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15	Temmuz	Darbe	Girişimi	Araştırma	Komisyonu	Nihai	Raporuna	Yapılan	

Müdahaleye	Karşılık	Olarak	Cumhuriyet	Halk	Partisi’nin	İlave	Tespitleri	

	

Giriş	

		 15	Temmuz	2016	tarihide	kalkışılan	darbe	girişiminin	tüm	yönleriyle	ortaya	çıkartılması	

yolunda	toplumsal	bir	mutabakat	dahilinde	adımları	atılan	komisyonun,	komisyon	Başkanı	

Reşat	Petek	tarafından	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	Başkanlığı’na	sunduğu	rapor	komisyonun,	

kurulmasına	karar	verildiği	tarihten	tam	1	yıl	sonra,	baştan	sona,	tartışmaya	yer	bırakmayacak	

düzey	ve	şiddette	göstermiştir	ki	AKP,	başlı	başına	15	Temmuz	darbe	girişiminin	aydınlığa	

çıkartılmasının	önündeki	yegane	engeldir.	Komisyonun	kolektif	çalışma,	mutabakat,	nezaket	

yahut	uzlaşma	gibi	değerlerden	en	başından	beri	uzak	durmuş	olması	bir	yana,	AKP’nin	

raporun	kendi	kaleminden	çıkan	kısmına	dahi	saygı	duymakta	zorlandığı	açıkça	ortaya	

çıkmıştır.	Buna	göre	komisyon	raporuna	AKP’nin	usulsüz	müdahalelerini	ilave	etmek,	kamuoyu	

ve	tarih	nezdinde	bu	iktidar	döneminde	yaşanan	şaibeleri	kayda	geçirmek,	Cumhuriyet	Halk	

Partisi’nin	başta	15	Temmuz’da	hayatını	kaybeden	ve	yaralananlara	karşı	olmak	üzere,	darbe	

bahanesiyle	işlerinden,	hayatlarından,	ekmeklerinden,	yaşam	alanlarından	edilen	bütün	bir	

toplum	karşısında	borcu	ve	görevidir.			

	

	Komisyon	raporlarının	tahrif	edilmesi	

				 15	Temmuz	Darbe	Araştırma	Komisyonunun	bugüne	dek	gündeme	gelen	toplam	3	

farklı	raporu	söz	konusudur:		

• 22	Aralık	2016	tarihinde	basına	sızdırılan	ön	taslak	rapor	(936	sayfa)	

• 25	Mayıs	2017	tarihinde	karşı	oy	yazısı	yazılmak	üzere	komisyona	sunulan	taslak	rapor	

(639	SAYFA)	

• 12	Temmuz	2017	tarihinde	TBMM	Başkanlığına	sunulan	nihai	rapor	(1097	SAYFA)	

	

		 Bu	raporlardan	ilki	(ön	taslak	rapor),	konuları	bakımından	kapsamlı,	içeriği	bakımından	

hacimli	ve	bir	anlamda	darbe	girişiminin	araştırılmasına	dönük	bir	çabanın	izlerini	taşıyan	

doyurucu	bir	mahiyettedir.	İkinci	rapor	(taslak	rapor),	ilk	raporun	yarısı	kadar	olmakla	birlikte,	
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kendisinden	önceki	rapordan	çıkartılan	konular	bakımından	açık	bir	müdahalenin	olduğunu	

göstermektedir.	Son	rapor	(nihai	rapor)	ise,	bir	araştırma	komisyonunun	faaliyetleri,	bulguları	

ile	ilgili	olmayan,	siyasi	olarak	saldırgan,	gerçekleri	çarpıtan	ve	karalayıcı	eklemelerin	yapıldığı	

rapordur.	Tüm	bu	müdahaleler,	bu	yaklaşımın	ilk	başta	siyasi	nezaketten	uzak	olduğunu	

gösterse	de	daha	vahimi,	darbe	girişiminin	aydınlatılmasının	değil	muhalefeti	mahkum	etmek	

üzere,	tam	bir	hukuksuzluk	içinde	araçsallaştırılmasının	trajik	bir	şahikası,	AKP	iktidarının	

kronik	davranışı	olan	hukuksuzluğun	bir	röntgeni	olmuştur.	

	

Nihai	rapora	müdahalenin	iç	yüzü	

	

		 Komisyon	başkanlığınca	milletvekillerine	gönderilerek	karşı	oy	yazısı	yazılması	istenen	

taslak	raporda	yer	almayan,	ancak	TBMM	başkanlığına	karşı	oy	yazılarını	da	içerecek	şekilde	

sunulan	nihai	halinde	bulunan	ilave	ifadeler	556.	sayfadan	başlamak	suretiyle	şöyledir:	

	“…ancak	bazı	 siyasi	 partilerin	 özellikle	Anamuhalefet	 Partisinin	 (CHP)	 FETÖ’ye	 karşı	

tutumunun	 tutarsız	 ve	 çelişkilerle	 dolu	 olduğuna	 dair	 bir	 parantez	 açmakta	 fayda	

bulunmaktadır.	 Her	 ne	 kadar	 15	 Temmuz	 Darbe	 Girişiminin	 hemen	 akabinde	 CHP,	

FETÖ’yle	 mücadele	 bağlamında	 bazı	 olumlu,	 uzlaşmacı	 ve	 işbirliğine	 açık	 mesajlar	

vermiş	olsa	da,	 ilerleyen	süreçte	bu	tavrı	değişim	göstermiştir.	Ayrıca,	Anamuhalefet	

Partisinin	FETÖ’ye	ilişkin	tavrının	darbe	öncesinde	de	çelişkili	olduğunu	hatırlatmakta	

fayda	bulunmaktadır.	Şöyle	ki;	yukarıda	anlatılan	süreçler	yaşanırken,	Anamuhalefet	

partisinin	 (CHP)	 FETÖ’nün	 siyasi	 emellerine	 hizmet	 eden	 tutum	 ve	 davranışları	 15	

Temmuz	darbesine	giden	süreçte	FETÖ/PDY	terör	örgütünü	cesaretlendirici	bir	nitelik	

taşımıştır.	

Anamuhalefet	partisi	liderinin	FETÖ’nün	bir	terör	ve	suç	örgütü	olduğu	ortaya	

çıktığı	17/25	Aralık	2013	darbe	girişiminden	sonra	bu	örgütle	sıkı	bir	amaç	birliği	içine	

girdiği	gözlemlenmiştir.	

Anılan	partinin	lideri,	özellikle	2014	mahalli	seçimleri,	2014	cumhurbaşkanlığı	

seçimleri	 kampanyaları	 süresince	 FETÖ’nün	 sağladığı	 görsel	 ve	 işitsel	 malzemelerle	

siyasi	propaganda	yapmış,	siyasi	rakiplerini	montaj	örgüt	tapeleriyle	yıpratmaya,	hatta	
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örgütle	amaç	birliği	içine	girerek	siyasetten	tasfiye	etmeye	bir	strateji	dâhilinde	gayret	

sarf	etmiştir.	

Anamuhalefet	partisinin	lider	ve	yöneticileri	bir	suç	örgütü	olduğu	ortaya	çıkmış	

olan	FETÖ’yle	böylesine	iltisaklar	ve	meşru	siyaset	açısından	hukuk	dışı,	kabul	edilemez	

irtibatlar	geliştirirken,	hem	siyasi	rakipleri	tarafından,	hem	devlet	organları	tarafından,	

hem	de	kendi	partisinin	yöneticileri	tarafından	(Örneğin	Prof.	Birgül	Ayman	Güler-CHP	

İzmir	Milletvekili	ve	PM	Üyesi)	defalarca	uyarılmıştır.	

CHP’nin	 bir	 yöneticisi	 olan	 siyaset	 profesörü	 Birgül	 Ayman	Güler	 bu	 durumu	

“CHP	 cemaatle	 ittifak	 yapmıştır”	 şeklinde	 açık	 bir	 dille	 eleştirmiş	 ve	 bu	 eleştirileri	

nedeniyle	partisinden	ihraç	edilmiştir.		

Diğer	 taraftan,	 hakkında	hukuki	 işlem	başlatılan	 FETÖ/PDY	 irtibat	 ve	 iltisaklı	

basın	 kuruluşları,	 banka	 ve	 şirketlere	 CHP’li	 üyeler	 tarafından	 sahip	 çıkılmış	 ve	

korunmaya	çalışılmıştır.	

Bu	 süreçler	 içerisinde	 karşılaşılan	 en	 ilginç	 durum	 ise	 şudur:	 FETÖ	 liderinin	

söylem	 ve	 analizleri	 bir	 süre	 sonra	 CHP	 liderinin	 siyasi	 argümanlarına	 dönüşmeye	

başlamıştır.	

Yenikapı	 mitingine	 katılan	 CHP	 lideri	 partiler	 arasında	 oluşan	 birlik	 ve	

dayanışma	 ruhuna	 katkı	 verirken,	 bir	 süre	 sonra	 FETÖ/PDY	 ilişkileri	 nedeniyle	

haklarında	soruşturma	ve	kovuşturma	başlatılan	şüpheli	ve	sanıkları	himayeye	yönelik	

söylemleri	ile	birlik	ve	beraberliği	bozucu	davranışlar	göstermeye	başlamıştır.	

Komisyon	 çalışmalarımız	 sürecinde	 15	 Temmuz’un	 FETÖ’nün	 darbe	 girişimi	

olduğu	gerçekliği	kabul	edilip,	“darbe	girişiminin	bütünüyle	senaryo	olduğu”	iddiaları	

reddedildiği	 halde	 rapor	 yazım	 sürecinde	 CHP	 Genel	 Başkanı,	 FETÖ/PDY’nin	

söylemleriyle	örtüşür	biçimde	“kontrollü	darbe”den	söz	etmeye	başlamıştır.	

CHP	 liderinin	özellikle	17/25	Aralık’tan	sonra	FETÖ’yle	senkronize	davranışlar	

sergilemesinin,	 söylem	 birliği	 içine	 girmesinin,	 FETÖ’nün	 servis	 ettiği	 hukuk	 dışı	

malzemeleri	kullanmasının,	15	Temmuz	sonrası	FETÖ	davalarına	gösterdiği	karşıtlık	ve	
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FETÖ’yü	aklama	girişimlerinin	bir	anayasal	kurum	olan	anamuhalefet	partisi	tarafından	

niçin	ısrarla	bir	politika	tarzı	olarak	benimsendiği	anlaşılmamaktadır.”	

TBMM	tarihinde,	hiçbir	komisyon	rapor	sürecinde	yaşanmamış	bu	küçük	siyasi	hileye	neden	

başvurulduğuna	bakıldığında	ise	kavranması	zor	olmayan	bir	korkunun	kendini	gösterdiği	ortaya	

çıkmaktadır.	 	 Cumhuriyet	 Halk	 Partisi	 lideri	 Kemal	 Kılıçdaroğlu’nun	 ülkeyi	 teslim	 almış	

adaletsizliğe	karşı	15	Haziran	2017’de	Ankara’dan	İstanbul’a	başlattığı	yürüyüş	tüm	partilerden,	

tüm	halk	kesimlerinden	kitlesel	bir	destek	bulmuş	ve	adaletsizliğin	ne	derece	yaygın	bir	hale	

geldiğini	 göstermiştir.	 Erdoğan	 sultası	 karşısında	 ilk	 defa	 milyonlar,	 dünyanın	 en	 barışçıl	

protestosu	ile	birlik	olmuş,	adaletsizliğe	karşı	meydan	okumuştur.	Taslak	rapor,	milletvekillerine	

bu	yürüyüşün	başladığı	 tarihten	önce	 iletilmiş,	muhalefet	 şerhlerini	 içeren	nihai	 versiyon	 ise	

Büyük	 Adalet	 Yürüyüşü’nün	 hemen	 ardından	 TBMM	 Başkanlığın’a	 sunulmuştur.	 Bu	 açıdan,	

yapılan	 ilave	ve	yaşananlar	bir	arada	ele	alındığında	kolay	bir	şekilde	görülmektedir	ki	 iktidar	

partisi	 ve	 iktidar	 kişisi,	 barışçıl,	 haklı,	 yerinde	 ve	 herkesi	 kucaklayan,	 evrensel	 bir	 değeri	

sahiplenen	kitlesel	bir	yürüyüşten	duydukları	rahatsızlığı	dışa	vurmanın	hiçbir	haklı	ve	geçerli	

yolunu	bulamayınca,	komisyon	raporuna	sayın	Kılıçdaroğlu’nu	suçlayıcı	 ifadeler	ilave	etmişler	

ve	güçlenen	Cumhuriyet	Halk	Partisi’ni	mahkum	etmeye	kalkmışlardır.		

