kendileri verdi.
Darbe çok iyi planlanmıştı. İnsanları öldürme ve korkutma adına uçaklar gibi her türlü
korku verici araçlar kullanıldı. TBMM’yi hedef aldılar. Bu da gösteriyordu ki darbeciler Allah
korusun başarsalardı şiddet, adam öldürme, soykırım, tecrit gibi zulümlere imza atacaklardı.
Her şey dikkatlice planlanmıştı. Yalnız darbeciler halkın sokağa bu derece kendilerini
feda edecek derecede çıkacağını beklemiyorlardı. Bunun arkasındaki sebep önceki darbelerin
halkın üzerinde bırakmış olduğu acı tecrübeler, son yıllarda demokratikleşme mücadelesinde
edinilen kazanımlar olarak yorumlanabilir. Bunun sonucu olarak darbe mağlubiyeti isyankâr
bir deneyimle yaşadılar.
2- Türkiye Özgürlüğe Taraftar Olmanın Bedelini Ödüyor
Arap Bölgesinde batı kontrolünde diktatör rejimleri düşürüldükten sonra ve Arap baharı
devrimleri başarılı olduktan sonra bu devrimleri sürdürebilmenin yollarından biri Türkiye gibi
bu devrimlere ilham kaynağı olabilecek ülkelerden kurtulmak olacaktı.
Bunun sebebi Arap devrimlerinin birinci dereceden yönlendiricisinin ve sağlam
kitlesinin İslami eğilimlere sahip partilerden olmasıydı. Darbecilerin zaaf noktası Türkiye’de
gerçekleşen başarılı örneklere bakmalarıydı.
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Türkiye Arap baharını desteklemedi. Fakat devrime kakan Arap halklarını destekledi.
Bu destek Arap baharının ortaya çıkardığı yasal örgütlerle diplomatik ve kardeşlik
çerçevesinde sağlandı. Bu destek vasıtasıyla kalkınma, fakirlikle mücadele, tıbbi hizmetler
gibi temel konularda yardım edildi.
Türkiye kendini Arap devrimlerinden dışlamadı. Osmanlı devletini tekrar ihya etme
planıyla Türkiye’den rol üstlenmesi istendi. Şeytani plan devreye girmişti. Türkiye’yle Arap
devrimciler arasında Müslüman kardeşlerin bölgesel birliğini kuvvetlendirmek hedefiyle
sevgi bağı kurulmuştu.
Batı tarafından desteklenen karşı devrimlerin operasyon odası kurulmuştu. Türkiye’nin
hilesi olması gerekiyordu öncelikle. Bunu Mısırda, Yemen ve Libya’da gördük. Örneğin
Yemen de silah dolu kamyonlar ortaya çıkıyordu. Türkiye menşeli silah kamyonlarıydı
bunlar. Fakat nasıl niçin bu zamanlamayla bu kamyonlar Yemen’e geliyordu bilmiyoruz.
Bildiğimiz tek şey muhalif devrim taraftarları basın yayın yoluyla bu kamyonların Türkiye ve
onun desteklediği partiler vasıtasıyla geldiğini söylüyorlardı.
2016 yılında görevi biten eski yemen elçisi Fadlı Çavurma’na acıyordum. Ülkesinin
yemene silah taşıyan kamyonlarla ilgisi olmadığına dair basın toplantıları düzenledi. Bu o
ülkede değişiklikler sonucu gerçekleşen sıkıntılı durumlarda yaşayanların dertlerine çare
olmak amacıyla TİKA adlı kurumun orada bir ofis açılışına denk gelmişti.
Bu kamyonların arkasında Gülen örgütü mü vardı diye sormadan edemiyoruz? Bu o
zaman yaşananların doğası gereği sormamız gereken bir soru.
Suriye krizi Erdoğan’ın hepinizin bildiği “Şamgen” dörtlüsünün kurulmaması için
Türkiye’nin kültürel siyasi değişimini engellemek amacıyla tekrar planlandı. Bu yüzden bu
müdahale Şam’daki katil rejimin indirilip batıyla irtibatlı Türkiye’ye düşman devletçiklerle
Türkiye’nin kuşatılması işlemine dönüştü.
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Bu yüzden Arap baharını destekleyen Arapların çoğunluğunun Türkiye’deki darbe
girişimine Arap baharı devrimlerine karşı batı tarafından desteklenen muhalif devrimlerin son
halkası olarak değerlendirmesi doğaldır. Bu darbe başarılı olsaydı yeni Syks Pikot bakısıyla
bölgede haritalar çizilmesi planlanmıştı.
Diyebiliriz ki Türk halkının savaşı ve devrime karşı zaferi Arap dünyasından iki grubun
bahsi oldu. Her iki grupta emellerini ümitlerini bu darbeye bağlamıştı. Herkes bölgede ve
dünyada Türkiye’nin geri dönüşünün farkındadır. Bu yüzden Türk halkının zaferinin bölgede
planlanan karşı devrime karşı genel bir başarıya nasıl dönüştüğünü görmekteyiz. Karşı devrim
batı demokrasinin inandırıcılığını tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarttı.
3- Türklerin Verdiği Ders ve Devam Eden Etkisi
Türk Halkının Darbeye karşı kutsal kalkışmasını ve verdiği dersleri kavramak gerçekten
çok önemlidir. Bu olay halklara itibar kazandırıp batının planladığı özgürlüğü ve iradeyi
sabote etme girişimlerine set çekmiştir.
Şayet Fransız devrimi demokrasi, özgürlük ve eşitlik ilkelerinde zafer kazanmışsa, Türk
halkının devrimi de bu değerleri batının onu şantaj malzemesi olarak kullanmasından sonra
aslına iade etmiştir.
Demokrasi, özgürlük, eşitlik ihmal edilmeyecek haklardır. Türk halkı ise bu değerleri
koruyan, devleti anayasayı ve vatandaşın özlük hakkını kaldırmayı hedefleyen kapalı
örgütlerin nüfuz etmesine karşı koyan yüce bir halktır.
Bu yüzden bu konferansı ben Türklerin başarısını derinleştirmeye çalışan bir önemli bir
girişim olarak görüyorum. Bunun gelecekte olabilecek açık saldıralar ve halkların iradesine
karşı yapılabilecek darbelere karşı başarılı bir reçete olarak sunulmasını istiyorum. Özellikle
de bu tehlike halen devam ediyor ve darbeci örgütler de varsa.

6

Yazımı şöyle sonlandırmak istiyorum:
 Bu sempozyumu senelik düzenlemek ve bu sayede demokratik kazanımları
gözlemlemek ve demokrasi karşı yapılan saldırı tehlikelerini araştırmak.
 Türkiye’ye karşı olumsuz duran ve darbeye karışmış devletleri, kurumları, kişileri
kara listeye almak.
 Demokrasi korumayı amaçlayan platformun sağlanması ve bu platformun bölge
ülkelerinde siyasi değişimlerin gözlemi, tehlikeler ve demokratik girişimler hakkında
araştırmalar, periyodik raporlar hazırlanması.
 Türkiye de demokrasinin zaferi ve devrimin başarısızlığı için yapılan olumlu
çağrılara yoğunlaşmak.
 Ve son olarak da başarısız darbe girişiminin nasıl bölgede planlanan bölünmeyi boşa
çıkardığını araştırmak.
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