		 Siyasi	bir	manevra	ile	komisyon	çalışmalarını	değersizleştirmenin	ve	15	Temmuz	darbe	

girişimini	 şakalaştırmanın	 ötesinde,	 yapılan	 tahrifat	 ciddi	 bir	 hukuksuzluğa	 da	 tekabül	

etmektedir.	 Komisyonun	 Cumhuriyet	Halk	 Partili	 üyeleri	 olarak	 olarak	 yapılan	 hilenin	 tespiti	

ardından,	 komisyonun	küçük	hesaplardan	medet	uman	 tavrını	 toplumsal	 fayda	 sağlamaktan	

uzak	 olduğu	 değerlendirmesiyle,	 14	 Temmuz	 2017	 tarihinde	 TBMM	 Başkanı	 sayın	 İsmail	

Kahraman	ile	görüşerek,	yapılan	usulsüzlüğün	telafi	edilmesi	gerektiği	ifade	edilmiştir.	Yapılan	

görüşme	temel	olarak	TBMM	tarihinde	örneği	bulunmayan	bu	hilenin	giderilmesinin	ancak	ve	

ancak,	 yapılan	 ilavenin	 rapordan	 çıkartılması,	 raporun	 eski	 hali	 ile	 sunulması	 ile	 mümkün	

olacağını	 ele	 almaktadır.	 Meclis	 Başkanı	 İsmail	 Kahraman’ın	 buna	 cevabı	 ise	 muhalefet	

şerhimize	bir	 tür	misilleme	yapılan	bölüme	cevaben	bir	ek	yapılabileceği	 yönünde	olmuştur.	

İlkesel	olarak	bir	usulsüzlüğün	bu	yolla	bir	 teamüle	dönüştürüleceğin	altını	 ısrarla	çizmemize	

rağmen	18	Temmuz	2017	tarihinde	komisyon	üyelerine	yapılan	tebliğ,	rapora	ilave	görüşlerin	

20	Temmuz	2017	tarihine	kadar	bildirilmesi	yönünde	olmuştur.	Bu	tebligatın	ise	sadece	CHP’li	

üyelere	yapıldığı	ayrıca	not	edilmelidir.		
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14	Temmuz	tarihli	itiraz	başvurumuz	yapılan	ilavenin	gerek	siyasi	şaibesini	gerek	hukuken	

usulsüzlük	boyutunu	şu	ifadelerle	ortaya	koymaktadır:	

	

	

TÜRKİYE	BÜYÜK	MİLLET	MECLİSİ	BAŞKANLIĞI’NA	

	

Fetullahçı	 Terör	 Örgütünün	 15	 Temmuz	 2016	 Tarihli	 Darbe	 Girişimi	 ile	 Bu	 Terör	

Örgütünün	 Faaliyetlerinin	 Tüm	 Yönleriyle	 Araştırılarak	 Alınması	 Gereken	 Önlemlerin	

Belirlenmesi	 Amacıyla	 Kurulan	 Meclis	 Araştırma	 Komisyonu	 Başkanlığı’nın	 komisyon	 üyesi	

milletvekillerine	 gönderdiği	 26/05/2017	 tarihli,	 130.99-1000668	 sayılı	 ve	 “Komisyon	 Raporu	

Görüş	İsteme”	konulu	yazısında;		

“	 ‘Taslak	Rapor’	TBMM	Başkanlığına	 sunulacağı	 tarihe	kadar	 ‘taslak’	olarak	kalmaya	devam	

edeceğinden,	içerik	ve	sistematik	açıdan	tamamlanma	aşamasına	gelmekle	birlikte,	söz	konusu	

Rapordaki	 tespitler,	 bulgular,	 şekiller,	 grafikler	 ve	 tablolarda	 tashih	 niteliğinde	 düzeltme	 ve	

değişiklikler	ile	redaksiyon	işlemleri	yapılabilecektir.		

Bilginize	sunulan	taslak	“Taslak	Raporun”,	Türkçe	yazım	kuralları	açısından	kontrolleri	

yapılmamış	 olup,	 yazım	 yanlışlarını	 dikkate	 almadan	 içerik	 açısından	 değerlendirmeniz,	 siz	

değerli	üyemizin	zaman	kaybetmeden	görüşlerini	oluşturmasına	katkı	sağlayacaktır….”		ifadeleri	

yer	almıştır.		

Komisyonun	AKP’li	çoğunluğu	tarafından	hazırlanan	(ve	CHP’li	üyeler	olarak	komisyon	

çalışmalarında	uzaman	görevlendirmemiz	Komisyon	kararına	rağmen	Komisyon	Başkanlığınca	

engellendiği	için	de	içeriğinden	haberdar	olmadığımız)	taslak	komisyon	raporu	26	Mayıs	2017	

tarihinde	üyelere	dağıtılmış	ve	bu	taslak	rapora	ilişkin	hazırladığımız	muhalefet	şerhi	12	Haziran	

2017	tarihinde	Komisyon	Başkanlığına	teslim	edilmiştir.		

Komisyon	Başkanı	Reşat	PETEK'in	11	Temmuz	2017	günü	gece	saat	23:25'te	komisyon	

üyelerine	gönderdiği;		[[Değerli	Komisyon	Üyeleri,	Raporumuz	yarın	(12.07.2017)	saat	17:00'de	

TBMM	Başkanlığına	arz	edilecektir.	Komisyon	olarak	Meclis	Başkanımız	Sayın	İsmail	Kahraman'ı	

ziyaretimize	tüm	Komisyon	üyelerimizin	katılımı	rica	olunur.	Saygılarımla.	Reşat	PETEK	Komisyon	

Başkanı]]	şeklindeki	whatsApp	mesajı	ile,	Rapordaki	tashih	niteliğinde	düzeltme	ve	değişiklikler	
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ile	 redaksiyon	 işlemlerinin	 tamamlandığından	 ve	 artık	 TBMM	 Başkanlığına	 sunulacağından	

haberdar	 olduk.	 Tamamlandığı	 ve	 TBMM	 Başkanlığına	 sunulacağı	 ifade	 edilen	 rapor	 metni	

üyelere	dağıtılmamıştır;	tarafımızdan	komisyon	sekreteryasından	istenerek	incelendiğinde	de	

görüşmüştür	ki,	yapılan	değişiklikler	ve	eklemeler	tashih	niteliğinde	düzeltme	ve	redaksiyonun	

çok	 ötesine	 geçmiştir.	 TBMM	 Başkanlığı’na	 sunulan	 rapor	 metni	 tarafımızdan	 incelenerek	

muhalefet	şerhi	yazılan	rapor	değildir;	yapılan	değişiklikler	ve	eklemelerle	metnin	son	hali	yeni	

bir	rapor	olma	niteliğindedir.		

Usul	 açısından,	 TBMM	 İçtüzüğü’nün	 Komisyon	 Raporları	 başlıklı	 42	 nci	 Maddesi’nin	

altıncı	 fıkrasının	 ilk	cümlesinde	açıkça	belirtilmektedir	ki:	“Komisyon	raporunun	tümüne	veya	

belli	kısımlarına	çekimser	veya	muhalif	kalan	komisyon	üyeleri	rapora	çekimserlik	veya	aykırılık	

görüşlerini	 eklemek	 hakkına	 sahiptirler.”	 İçtüzük	 açıkça	 komisyon	 raporunun	 üyelere	

dağıtılmasından	sonra	sadece	çekimser	ve	muhalif	kalan	üyelerin	rapora	görüş	ekleyebileceğini	

düzenlemiştir.	Raporu	yazan	komisyon,	kendi	raporuna	muhalefet	şerhlerini	ekledikten	sonra	

yeni	bölüm	yazamaz,	ekleyemez.	Bu	husus	açıkça	İçtüzüğün	amir	hükmüne	ve	bugüne	kadar	

teamül	olmuşmuş	hukuka	aykırıdır.	Buna	rağmen,	Komisyon	Başkanlığının,	redaksiyon	ve	tashih	

nitelikli	değişikliklerin	ötesine	geçerek	yaptığı,	bizlerin	sunduğu	muhalefet	şerhine	muhalefet	

eder	nitelikteki	eklemeler	TBMM	İçtüzüğü’nün	42	nci	Maddesi	açıkça	aykırıdır.	

Siyasi	ahlak	açısından;	Rapor	üzerinde	yaptığımız	incelemede,	26	Mayıs	2017	tarihinde	

tarafımıza	sunulan	ve	kamuoyuyla	da	paylaşılan	taslak	raporda	yer	almayan,	partimizi	suçlayan	

ağır	iftiraların	taslak	rapor	tarafımıza	teslim	edildikten	sonra	rapora	eklendiği	ve	raporun	nihai	

halinin	CHP’li	üyelerden	gizlendiği	ortadadır.	Komisyon	raporunun	2.2.3.	Siyaset	başlığı	altına	

sonradan	eklenen	ve	tarafımıza	26	Mayıs	2017’de	teslim	edilen	taslak	raporda	yer	almayan	bu	

iftiraları	 kabul	etmediğimizi	 vurgulamak	 istiyoruz.	Bir	oldu	bitti	 ile,	bizim	 incelemediğimiz	 ve	

dolayısıyla	görüşlerimizi	belirtmediğimiz	unsurların	eklendiği	bir	metnin	nihai	komisyon	raporu	

olarak	TBMM	Başkanlığı’na	sunulması	açıkça	bir	İçtüzük	ve	Anayasa	ihlalidir;	siyasi	ahlak	ile	de	

uyuşmaz.		

Muhalefet	 şerhine	 esas	 aldığımız	 ve	 taslak	 raporda	 yer	 almayan,	 ancak	 sonradan	

eklenen	 iftira	 niteliğindeki	 bu	 ifadelerin,	 raporun	 TBMM	 Başkanlığına	 teslim	 edilecek	

nüshasında	 ortaya	 çıkmasının,	 gerek	 TBMM’nin	 çalışma	 usul	 ve	 kültürüne,	 gerekse	 de	 etik	

kurallara	uymadığını,	taslak	metnin	26	Mayıs	2016	tarihi	itibariyle	(tashih	ve	redaksiyon	dışında)	
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resmi	 belge	 niteliği	 taşıdığını	 ve	 bu	 metne	 ekleme	 yapmanın	 da	 ceza	 hukuku	 bakımından	

değerlendirmeye	açık	olduğunu	ifade	etmek	isteriz.		

Eğer	tashih	ve	redaksiyonun	ötesinde,	yeni	içerik	eklenmesi	gerekliliği	oluştu	ise,	yapılan	

her	türlü	ekleme	ve	değişiklik	konusunda	komisyon	üyeleri	olarak	bilgilendirilmemiz	gerekirdi.	

Raporun	bu	yeni	halinin	üyelere	dağıtılması	ve	yeniden	görüş	istenmesi	hem	usul	hem	de	siyasi	

ahlakın	gereğidir.	

Sonuç	 olarak,	 TBMM	 İçtüzüğü’nün	 14.	 Maddesi’ne	 göre	 TBMM	 Başkanı’nın	

görevlerinden	 birisi	 de	 “Türkiye	 Büyük	Millet	Meclisi	 komisyonlarını	 denetlemek”tir.	 TBMM	

Başkanlığı’nın	 denetim	 yetkisini	 kullanarak	 bu	 emsali	 görülmemiş	 İçtüzük	 ve	 hukuk	 ihlalinin	

önüne	geçmesi	gerekmektedir.		

Dolayısıyla,	26	Mayıs	2017	tarihinde	komisyon	üyelere	gönderilen	taslak	raporda	yapılan	

tashih	 ve	 redaksiyon	 dışındaki	 düzeltmeler	 haricinde	 yapılmış	 olan	 eklemelerin	 metinden	

çıkarılması	talep	ediyoruz.	Bu	yapılmadığı	taktirde	de,	yapılan	eklemeler	üzerindeki	inceleme	ve	

görüş	 bildirme	 haklarımız	 TBMM	 İçtüzüğü’ne	 aykırı	 bir	 biçimde	 engellenerek	 TBMM	

Başkanlığı’na	basılmak	ve	dağıtılmak	üzere	Komisyon	Başkanlığı	 tarafından	12	Temmuz	2017	

tarihinde	sunulan	Rapor	metninin;	tarafımıza	ek	inceleme	ve	ek	görüş	bildirme	imkanı	tanınması	

talimatıyla	iade	edilmesi	hususunda	gereğini	arz	ederiz.	14/07/2017	

	

	

AKP-FETÖ	Kardeşliği	

		 Genel	Başkanımız	sayın	Kemal	Kılıçdaroğlu’na	dönük	ithamların,	rapora	sinsice	

eklenmesi,	15	Temmuz	gibi	bir	yıkımın	ardından	ihtiyaç	duyulan	uzlaşma,	birlik	ve	beraberlik	

ruhuna	atılan	son	dinamit	olmuş,	iktidarın	menzilini	ve	algısını	gün	gibi	ortaya	çıkartmıştır:	15	

Temmuz	darbe	girişimi,	aydınlatılması	gereken	bir	şey	değil;	işbirliklerinin,	yoldaşlıkların,	suç	

ortaklıklarının	perdelenmesi	ve	muhalefetin	felç	edilmesi	için	bir	lütuftur.		

		 Ülkenin	ihtiyaç	duyduğu	uzlaşma	ortamına	gerek	komisyon	çalışmalarında	gerek	kamu	

oyu	huzurunda	uygun	davranış	göstererek,	şahsi	polemiklerin	ve	kişilere	dönük	yergi	ve	

eleştirel	tespitlerin	darbe	komisyonu	bulgularını	gölgelememesi	için	kararlı	bir	tutum	

sergileyen	Cumhuriyet	Halk	Partisi’nin	bu	yaklaşımı	da	netice	itibarıyla	istismar	edilmiştir.	
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Ancak	tam	da	bu	noktada	AKP	çok	büyük	bir	gaflete	düşerek	FETÖ	ile	işbirlikleri,	yol	

arkadaşlıkları,	aynı	menzile	giden	yolculukları,	dava	kardeşlikleri	katıksız	bir	suç	ortaklığına	

dönüşmüşken,	bunu	gizlemenin	yolunu	CHP’yi	ve	CHP	lideri	Kılıçdaroğlu’nu	ve	onun	arkasında	

kilometrelerce	yolu	yürüyen	milyonları	kriminalize	etmekte	bulmuştur.	Bu	durumda,	oyun	

sürerken	kuralları	sürekli	değiştirerek	kararsızlığın,	tutarsızlığın,	samimiyetsizliğin	eşsiz	bir	

örneğini	teşkil	eden	AKP’nin	FETÖ’yü	yıllarca	öven,	payelendiren	ve	darbeye	kalkışacak	güce	

eriştiren	iritbat	ve	iltisaklarını	tüm	açıklıkları	ile	ortaya	koymak	bir	zaruret	haline	gelmiştir.	

Raporun	bu	kısmı	boyunca	muhtelif	kanallardan	elde	edilmiş	fotoğraf	ve	beyanatlar	sadece	ve	

sadece	oldukları	gibi	aktarılarak	bile	kendi	başlarına	yıllara	yayılan	AKP-FETÖ	kardeşliğini	

ifadede	pekala	yeterli	olacaktır.	

	

• VİDEOLAR	

	

- Recep	Tayyip	Erdoğan	FETÖ	liderini	yurda	çağırıyor:	“Bu	sıla	hasret	artık	bitsin”	

https://www.youtube.com/watch?v=16f48d3IocY	

	

- Recep	Tayyip	Erdoğan	FETO’ya	özlemini	ifade	ediyor:	“Bu	hasret	niye?”	

https://www.youtube.com/watch?v=mJ0xJI7jps8	

	

- Recep	Tayyip	Erdoğan,	daha	sonra	AKP	milletvekilliği	yapacak	olan	Hakan	Şükür’ün	

nikahını	kıyıyor,	nikah	şahidi	Fethullah	Gülen.	Hakan	Şükür’ün	daha	da	sonra	bir	

OHAL	KHK’sı	ile	madalyaları	elinden	alınıyor.	

https://www.youtube.com/watch?v=3UOSy0QQDIs	

	

- Recep	Tayyip	Erdoğan	2010	referandum	sonuçları	için	okyanus	ötesine	teşekkür	

ediyor	

https://www.youtube.com/watch?v=9YIcZDnjDs4	
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- Recep	Tayyip	Erdoğan	konuşuyor,	Fethullah	Gülen	dinliyor.	Dönemin	Diyanet	İşleri	

Başkanı,	Melih	Gökçek,	Abdullah	Gül	de	eşlik	ediyor.	

http://alkislarlayasiyorum.com/m/content/296657/tayyip-erdoganin-konustugu-

fetullah-gulenin-dinledigi-o-meshur-konusma	

	

https://www.youtube.com/watch?v=qTOv4otDZLE	

	

- Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	övgü	ve	teşvik	dolu	muhtelif	TUSKON	konuşmaları	

https://www.youtube.com/watch?v=BqxESVTlNFo	

	

- Adalet	Bakanı	Bekir	Bozdağ	Türkçe	Olimpiyatlarında	konuşuyor:	“Muhterem	

Fethullah	Gülen	hoca	efendimize	Antalya’da	gönül	dolusu	selamlar”	

https://www.youtube.com/watch?v=4QO2AqIsw90	

	

- Adalet	Bakanı	Bekir	Bozdağ’dan	Meclis	Genel	Kurulunda	FETÖ	lideri	Fethullah	

Gülen’e	methiyeler:	“Gülen	bu	ülkenin	yetiştirdiği	değerli	bir	kıymettir.”	

https://www.youtube.com/watch?v=OQEd67vsE0M	

	

- Bekir	Bozdağ:	“(Poliste	yargıda	cemaat	yapılanması	için)	Öyle	bir	şey	olabilir	mi?”	

https://www.youtube.com/watch?v=Sz3drgv9We8	

	

- Binali	Yıldırım	Türkçe	Olimpiyatlarında	Fethullah	Gülen’in	şiirini	okuyor	

https://www.youtube.com/watch?v=BGv37DUkoFI	

	

- Numan	Kurtulmuş’tan	Gülen’e	dön	çağrısı	

https://www.youtube.com/watch?v=cZ5EJKUeESw	

	

- Gaziantep	Milletvekili	Şamil	Tayyar:	“AKP’ye	sızmalar	olduğu	kanaatindeyim”	

https://www.youtube.com/watch?v=Am9NBZchrdw	
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- Bülent	Arınç’tan	Fethullah	Gülen	müdafaa	ve	övgüleri:	“Hoca	efendi	bence	siyaset	

üstü	bir	insan,	bizden	daha	iyi	görebiliyor”,	“Hoca	efendi	çiçeklerle	karşılanacak”	

https://www.youtube.com/watch?v=16f48d3IocY	

	

https://www.youtube.com/watch?v=kdjiF31meOU	

	

https://www.youtube.com/watch?v=81i0u02tOjM	

	

- Hüseyin	Çelik:	“Cemaat	devlete	sızmıştır..	kargalar	güler”	

https://www.youtube.com/watch?v=kdjiF31meOU	

	

- Reşat	Petek	ekranlarda	Fethullah	Gülen	propagandası	yapıyor		

https://www.youtube.com/watch?v=Et8WhfBNhGQ	

	

- Ali	Babacan	Türkçe	Olimpiyatlarında	Gülen’i	övüyor	

http://www.dailymotion.com/video/x1ar1ag	

	

- Egemen	Bağış	Fethullah	Gülen’i	bir	öncü	ve	kahraman	olarak	yüceltiyor	

http://www.halkhaber.org/2016/10/29/video-egemen-bagis-fethullah-gulen-ve-

hareketini-overken/	

	

http://www.dailymotion.com/video/x56gh4r	

	

http://beyazgazete.com/video/webtv/medya-27/egemen-bagis-tan-ataturkculere-

gulen-gondermesi-buguntv-174112.html	

	

- Abdullah	Gül	Fethullah	Gülen	için:	“Hepimizin	hocasıdır,	bir	bilim	adamıdır,	

muhterem	bir	hoca	efendidir”	

https://www.youtube.com/watch?v=dbI0ZTyhDTg	
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- AKP	Milletvekili	Yüksel	Özden	Gülen’in	elini	öpüyor	

http://odatv.com/vid_video.php?id=8EG2H	

	

- AKP	milletvekili	Abdurrahman	Kurt:	“Cemaat	ile	birlikte	askeri	vesayete	karşı	

işbirliği	yaptık”	

https://www.youtube.com/watch?v=SliyAAEzZDQ	

	

- Melih	Gökçek	Fethullah	Gülen’i	yere	göğe	sığdıramıyor	

https://www.youtube.com/watch?v=QCDddn_kXyk	

	

	

• GÖRSELLER	

	

	

	Görsel	1:	29	Kasım	2013	tarihli	Yeni	Akit	Gazetesi	
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Görsel	2:	Solda	Recep	Tayyip	Erdoğan,	Sağ2’de	Fethullah	Gülen,	ortada	Hakan	Şükür	
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Görsel	3-	2-5-6:	Recep	Tayyip	Erdoğan	ve	Fethullah	Gülen	birlikte	
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Görsel	7-8:	Bank	Asya	Açılışı.	Solda	Abdullah	Gül,	sağda	Recep	Tayyip	Erdoğan.	FETÖ	elebaşı	sol	arkada.	Ortada	Tansu	Çiller.	
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Görsel	9:	Fethullah	Gülen,	11.	Türkçe	Olimpiyatlarını	izliyor,	ekranda	Recep	Tayyip	Erdoğan.	

	

Görsel	10:	Fethullah	Gülen,	Recep	Tayyip	Erdoğan’a	geçmiş	olsun	dileklerini	gazete	ilanları	ile	ifade	ediyor	
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Görsel	11:	AKP	Milletvekilleri	Pensilvanya’da	
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Görsel	12-13:	AKP	Genel	Başkan	Yardımcıları	İstanbul	Milletvekili	Ekrem	Erdem	ve	Nureddin	Nebati,	Düzce	Milletvekili	Osman	

Çakır	ile	Manisa	Milletvekili	Hüseyin	Tanrıverdi	Gülen’in	yanında	boy	gösteriyorlar.	

	

Görsel	14:	AKP	Milletvekili,	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	eksi	şoförü	Ahmet	Hamdi	Çamlı’nın	paylaşımı	
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Görsel	15:	Bekir	Bozdağ	paylaşımı	

	

Görsel	16:	Tuğrul	Türkeş	paylaşımı	
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Görsel	17:	AKP	Eski	milletvekili	Uğur	Işılak	solda.	
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Görsel	18-19:	Burhan	Kuzu	ve	Fethullah	Gülen	bir	arada.	Yemek	masasında	solda	Fehmi	Koru,	Burhan	Kuzu	Fethullah	Gülen	ile	

yan	yana.	



	
	

23	

	

Görsel	20:	Şamil	Tayyar	paylaşım
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Görsel	21-22-23-24-25:	Melih	Gökçek	paylaşımları	

	

	
Görsel	26:	Gülen	hesaplarından	Kadir	Topbaş	propagandası	
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Görsel	27:	FETÖ’nün	mimar	olduğu	Türkçe	Olimpiyatların	için	hükümetin	bastırdığı	para	
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Görsel	28-29:	Yalçın	Akdoğan	paylaşımları	

	

	

Görsel	30:	Yasin	Aktay	(Sol2)	ve	Gülen	bir	arada.	Sağda	Hüseyin	Gülerce.	
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• BEYANATLAR
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AKP	Grup	Başkanvekili	Bülent	Turan,	29	Kasım	2013,	Akit	
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Erdoğan’ın	itirafları	

	

Numan	Kurtulmuş	ve	Burhan	Kuzu	açıklamaları	
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36	



	
	

37	



	
	

38	

	



	
	

39	

Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	muhtelif	beyanları:	

	

14	Mayıs	2011	

“MHP’nin	bir	defa	Hocaefendi’ye	saldırısı	gerçekten	bana	göre	ihanet	derecesindedir.	Çok	çirkin	

bir	şey.	Hocaefendi	işi	gücü	bırakmış	da	Bahçeli	ile	mi	uğraşacak?	Bir	defa	onun	bulunduğu	

makam,	meşgalesi	böyle	bir	şeye	müsaade	etmez.	Çok	çirkin,	çok	ayıp.	Ben	bunu	ihanet	

derecesinde	kınıyorum.	Burada	Bahçeli’nin	kendisini	çek	etmesi,	kendiyle	uğraşması	lazım.	Ben	

inanıyorum	ki	aklıselim	sahibi	ülkücü	kardeşlerim	de	bunun	bu	yaptıklarından	ciddi	manada	

rahatsızlar.	Böyle	bir	yaklaşım	olmaz”	

15	Haziran	2012	

10.	Türkçe	Olimpiyatlarında	bir	konuşma	yapan	Başbakan	Erdoğan	“Biz	gurbette	olup	şu	vatan	

topraklarının	hasreti	içiresinde	olanları	aramızda	görmek	istiyoruz.	Gurbet	aynı	zamanda	

garipliktir.	Zaten	oradan	anlamını	yükleniyor.	Onun	içinde	biz	garipliğe	tahammül	edemeyiz.	Bu	

sıla	hasreti	bitmelidir.	Bitsin	istiyoruz.	Doğrusu	ben	şu	anki	tavrınızla	hep	birlikte	bu	hasretin	

bitmesini	istediğinizi	anlıyorum.	Öyleyse	bitsin	bu	hasret	diyelim”	

25	Aralık	2012	

Tayyip	Erdoğan		Samanyolu’nun	20.	Yılı	kutlamalarında		Fethullah	Gülen’in	şiirlerinden	oluşan	

‘Kırık	Mızrap’	konserine	mesaj	gönderdi:	

“Bu	vesileyle	etkinlik	kapsamında	muhterem	Fethullah	Gülen’in	gönül	yolculuğunu	anlatan	Kırık	

Mızrap	eserinin	güzide	sanatçılarımız	tarafından	musiki	eşliğinde	yorumlanacak	olmasını	da	

heyecan	verici	bulduğumu	ifade	etmek	isterim.	Muhterem	Fethullah	Gülen’e	gönül	telinden	

süzerek	inşa	ettiği	tüm	o	mısralar	için;	o	mısraları	musiki	ile	buluşturarak	farklı	bir	güzellik	katan	

sanatçılarımıza	da	emekleri	için	ayrıca	teşekkür	ediyor,	ellerine,	dillerine,	gönüllerine	sağlık	

diyorum”	

	

22	Mayıs	2013	

Başbakan	Yardımcısı	Bülent	Arınç,	Başbakan	Tayyip	Erdoğan’ın	ABD	temasları	esnasında	kendisinin	

de		Fethullah	Gülen’e	ziyaret	yaptığını	açıkladı.	TRT’den	yayınlanan	bu	röportajda	Bülent	

Arınç		“Başbakan	bizden	‘sevgilerimi	iletin,	bir	emri	olur	mu,	tavsiyeleri	olur	mu’	öğren	dedi.	3	

saate	yakın	birlikte	olduk”	dedi.	Arınç’ın	açıklmaları	şöyleydi;	
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Sayın	Başbakanımıza	da	gitmeden	önce	konuyu	açtım,	‘fırsat	bulursam	böyle	bir	ziyaret	yapmak	

istiyorum.	İzin	verir	misiniz,	uygun	görür	müsünüz	‘	dedim.	Çok	memnun	oldu.	Hatta	‘keşke	bizim	

için	de	mümkün	olsa,	biz	de	görüşebilsek’	dedi.	Ama	programları	çok	yoğundu.	Bu	programlardan	

fırsat	bulup	da	böyle	bir	mesafeli	ziyaret	olabilir	miydi	O,	pek	ihtimal	vermedi.	Ama	‘selamlarımızı,	

sevgilerimizi	götürürsünüz.	Özellikle	birinci	gün	boş	olacak.	Mümkünse	15’inde	bu	ziyareti	

yapabilirsiniz’	demişti.	Biz	15’inde	oradaydık	eşimle	birlikte.	Bizi	aldılar	dostlarımız,	arkadaşlarımız,	

Hoca	Efendi’yi	bulunduğu	yerde	ziyarete	götürdüler.	

Başbakan	Erdoğan	da	selamlarını,	sevgilerini,	iyi	dileklerini	iletmesini	istedi.	(Bizden	bir	emirleri	

olur	mu	bir	tavsiyeleri	olur	mu	Onu	da	öğren)	dedi.	Şüphesiz,	son	zamanlarda	çok	fazlasıyla	

speküle	edilmiş,	bazı	konular	üzerinde	yazılıyor,	çiziliyor.	Bunları	belki	kendisine	birinci	ağızdan	

sormak,	o	konularda	bir	önerisi	bir	tavsiyesi	varsa,	veya	bizim	farkında	olmadığımız	herhangi	bir	

yanlışımız	varsa	bu	konularda	da	bizi	aydınlatmasını	rica	etmekti	

Tarih	24	Ekim	2013	

Fethullah	Gülen	tansiyona	bağlı	ritm	bozukluğu	sebebiyle	hastaneye	kaldırıldı.	Tayyip	Erdoğan	

Fethullah	Gülen’i	aradı.	28	Ekim	2013’te	Zaman	Gazetesi	Genel	Yayın	Yönetmeni	Ekrem	Dumanlı,	

Fethullah	Gülen	ile	Başbakan	Recep	Tayyip	Erdoğan	arasındaki	telefon	görüşmesinin	ayrıntılarını	

yazdı.	Kendisine	geçmiş	olsun	telefonu	açan	Erdoğan	ile	görüşen	Gülen,	Başbakan	Erdoğan’a	övgü	

dolu	sözler	söylüyor.	Ekrem	Dumanlı’nın	yazısından	bir	kısım:	

“İnsanın	içi	burkuluyor,	boğazı	düğümleniyor	böyle	durumlarda.	(…)	Neyse	ki	hastaneden	müspet	

haberler	geliyor,	“Durumu	kontrol	altında”	deniyor.	Kaygıları	gidermek	mümkün	değil	yine	de.	

Arayan	arayana.	Merak,	endişe,	ıstırap…İlk	arayanlardan	biri	Başbakan	Tayyip	Erdoğan’dı.	Zarif	bir	

ses	tonuyla	‘geçmiş	olsun’	dileklerinde	bulundu.	Hocaefendi	de	aynı	zarafetle	Sayın	Başbakan’ın	

hatırını	sordu,	“Zahmet	buyurdunuz…”	dedi.	Söz	sırası	dualaşmaya	gelmişti.	İkisi	de	hem	dua	istedi	

birbirinden,	hem	dua	ettiler	birbirlerine.	Görülmeye,	duyulmaya,	düşünmeye	değer	bir	tabloydu.	

Uzaktan	bu	manzarayı	izleyebilseydiniz,	eminim,	“Yahu	işgüzarlar!	Artık	aradan	çekilin	ki	fitne	ateşi	

sönsün!”	diyecektiniz.	Öyle	samimi,	öyle	halisane	bir	iletişim	vardı	ortada…	

Görüşme	bitince	Hocaefendi,	“Sesi	çok	güzel	geliyordu…”	dedi.	O	sesteki	duruluk	ve	içtenliği	birkaç	

kez	anlattı	arkadaşlarına.	Sonra	dua	etti	bol	bol”	
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Bülent	Arınç:	“Milyonlarca	insan,	şu	anda	gözyaşı	dökerek	bizi	izliyor.	Bunların	arasında	biri	

var	ki,	gurbette,	tek	başına,	hüzünle	bizi	seyrediyor.	Televizyonun	başında	bizi	izleyen	o	

güzel	insana	teşekkür	borcumuz	var.”	

	

Binali	Yıldırım:	“Türkçe	sevgi	dilidir,	barış	dilidir.	Yunus’un	dilidir.	‘Aç	herkese	sineni	aç,	

onun	gibi	ilâç’	diyen	Fethullah	Gülen	Hocaefendi’nin	dilidir.”	

	

Ahmet	Davutoğlu:	“Cemaat’in	hedefleriyle,	Türkiye’nin	hedefleri	tamamen	örtüşüyor.”	

	

Hüseyin	Çelik:	“Cemaat	devleti	ele	geçirmiş,	devlete	sızmış	filan,	bunlar	kargaları	güldürür.”	

	

Bekir	Bozdağ:	“Bu	yolu	açan,	bu	ateşi	yakan,	bu	fikri	veren	muhterem	Fethullah	Gülen	

Hocaefendi’ye	gönül	dolusu	saygılar	gönderiyorum.	Kendisine	çete	diye	hitap	edilmesi	

büyük	haksızlıktır;	vicdansızlıktır.”		

	

Süleyman	Soylu:	“Aynen	28	Şubat	gibi,	aynı	12	Eylül	öncesi	gibi	senaryodur.	Derin	devlet	

harekete	geçti.	Cemaati	döverek,	cemaate	saldırarak,	Türkiye’nin	değişim	yönünü	

etkilemeye	çalışıyorlar.”	

	

Faruk	Çelik:	“İnsan	merkezli	bir	hizmeti	esas	alan	insanlara,	‘Hizmetinizi	durdurun’	denir	

mi?	Aksine	teşvik	edilir,	desteklenir,	elden	ne	geliyorsa	o	katkı	sağlanır.	Bu	gerçeği	

görmemek	ferasetsizliktir.”	

	

Recep	Akdağ:	“Hayatı	insanlığa	hizmetle	geçmiş	bu	büyük	zat	için	suçlamalarda	bulunmak,	

son	derece	çirkindir;	kara	lekedir.	Fethullah	Gülen	Hocaefendi,	hayatının	her	döneminde	

tertemiz	kalmış	bir	kişidir.	Kendisine	şükran	borçluyuz.”	

	

Hüseyin	Kocabıyık:	“Fethullah	Gülen	Hocaefendi	son	1000	yılın	en	büyük	Türk	

büyüklerinden	birisidir.	Evrensel	Türk	Rönesans’ını	başlatan	Türk	mucizesidir.	Shakespeare	

gibi	evrenseldir.	Ona	düşmanlık	edenlerin	utanması	gerekir.”	

	

Melih	Gökçek:	“Terbiyeni	takın,	Fethullah	Gülen’e	“Feto”	diyemezsin.	Özür	dile.”	
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Recep	Tayyip	Erdoğan:	“MHP’nin,	Fethullah	Hocaefendi’ye	saldırısı,	bana	göre	ihanet	

derecesindedir.	Hiç	ahlâki	değil;	çok	çirkin.	Yani	Hocaefendi	işi	gücü	bırakmış	da	MHP	ile	mi	

uğraşıyor?	Bir	defa,	onun	bulunduğu	makam	böyle	bir	şeye	müsaade	et	

	

	

Suç	Ortaklığı/Suça	İştirak/Hukuki-Cezai	Sorumluluk	

		 Gerek	raporun	asli	gövdesi	boyunca	Cumhuriyet	Halk		Partisi	tarafından	tüm	detayları	

ile	sıralanmış	olan	değişiklik,	teklif	ve	teşvikler;	gerekse	rapora	yine	tarafımızca	yapılan	bu	ilave	

boyunca	sıralanan,	iktidar	mensubu	kişilerin	FETO	ve	FETÖ	için	referansları,	methiyeleri,	

hasret	dolu	sözleri	ve	iktidar	seferberliği	sonuç	olarak	15	Temmuz	darbe	girişimine	neden	

olmuştur.		

		 Tüm	bu	hadiselerin	siyasi	okuması,	yorum	ve	analizlerinin	yakıcılığı	bir	yana,	kanunlarla	

belirlenmiş	nizam	içinde	karşılık	geldiği	tek	bir	şey	vardır:	Suç	ortaklığı.		

		 Suça	iştirakin	faillik,	azmettirme,	yardım	ve	yataklık	yolları	ile	ortaya	çıkmasına	dair	tüm	

bulgular,	raporun	bu	son	ilavesi	ile	böylece	mutlak,	çekincesiz	ve	olgusal	biçimde	ortaya	

konulmuştur.		

		 En	açık	deyişle	istisnasız	bir	şekilde	AKP	hükümetleri	ve	belediye	başkanlığından	

Cumhurbaşkanlığı	devrine	kadar	Recep	Tayyip	Erdoğan	iktidarı,	bütüncül	ve	sistemli	olarak	

icraatları	ve	söylemleriyle,	hain	bir	terör	örgütü	olarak	FETÖ’nün	en	büyük	ve	tek	değişmez	

katalizörü	olmuştur.		Buna	verilecek	en	önemli	örnek,	19	Aralık	2009	tarihinde	dönemin	

Başbakan	Yardımcısı	Bülent	Arınç’a	dönük	suikast	iddialarını	ele	alan	savcıların	Genel	Kurmay	

Başkanlığı’nda	bulunan	kozmik	odada	20	gün	süren	bir	arama	yapılmasının	mümkün	

kılınmasıdır.	Hakim	Kadir	Kayan	tarafından	gerçekleştirilen	bu	aramalarda	kullanılan	anahtar	

kelimelerin	bulunduğu	liste	ve	aramanın	yapıldığı	ana	dair	ifadeler,	İlker	Başbuğ’un	14	Mart	

2915	tarihli	Hürriyet	gazetesi	röportajına	yer	aldığı	şekli	ile	şöyledir:		
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“Kozmik odalardan tek bir belgenin 

alınamayacağını, elle not alınmasını istedik. 

TÜBİTAK ve Genelkurmay’dan bilirkişiler 

hâkime eşlik etti. Sözcük ile tarama yaptılar. İlk 

listede Arınç, Çukurambar, Ali Şahin, Sadullah 

Ergin ve Toyota gibi, iddiayla ilgili 37 kelime 

aradılar. Planlanmış bir kumpas diyelim, harekât 

olduğunu gösteriyor.  

Faili meçhulleri TSK’ya fatura etmek istiyorlardı 

ve bunun için delil arıyorlardı. Aramaya izin 

verdik, çünkü suikast iddiası çok çirkindi ve 

TSK’ya yüklenmeye çalışılan şaibeyi, töhmeti engelledik.” 

	

Genel	Kurmay	Eski	Başkanı	İlker	Başbuğ’un	ilgili	röportajında	aramalara	ilişkin	“tesadüfleri”	

sıraladığı	ifadeler,	kozmik	odada	devletin	mahrem	bilgilerinin	bir	çeteye	teslim	edilmesinin,	

yıllar	sonra	kumpas	oldukları	ortaya	çıkan	ve	“kandırıldık”	diyerek	içinden	çıkılmak	istenen	

süreçleri	nasıl	tayin	ettiğini	göstermektedir:	

	

“20	Ocak	2010’da,	yani	Seferberlik	Tetkik	Kurulu’nda	aramanın	bittiği	gün,	Taraf	Gazetesi	

Balyoz	ile	ilgili	o	ünlü	haberini	yaptı.	

25	Şubat	2013	günü	savcılık	Seferberlik	Tetkik	Kurulu’nda	kasaya	konulan	imajı	istedi.	Aynı	gün	

Taraf	Gazetesi	2010’da	Arınç’a	suikast	iddiasının	ardından	Cumhurbaşkanlığı’nda	

gerçekleştirilen	toplantımızı	haber	yaptı.		

14	Eylül	2013	günü	Zaman’da	‘Kozmik	oda	soruşturması	derinleştiriliyor’	haberi	çıktı,	19	Eylül	

2013’te	ikinci	bir	arama	tesadüf	mü?” 

	

Kozmik	oda	sürecini	tüm	detayları	ile	aktaran	Başbuğ’un	sözleri,	dönemin	iktidarının	konuya	

bir	yandan	ne	kadar	duyarsız	olduğunu	gösterirken,	konuya	hassasiyetle	yaklaşanların	

başlarına	gelenleri	de	dikkate	alınınca	görülüyor	ki	iktidarın	tutumu	‘duyarsız	kalmak’	ile	

açıklanamayacak	kadar	vahim	boyutlardadır:	
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	“19	Aralık	günü	başlayan	sürecin	26	Aralık’tan	itibaren	kendilerine	yansıdığını	anımsatan	

Başbuğ,	gelişmeleri	şöyle	anlattı:	“26	Aralık	2009	günü	bize	geldiler.	‘Hakim	kararı	lazım’	

dedik.	Hakim	kararı	aldılar.	Gece	hakim	geldi.	Genelkurmay’a	davet	ettim.	‘Yaptığınız	yanlış,	

girmenize	müsaade	etmeyiz’	dedik.	27	Aralık’ta	Başbakan’dan	randevu	aldık.	Hakimden	o	

görüşmenin	sonucunu	beklemesini	istedik.	Her	adımı	dönemin	Kara	Kuvvetleri	Komutanı	Işık	

Koşaner	Paşa	ile	birlikte	sevk	ve	idare	ettik.	Başbakan’a	da	birlikte	gittik.	Bütün	verileri	

Başbakan’a	ve	yanındaki	ilgili	bakanlara	anlattık.	‘Örtbas	etmeye	çalışmıyoruz,	çekinmiyoruz	

ama	yasal	olarak	buraya	girilmesi	doğru	değil’	dedik.	Başbakan	mahkeme	kararına	uyulmasını	

istedi.	Aynı	gece	arama	başladı.	Biz	yine	de	hukuki	itirazlarımızı	yaptık.	Hatta	Adalet	

Bakanlığı’na	başvurarak	‘Kanun	yararına	bozma’	istedik.”	

	

Dahası,	Kozmik	Oda	soruşturmasına	bakan	

hakim	Kadir	Kayan’ın	Fethullah	Gülen’in	beraat	

kararında	da	adı	bulunurken,	daha	öncesi	olan	

2004	yılında	MGK	kararları	ile	tehdit	boyutuna	

dikkat	çekilen	FETÖ’nün	liderinin	beraatında	

imzası	bulunan	bir	hakimin	devletin	mahrem	

odalarına	girmesine	izin	verilmesi	açık	bir	

kasıttır.	Bunun	da	ötesinde	hakim	Kayan’ın	

kozmik	odaya	ilişkin	yönergeye	uymamış	olması	

da	soruşturmanın	bir	kumpas	hazırlığı	olduğunu	

açıkça	gösterirken	iktidarın	bunun	önünü	

açmasının	hiçbir	iyi	niyetle	açıklanır	yanı	yoktur.		

 

Bahsi	geçen	kozmik	odalara	herkesin	girmesi	

mümkün	değilken,	hakim	Kadir	Kayan	da	ancak	

mahkeme	kararıyla	bu	odaya	girebilmiştir.	

Yönergeye	göre	ise	odadan	çıkana	“Devletin	bekası	için	hazırlanmış	olan	plan	ve	çalışmalara	

vakıf	olduğumdan	GÖRDÜKLERİMİ,	DUYDUKLARIMI	ve	YAPTIĞIM	İŞLERİ	hiçbir	şekilde,	hiçbir	

kimseye	her	türlü	hal	ve	şart	için	söylemeyeceğime	ve	bilgi	vermeyeceğime,	aksi	takdirde	Türk	

Ceza	Kanunu'nun	258'nci	maddesi	gereğince	sorumluluğum	bana	tebliğ	edilmiştir”	yazılı	
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“Görev	Emniyeti	Yemin	Belgesi”	imzalattırılmaktadır.	Fakat	16	numaralı	“Kozmik	Oda'dan”	

çıkışta	Kayan’a	bu	yemin	metni	imzalattırılmak	istense	de	hakim	“ben	imzalamam”	demiş	ve	

bunun	üzerine	imzadan	imtina	ettiğine	ilişkin	tutanak	düzenlenmiştir.		

Bu	bakımdan,	AKP’nin	FETÖ’nün	operasyon	kabiliyetini	tahkim	eden	uygulamaları	ayan	beyan	

ortadadır.	

	

Bu	nedenle	Erdoğan	iktidarı,	15	Temmuz	bakımından	bütün	ülkeyi	içine	sürüklediği	travmanın,	

üstü	örtülmesi	imkansız	olan	siyasi	ve	hukuki	sorumluluğunu	örtbas	etmek	endişesiyle	ve	

evrensel	değerleri	ayaklar	altına	almak	pahasına	muhalefeti	mahkum	etmeye	çalışmaktadır.		

Tüm	bu	görüşler	çerçevesinde,	

Bu	ana	dek	başta	demokratik	hukuk	devleti	işleyişlerine,	ardından	siyasi	nezakete	ve	toplumsal	

fayda	ilkesine	göre	davranmayı	bir	vazife	bilen	Cumhuriyet	Halk	Partisi,	bugüne	dek	tüm	

çalışmalarında	ve	beyanlarında,	yaşanacak	sorunları	öngörerek	gerekli	tüm	ikazları	yapmıştır.	

Buna	karşılık	AKP/Erdoğan	iktidarları,	darbe	girişiminden	çok	uzun	zaman	önce,	bilhassa	da	

kumpas	dönemi	olarak	anılan	zamanlarda	organize	bir	şekilde	suç	işleyen	FETÖ’ye	her	türlü	

desteği	sağlamış,	önündeki	engelleri	kaldırmıştır.		

Tüm	gelişmelerin	varıp	geleceği	tek	bir	yer	var	ise	o	da	şudur:		

Çok	açık	bir	şekilde	suça	iştirak	açısından	adı	anılan	bütün	bu	sorumlular	hukuk	karşısında	er	

ya	da	geç	hak	ettikleri	cezayı	alacaklardır.	Yukarıda	delillendirilen	suç	ortaklığı	neticesinde	de,	

devletin	parasına	terör	örgütlerinin	etkinliklerini	basanlar	karşısında	savcıların	harekete	

geçmesi	bir	beka	meselesi	olarak	karşımızda	durmaktadır.		

	

NİHAİ	DEĞERLENDİRMELER	

	

Türkiye	Cumhuriyeti	doksan	üç	yıllık	geçmişinin	en	sarsıcı	kalkışma,	yıkım	ve	sosyal-siyasi	darbe	

girişimini	 15	 Temmuz	 2016	 tarihinde	 yaşadı.	 Son	 derece	 organize	 ve	 koordineli	 bir	 şeytani	

operasyonlar	 zinciri	 olarak	 hayata	 geçirilmeye	 çalışılan	 girişim1,	 planlandığı	 şekilde	 yürümüş	

																																																													
1	Bu	konuda	Kara	Havacılık	Komutanlığı	İddianamesini	esas	alarak	“15	Temmuz	gecesi	bu	komutanlıkta	icra	edilen	darbe	
faaliyeti	ve	ayrıca	bu	faaliyeti	yürüten	Gülen	cemaatinin	örgütsel	yapısını”	daha	önce	Balyoz,	Ergenekon	vb.		kumpas	
davalarının	iddianamelerini	kılı	kırk	yaran	bir	gazeteci	dikkatiyle	incelerken	yaptığı	gibi,		olgular	ve	hukuki	kriterleri	
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olsaydı,	 Türkiye	 muhtemelen	 bir	 devlet	 ve	 millet	 olarak	 bir	 parçası	 olmaya	 çalıştığı	

demokrasilerden	kopacak;	bağımsızlığının,	varoluşunun	ve	bütünlüğünün	büyük	zarar	gördüğü	

ve	AKP	iktidarlarının	tam	15	yıldır	seçim	ve	referandumlarda	başarıya	ulaşma	stratejisi	olarak	

başvurduğu	 toplumu	 siyasi-sosyal	 kutuplaştırma	 politikalarının	 da	 tetikleyip	 katalize	 ettiği	 iç	

savaş	 dahil	 bir	 dizi	 etkileşimle	 karşı	 karşıya	 kalacaktı.	 Dahası,	 bu	 habis	 olayların	milletimizin	

sosyal-kolektif	hafızasındaki	etkileri	ve	izleri	belki	de	kuşaklar	boyu	sürecek	felaketler	sarmalına	

girmiş	olacaktı.	İşte	bütün	bu	ihtimallerin	gerçekleşmesini	önlemek	için	başta	siyaset	kurumu	

olmak	üzere,	milletimiz,	onu	temsil	eden	TBMM	ve	basınımız	TSK’nın	ve	polisimizin	devasa	ana	

gövdelerinin	de	desteğini	alarak	bu	hain	kalkışmayı	bastırmışlardır.	Ancak	başlangıçta	ortaya	

konulan	birlik	ve	beraberlik	iradesi	ne	yazık	ki	bu	kalkışmadan	bir	fırsat	çıkarma	hesabı	olduğu	

anlaşılan	 AKP	 iktidarı	 tarafından	 çıkarılan	OHAL	 kararı	 ile	 birlikte,	 hukuk	 askıya	 alınmış	 ve	 o	

şartlarda	dayatılan	‘Mühürsüz	referandumla’	birlikte,	Sayın	Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	ifade	ettiği	

“20	Temmuz	Darbesine”	dönüşmüştür.	

15	TEMMUZ’U	DİĞER	DARBELERDEN	FARKLILAŞTIRAN	FETÖ-AKP	İLİŞKİSİNİN	MAHİYETİDİR	

	15	 Temmuz	 FETÖ	 Darbe	 girişimi	 bu	 yönüyle	 Türk	 demokrasisinin	 normal	 siyasi	 süreçlerin	

işleyişiyle	 kendi	 doğal	 akışı	 içinde	 evrimleşmesini	 önleyen	 kendisinden	 önceki	 bütün	 askeri	

müdahalelerden	ve	darbelerden	dramatik	bir	şekilde	farklılaşmaktadır.	Daha	önceki	tüm	askeri	

darbeler	veya	darbe	girişimleri,	 ister	27	Mayıs	1960	Darbesi	gibi	emir-komuta	zinciri	dışında,	

ister	 12	 Eylül	 1980	 Darbesi	 gibi	 mutlak	 bir	 emir	 komuta	 hiyerarşisi	 içinde	 gerçekleştirilmiş	

olsunlar,	hiçbir	şekilde	sade	vatandaşları	ve	toplumun	hedef	almamışlar,	böyle	anlaşılabilecek	

veya	yorumlanabilecek	durumlara	kesinlikle	 izin	vermemişlerdir.	15	Temmuz	akşamı	Boğaziçi	

Köprüsünün	tek	yönlü	olarak	trafiğe	kapatılmasıyla	birlikte	ekranlara	düşen	görüntülerin	ihbarı	

alınan	bir	 terör	saldırısına	yönelik	bir	 tedbir	olarak	yorumlanmış	olmasının	başlıca	nedeni	de	

budur.		

	Türkiye’nin	 darbe	 hafızasında	 yer	 etmiş	 olan	 ‘darbecilerin	 sabaha	 karşı	 harekete	 geçtikleri’	

olgusu	sadece	girişilen	teşebbüsün	başarıya	ulaşması	için	en	uygun	saatlerin	ülkenin	derin	bir	

																																																													
çerçevesinde	objektif	bir	serinkanlılık,	ciddiyet	ve	titizlikle	analiz	etmeye	çalışan	Sedat	Ergin’in	şu	tespiti	çok	önemlidir:		
“İddianamenin	somut,	elle	tutulur	bir	şekilde	işaret	ettiği	en	yalın	gerçek,	Gülen	cemaatinin	bu	darbe	faaliyetini	çok	önceden	
son	derece	detaylı	bir	şekilde	hazırlayıp,	mutlak	gizlilik	esası	üzerinden	kendi	mensupları	aracılığıyla	15	Temmuz’da	icra	
etmeye	girişmiş	olmasıdır.	Seçilmiş	hükümeti	devirmeyi	hedefleyen	bu	darbe	planı	cemaatin	‘abiler’	organizasyonu	ile	asker	
kanadının	iç	içe	geçmişliği	içinde	uygulamaya	konmuştur.”						(Sedat	Ergin,	Hürriyet	gazetesi,02.06.2017)	
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uykuda	olduğu	saatler	olmasıyla	 ilgili	değildir.	Bu	saatlerin	meşru	siyasi	 iktidarı	 silah	gücüyle	

devirip	 onu	 ele	 geçirenlerin	 sade	 vatandaşlara	 herhangi	 bir	 gerekçe	 ve	 bahaneyle	 silah	

doğrultmak	zorunda	kalmayacak	zaman	kesitini	oluşturmalarıdır.	Bu	onlar	için	anayasal	gayrı-

meşruluğunu	ve	başarısız	oldukları	takdirde	hangi	suçlamalarla	yargılanıp	ne	tür	cezalarla	karşı	

karşıya	kalacaklarını	bildikleri	siyasi	cürümlerine	sözde	bir	meşruiyet	kazandırmalarını	sağlayan	

bir	unsur	olmuştur.	Teşebbüsleri,	onlara	göre,	kötü	yönetimleriyle	derin	 siyasi,	ekonomik	ve	

sosyal	krizlere	yol	açan	iktidarların	bozdukları	dengelerin	yeniden	tesisine	yönelik	ve	bununla	

sınırlıdır.	Anayasa	ve	kanunlara	göre	 illegal	faaliyetler	 içinde	olanlar	dışında	hiçbir	kimseyi	ve	

organizasyonu	hedef	almayacaklarını	baştan	deklare	ederler	ve	kendilerini	yeni	anayasal	kurucu	

irade	ve	otorite	olarak	tanımlamalarının	sosyal	kabulünü	de	buna	bağlarlar.		

	15	 Temmuz	 FETÖ	 darbe	 girişimi	 başından	 sonuna	 kadar	 bu	 şablonun	 tamamen	 dışındadır.	

Yargıda	ve	devletin	diğer	kurumlarında	olduğu	gibi	Türk	Silahlı	Kuvvetlerinin	içinde	yaygın	bir	

şekilde	organize	olmuş	ve	yüksek	askeri	bürokrasinin	kilit	mevkilerini	ele	geçirmiş	dinbaz	bir	

yapılanma,	 hiçbir	 ülkede	 benzerine	 rastlanmayan	 türden	 bir	 darbe	 teşebbüsünü	 bir	 dehşet	

senaryosu	 şeklinde	 ülkenin	 en	 büyük	metropolünde	 ve	 başkentinde	 tam	 bir	 soğukkanlılıkla	

hayata	geçirmiştir.	Bedeli	de	249	vatandaşımızın	hayatı,	bazıları	uğradıkları	bedensel	hasarların	

izlerini	 ve	 engellerini	 ömürleri	 boyunca	 taşıyacak	 2301	 insanımızın	 yaralanması	 ve	 nihayet	

bütün	bunların	vuku	bulduğu	anları	yaşayan	ve	onlara	tanıklık	eden	toplumun	sosyal	ve	sosyo-

psikolojik	maliyeti	asla	çıkarılamayacak	olan	ağır	travması	olmuştur.		

15	TEMMUZ	FETÖ	DARBESİNİ	ARAŞTIRMA	KOMİSYONU	DEMOKRASİ	VE	KARDEŞLİĞİ	YENİDEN	

İNŞA	ETMEK	İÇİN	ÖNEMLİ	BİR	FIRSATTI		

	Türkiye	15	Temmuz’da	toplumsal	bütünlüğü	iktidar	politikalarıyla	zaten	büyük	ölçüde	ortadan	

kalkmış	bir	ülkeydi.	TSK’nın	cumhuriyetçi	kurucu	ruha,	değerlerine	ve	ideallerine	bağlı,	büyük	

bir	kısmı	hıyanet	şebekesinin	planları	doğrultusunda	ve	AKP	iktidarının	destekleriyle	Ergenekon,	

Balyoz	vb.	kumpas	davalarıyla	tasfiye	edilmişlerdi.	15	Temmuz	gecesi	ve	16	Temmuz	sabahı	işte	

o	kumpas	davalarında	tasfiye	edilen	vatansever	ordu	mensupları,	sokaklara	çıkan	her	görüşten	

vatandaşlarımız	 sokağa	 döküldüler.	 TSK	 ve	 Polisimizin	 devasa	 çoğunluğu	 soğukkanlılıkla	 bu	

kalkışmanın	 karşısında	 durdular.	Milletin	 temsilcisi	 TBMM’nin	 de	 iradesi	 sayesinde	 akamete	

uğratılan	hain	kalkışma	ertesinde	Türkiye’nin	önüne	bir	 fırsat	çıkmıştı;	AKP’nin	kutuplaştırma	

siyasetleri	sonucunda	hem	aldığımız	hasarı	hem	de	hem	de	bu	çok	tehlikeli	ayrışmayı	minimum	
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düzeye	 indirme	 şansı	 doğmuştu.	 Dönemin	 cumhurbaşkanı	 günümüzün	 AKP	 Genel	 Başkanı	

partili	Cumhurbaşkanı	Sayın	Recep	Tayyip	Erdoğan’ın	Yenikapı’daki	ortak	miting	davetine	Sayın	

Kemal	Kılıçdaroğlu	bunun	için	olumlu	cevap	vermiş	ve	mitingin	düzenlemesinde	ve	esnasında	

bazı	taleplerin	yerine	getirilmemiş	olması	da	sırf	bu	nedenle	görmezlikten	gelinmişti.		

	Ancak	 15	 Temmuz	 travmasının	 atlatılmasında	 ve	 kolektif	 bilinçte	 yarattığı	 hasarın	

onarılmasında	 en	 büyük	 görev	 hiç	 şüphesiz	 TBMM’nin	 olmalıydı.	 Meclisi	 ve	 Polis	 Özel	

Kuvvetler’ini	Türk	Silahlı	Kuvvetlerinden	gasp	edilmiş	uçaklarla	bombalayan	hıyanet	şebekesinin	

bu	güce	nasıl	ulaştığı	Türkiye’nin	ve	Türk	Milletinin		geleceği	için	hiçbir	şüpheye	yer	vermeyen	

bir	açıklığa	kavuşturmalıydı.	Bunun	için	yapılması	gereken	tüm	partilerden	katılımıyla	bir	Meclis	

Araştırma	 Komisyonu	 kurulmasıydı.	 Olayın	 henüz	 çok	 taze,	 sorumlular	 hakkındaki	 dava	

süreçlerinin	henüz	başlamamış	olduğu	göz	önüne	alınarak	Araştırma	Komisyonunun	kurulması	

da	olayın	aydınlatılmasında	değeri	küçümsenemeyecek	bir	ilk	adım	olacaktı.		

KOMİSYON	15	TEMMUZ’UN	BAŞKA	BİR	FIRSATA	DÖNÜŞTÜRÜLMEK	 İSTENMESİNDEN	ÖTÜRÜ	

ENGELLENDİ			

	15	Temmuz	Gecesinde	darbeye	kendi	ordusundan	gasp	edilmiş	uçaklarla	bombalanan	Meclis	

çatısı	 altında	 direnen	 dört	 parti	 işte	 bunun	 için	 15	 Temmuz	 Darbesinin	 aydınlatılması	 için	

harekete	geçtiler.	Kamuoyunda	kısaca	15	Temmuz	FETÖ	Darbesini	Araştırma	Komisyonu	olarak	

bilinen	Fethullahçı	Terör	Örgütünün	(FETÖ/PDY)	15	Temmuz	2016	Tarihli	Darbe	Girişimi	İle	Bu	

Terör	 Örgütünün	 Faaliyetlerinin	 Tüm	 Yönleriyle	 Araştırılarak	 Alınması	 Gereken	 Önlemlerin	

Belirlenmesi	Amacıyla	Kurulan	Meclis	Araştırması	Komisyonu,	kurulması	gerçekleşmiş	oldu.		

Komisyon,	Anayasa’nın	 98.	 	 ve	Meclis	 İçtüzüğünün	104.	 ve	 106.	Maddeleri	 	 ile	 tanımlanmış	

görev	 ve	 yetkileri	 çerçevesinde	 fonksiyonunu	 hakkı	 ve	 layıkıyla	 icra	 edebilmiş	 olsaydı,	

demokrasimizin	 gerçek	 anlamda	 tazelenerek	 güçlendirilmesine	 katkıda	 bulunabilirdi.	 Bu	 bir	

hüsnü	 kuruntu	 değildir.	 15	 Temmuz	 FETÖ	 Darbesini	 Araştırma	 Komisyonu	 özelinde	 ve	

bağlamında	özellikle	geçerli	ve	doğru	bir	değerlendirmedir.		

Bunun	başlıca	nedenleri	şunlardır:																																																																																																										

1.	 	 15	 Temmuz	 FETÖ	 Darbesi	 vatandaşlarımızın	 ezici	 çoğunluğu	 açısından	 hiçbir	 şekilde	

beklenmeyen	bir	olaydır.	Halkımız	açısından	bu	teşebbüs	tamamen	anlaşılamaz,	hiçbir	şekilde	

öngörülmemiş	 bir	 olaydı.	 Darbenin	 icra	 edilme	 şekli	 ise	 onu	 kendisi	 ve	 ülkesi	 adına	 utanç	
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duymasına	yol	açmakla	kalmayıp,	başta	TSK	olmak	üzere	bütün	kurumlarına	duyduğu	güveni	

sarsacak	 bir	 mahiyet	 taşıyordu.	 Bundan	 ötürü	 siyasete	 ilgi	 duymayanlar	 için	 bile	 bu	 olayın	

mahiyetinin,	 arka	 planının	 ve	 sorumlularının	 ortaya	 çıkması	 önem	 taşıyordu.	 	 Komisyon	

çalışmaları	 Cumhurbaşkanı	 ve	 AKP	 Genel	 Başkanı	 Sayın	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 tarafından	

engellenmeyip	başarılı	olsaydı	Türk	milletinin	sisteme	ilişkin	güvenlerinin	artması	ve	TBMM’ye	

çok	daha	bilinçli	bir	şekilde	sahip	çıkmaları	gibi	bir	sonuç	doğurabilecekti.																																																																																																														

2.	 	 Ancak	 15	 Temmuz	 hain	 kalkışmasını	 	 ‘Allah’ın	 büyük	 lütfu’’2	 diye	 niteleyen	 dönemin	

Cumhurbaşkanı	 Recep	 Tayyip	 Erdoğan	 açısından	 15	 Temmuz’un	 aydınlanmasının	 hiç	 de	

arzulanır	şey	olmadığı	ortaya	çıktı.	Bu	değerlendirme	önyargılı	bir	yorum	veya	yakıştırma	değil,	

olgularla	doğrulanabilecek	objektif	bir	tespittir.	Erdoğan’ın	16	Temmuz	sabahı	‘Allah’ın	büyük	

lütfu’	 ibaresini	 kullandıktan	 sonra,	 “çünkü	 bu	 Silahlı	 Kuvvetlerimizin	 temizlenmesine	 sebep	

olacak”	 demiş	 ve	 “YAŞ	 Öncesi	 böyle	 bir	 adımın	 atılmasının	 manidar	 olduğunu”	 eklemiştir.	

Erdoğan’ın	 bu	 ifadeleri	 “ya	 darbeciler	 güç	 kazanacakları	 bir	 gelecekte	 buna	 kalkışsalardı”	

şeklinde	iyi	niyetli	yorumlara	da	konu	olmuştur.	

15	TEMMUZ’UN	‘BÜYÜK	LÜTUF’	OLMASI	İÇİN	GERÇEKLER	KARARTILIYOR			

	Ancak	olayların	akışı	ve	gelişimi	günümüz	AKP’li	Cumhurbaşkanının	söz	konusu	ibareyi	aslında	

çok	farklı	bir	anlamda	kullandığını	düşündürmekte	ve	hatta	ortaya	koymaktadır.	‘Allah’ın	büyük	

lütfu’	ile	kastedilen	şey	15	Temmuz’un	kendi	‘tek	adam	rejimi’ni	kurmak	için	bir	katalizör	olarak	

görüldüğüdür.	Daha	açık	bir	deyişle	15	Temmuz	FETÖ	Darbesi’nin	‘bir	büyük	lütuf’	olabilmesi	

yarı	karanlıkta	bırakılmasına	bağlıydı.		

Komisyon,	Anayasa	ve	Meclis	İçtüzüğü	çerçevesinde	fonksiyonunu	gerçek	anlamda	icra	ettiği	

takdirde	dönemin	cumhurbaşkanının	lütuf	dediği	şeyin	belki	de	en	temel	şartı	olan	yarı	karanlık	

hal	 mümkün	 olmayacaktı.	 Bu	 da	 bugün	 yaşayarak	 gördüğümüz	 ‘tek	 adam	 rejimi’nin	

gerçekleşmesini	engelleyebileceği	gibi,	onun	ters	yüz	olmasına	sebep	olabilecekti.		

Bundan	ötürü	Komisyon’un	faaliyetleri	tamamen	çoğunluğu	oluşturan	AKP’li	üyeler	tarafından	

şekillendirildi	 ve	 yönlendirildi.	 Böylece	 Komisyon	 Raporu,	 15	 Temmuz’u	 kullanarak	 varılması	

hedeflenen	amaçla	tutarlı	bir	tarih	yazımının	aracı	haline	getirilmek	istendi.																																																																																										

																																																													
2	‘Erdoğan	İstanbul’da	Açıklama	Yaptı’	http://www.dw.com/tr/erdoğan-istanbulda-açıklama-yaptı/a-19403922	
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KOMİSYONA	NEDEN	DÖNEMİN	CEMAATİ,	BUGÜNÜN	FETÖ’SÜYLE	İLTİSAKLI	ÜYELER	SEÇİLDİ?					

3.	 Komisyon’un	 AKP’li	 üyelerinden	 ikisinin,	 özellikle	 de	 AKP’li	 üyelerin	 oylarıyla	 Komisyon	

Başkanı	seçilen	AKP	Burdur	milletvekili	Reşat	Petek’in	15	Temmuz’un	asli	örgütsel	faili	olarak	

tescil	 edilen	 FETÖ’yle	 iltisaklı	 sözde	 sivil	 toplum	 kuruluşları	 ve	 organizasyonlarla	 çok	 sayıda	

somut	delille	ortaya	konabilecek	yakınlıklar	kurmuş	olmasıdır.		

Petek’in	bu	şebekeye	iltisakı	dinci	şebekeyle	AKP’nin	ilişkilerinin	hızla	sarsıldığı	dönemde,	bu	iki	

yapıyı	yeniden	yakınlaştırmaya	hizmet	ettiğini	düşündüğü	görüşler	geliştirmeye	dek	varmıştır.3		

Reşat	 Petek’in	 ‘Cemaat’le4	 ilişkisi,	 AKP	 iktidarlarına	 bir	 tür	 entelektüel	 yakıt	 sağlayan	 Abant	

Toplantılarına	etkin	bir	katılımcısı	olmaktan5,	 	FETÖ’nün	TSK	 içinde	komuta	kademelerini	ele	

geçirmek	için	yargı	kurumu	vasıtasıyla	açtıkları	Ergenekon,	Balyoz	vb.	kumpas	davalarının	askeri	

emekli	 savcı	 sıfatıyla,	 ilavemizin	Görseller	 ve	Beyanatlar	 başlıkları	 altında	 detaylı	 bir	 şekilde	

görüleceği	üzere	savunuculuğunu	yapan	ekran	yüzü	olmaya	kadar	geniş	bir	alana	yayılmıştır.		

Petek,	 bütün	 bunlara	 rağmen	 Komisyon	 içinde	 yer	 almasını	 dönemin	 fiili	 Genel	 Başkanı	

Cumhurbaşkanı	 Erdoğan’ın	 güya	 bir	 özeleştiri	 gibi	 takdim	 edilen	 ‘aldatıldık’	 argümanının	 da	

temeli	 olan	 muhakemeye	 dayandırmış;	 bu	 doğrultudaki	 açıklamalarını	 hukuki	 ayrımlarla	

destekleyip	kuvvetlendirmeye	çalışmıştır.	

Ancak	 Petek’in	 açıklaması	 FETÖ’nün	 devletin	 temel	 kurumlarını	 onlarda	 mutlak	 hakimiyet	

kuracak		şekilde		ele	geçirme		noktasına	gelmiş	olmasında	AKP’nin	sorumluluğunu	gerçeklere	

tamamen	 aykırı	 olarak	 minimal	 düzeye	 indirgemekle	 kalmamıştır.	 AKP’den	 önce	 ‘siyasetin	

vesayet	 altında	 olduğunu’,	 dinci	 şebekenin	 bundan	 faydalanarak	 ‘devlete	 sızıp	 vesayet	

makamlarını	ele	geçirmeye	çalıştıklarını’,	AKP	döneminde	‘sızmaya	çalıştıkları	devlet	kanallarının	

kapanıp	etkinliğinin	azaldığını,	AK	Parti’nin	bu	vesayete	geçit	vermeyeceğini	gördüğünü’	 ileri	

sürebilmiştir.			

Komisyonun	 bu	 şebekeyle	 bir	 sempati	 ilişkisi	 içinde	 olduğu	 objektif,	 yani	 somut	 olgulara	

dayanılarak	söylenebilecek	diğer	AKP’li	üyesi	ise	Hüseyin	Kocabıyık’tır.	Kocabıyık	2009’la	2011	

																																																													
3	Petek	‘Cemaat-AKP	arasındaki	tansiyonun	yükselmeye	başladığı	günlerde	Star	gazetesinde	Fethullah	Gülen	Hocaefendi	ve	
AKP’yi	beraber	hedef	alan	yapıların,	AKP’nin	bu	süreçten	güçlenerek	çıktığını	görünce,	bu	kez	Cemaat	ve	AKP’yi	birbirlerine	
düşürmeye	çalıştıklarını	söyledi.’			
http://odatv.com/iste-mecliste-cemaati-arastiracak-resat-petek-gercegi--2108161200.html				
4	Orhan	Bursalı,	Çatışmanın	Anatomisi,	İstanbul:	Kırmızı	Kedi	Yayınları,	Kasım	2014,	özellikle	bkz.	Dördüncü	Bölüm	ss.	145-337		
5	Necati	Doğru,	‘Muzla	besle	maymunu	yapsın	sana	darbeyi!’,	Sözcü,	4	Haziran	2016				
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yılları	arasında	köşe	yazarlığı	sıralarda	Fethullah	Gülen’i	‘en	büyük	Türk	sivil	toplum	hareketinin	

mimarı’	 olarak	 tanımlamaktan	 ‘Evrensel	 Türk	 Rönesansını	 	 başlatan	 bir	 Türk	 mucizesi’	 diye	

nitelemeye	kadar	hepsi	birbirini	aşan	övgülere	boğmuştur.6		Hüseyin	Kocabıyık	tıpkı	Petek	veya	

Fethullah	 Gülen	 ve	 Cemaatle	 ilişkisi	 medyaya	 yansıyan	 birçok	 AKP’li	 gibi	 kendisini	

Cumhurbaşkanına	benzer	argümanlarla	savunmuştur.7			

Böylece	komisyonun	bu	iki	üyesinin	geçmişlerine	ilişkin	açıklamaları,	FETÖ	ile	yakın	ilişkilerine	

ve	 ona	 düzdükleri	 ölçüsüz	 övgülere	 rağmen	 seçilmiş	 olmaları	 onların	 bir	 planı	 uygulamaya	

yönelik	 bilinçli	 bir	 tercihi	 olduğunu	 ortaya	 koymaktadır.	 Söz	 konusu	 plan;	 FETÖ	 çekirdeğiyle	

doğrudan	 ilişkili	 veya	 dolaylı	 işbirliğine	 gidebileceği	 düşünülen	 AKP’li	 siyasetçilere	 darbenin	

siyasi	 ayağıyla	 ilişkilendirilmeyeceklerini	 göstererek	 onların	 tek	 adam	 devleti	 rejiminin	

yerleşmesinde	mutlak	ve	tartışmasız	sadakatini		elde	etmekti.		

FETÖ’NÜN	 AKP	 İÇİNDEKİ	 BYLOCK’LU	 SİYASİ	 UZANTILARI	 ORTAYA	 ÇIKARILSAYDI	 ANAYASA	

DEĞİŞİKLİĞİ	MECLİSTEN	GEÇMEZDİ	

FETÖ’nün	AKP	içindeki	ByLock’lu	siyasi	uzantıları	ortaya	çıkarılsaydı	Anayasa	değişikliğinin	gazi	

TBMM’yi	battal	hale	getirmeyi	hedeflediği	ortada	olmasına	rağmen	AKP’lilerce	neredeyse	hiç	

fire	vermeksizin	kabul	edilmesi	 imkânsız	hale	gelirdi.	Komisyon	 faaliyetleri	AKP’li	başkanlıkça	

akamete	 uğratılarak	 16	 Nisan’da	 yaşanan	 ve	 bizzat	 YSK’nın	 tam	 kanunsuzluk	 olan	 kararıyla	

demokrasi	 tarihimizin	 en	 şaibeli,	 dolayısıyla	 tamamen	gayrı	meşru	 sonucuyla	noktalanan	bir	

referandumun	 önü	 açılmıştır.	 Komisyon	 çalışmalarının	 gerek	 takvimi	 ve	 zaman	 planlaması,	

gerekse	 komisyona	 davet	 edilecek	 isimlerin	 kombinasyonu	 da	 bunu	 ciddi	 bir	 şekilde	

düşündürmüştür.		

Bu	 düşüncenin	 gerçekle	 tamamen	 örtüştüğünü	 açıkça	 ortaya	 koyan	 kanıt	 ise	 muhalefetin	

yazımına	hiçbir	şekilde	ve	ölçüde	katkıda	bulunmasına	izin	verilmeyen	AKP	Komisyon	raporuna	

sonradan	yapılan	‘korsan	ek’	olmuştur.	AKP	raporuna	Anayasa	ve	İçtüzüğe	aykırı	olarak	gizlice	

yapılan	 ekle,	 15	 Temmuz’un	 siyasi	 ayağına	 ilişkin	 unsurların	 ortaya	 çıkması	 engellenmekle	

																																																													
6	Bu	sözleri	söyleyen	şimdi	Cemaati	araştıracak	Komisyon’da,	odatv.com,22.08.2016,		odatv.com/bu-sozleri-soyleyen-simdi-
cemaati-arastiracak-komisyonda--2208161200.html	
7	‘Arkadaşlar	benimle	ilgili	iddia	şuradan	kaynaklanıyor,	medyadaki	arkadaşlar	da	dinliyorlar	:2009’da	ben	yeni	Asır’da	köşe	
yazarıydım.	Fethullah	Gülen’i	öven	hem	de	bayağı	öven	bir	yazı	yazdım	çünkü…	Bülent	Ecevit’i,	Turgut	Özal’ı	ve	başkalarını	ve	
milyonlarca	insanı	nasıl	kandırdılarsa	biz	de	o	zaman	Türklüğe	hizmet	ediyor,	bu	millete	hizmet	ediyor,	okullar	kuruyor’,	FETÖ	
Darbe	Araştırma	Komisyonu,	11	Ekim	2016	2.	Toplantı		Tutanağı,	s.	11		
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kalmamış,	 adeta	ortak	menzile	 yürüyen	 kurumun	CHP	olduğu	 algısı	 yaratılmak	 istenerek	bir	

imkânsız	amaçlanmıştır.		

FETÖ’NÜN	DEVLETE	NASIL	YERLEŞTİRİLDİĞİNİ	YÜKSEK	BÜROKRATLAR	TUTANAKLARA	GEÇİRDİ	

Halbuki	 gerçek	 bir	 güneş	 gibi,	 gizlenemez	 şekilde	 ortadadır.	 Ortadadır	 çünkü	 2002-2016	

arasında	 yaşanan	 işbirliğini	 ve	 bu	 işbirliğine	 dair	 açık	 ikrarları	milletçe	 birinci	 elden	 yaşadık.		

AKP’li	cumhurbaşkanının	FETÖ’yle	iltisaklı	sayılmakta	bir	milât	olarak	değerlendiği	17/25	Aralık	

tarihine	 kadar	 FETÖ’nün	 devletin	 tanımlayıcı	 fonksiyonlarıyla	 ilişkili	 kurumlarda	 yaygın	 bir	

şekilde	örgütlenmesine	sadece	göz	yumulmamış	açıkça	destek	de	verilmiştir.	Nitekim	bazı	AKP	

sözcüleri	 bunu,	 “Ne	 yapalım	 o	 zaman	 bürokratımız	 yoktu	 onlardan	 yararlandık”	 sözleri	 ile	

gerekçelendirmeye	çalışmışlardır.	FETÖ’nün	bu	kurumları	nasıl	hakimiyet	altına	almış		olduğu	

başta	eski	Genel	Kurmay	Başkanları	ve	MİT	Müsteşarı	olmak	üzere	bazı	davetliler	 tarafından	

objektif	olgu	ve	tespit	olarak	tutanaklara	geçirilmiştir.	Ne	yazık	ki	tutanakların	bu	bölümü	AKP	

raporunda	neredeyse	eser	miktarda	bile	yer	bulmamıştır.		

Esasen	ilk	bir	ay	içerisinde	Komisyon	çok	önemli	görüşmeler	yaptı.	Özellikle	eski	Genelkurmay	

başkanlarının	 yaptıkları	 açıklamalar	 Türkiye’nin	 çok	 tartışması	 gereken	 açıklamalardı.	 Aynı	

zamanda	da	bu	sürece	gelişimizdeki	birçok	konunun	perde	arkasını	ortaya	koyan	açıklamalardı.	

Daha	 sonrasın	 işlerin	 AKP	 açısından	 sarpa	 sardığını	 gören	 Komisyon	 Başkanı	 Reşat	 Petek,	

Komisyon’a	hiçbir	faydası	olmayacak	şahısları	davet	etmeye	başladı.	

Dikkat	 çekilen	 husus,	 FETÖ’nün	 kanlı	 ihanet	 operasyonlarını	 yürütecek	 gücü	 2004	 yılından	

itibaren	 elde	 etmeye	 başladıklarıdır.	 Söz	 konusu	mülakatta	 buna	 eski	 Genelkurmay	 Başkanı	

Hilmi	 Özkök’ün	 açıklamaları	 bağlamında	 özel	 bir	 vurguda	 bulunulmuş,	 açıklamalarının	 bazı	

yönlerini	eleştirdiği	Özkök’ün	“2004	Milli	Güvenlik	Kurulu	Kararını	 tavsiye	kararını	 tartışmaya	

açmasını	en	temel	mesele”8	olarak	nitelemiştir.	

	

	

																																																													
8	Ahmet	Takan,y.a.g.m.	
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HİLMİ	ÖZKÖK:	“2004	MGK’SINDA	HÜKÜMETİ	KESİN	OLARAK	BİLGİLENDİRDİK,	BUNUN	TEHLİKELİ	

BİR	ÖRGÜT	OLDUĞUNU	SÖYLEDİK”		

Burada	 ısrarla	 altını	 çizilmek	 istenen	 husus,	 bütün	 eleştirilerine	 rağmen	 Hilmi	 	 Özkök’ün	

açıklamalarının	esasen	15	Temmuz’a	giden	yolun	asıl	başlangıcı	olduğudur.	Özkök’ün	mezkur	

menhus	şebekenin	TSK	içinde	örgütlenişine	ilişkin	söyledikleri	gerçekten	aydınlatıcıdır:		

“2000	senesinde	Kara	Kuvvetleri	Komutanlığına	atandım.	İki	sene	Kara	Kuvvetleri	Komutanlığı	

yaptım.	 Kara	 Kuvvetleri	 Komutanlığı	 zamanında	 ilk	 defa	 Fetullah	 örgütünün	 şeyini	 duymaya	

başladık,	ne	şekilde	bu	işlere	hız	verdiğini	ve	gizli	bir	örgüte	gittiğini	çünkü	o	meşhur	konuşması	

vardı:	 “Gizlenin,	 saklanın,	 günü	 gelince	 çıkacağız.”	 Bunu	 bir	 gün	 bize	 banttan	 dinlettiler	 bir	

şeyde.	Ve	hepimiz	şeylerimizi	bilmekle	beraber	yani	emin	olduk	ki	bu	örgüt	örgütleniyor	ve	iyi		

işler	peşinde	değil.	O	zaman	da	çünkü	çeşit	çeşit	görüşler	var,	siyasilerin	tutumu	ona	karşı	ayrı,	

biz	 asker	 olarak	 başka	 türlü	 düşünüyoruz;	 böyle	 karmaşık	 karmaşık	 şeylerimiz	 vardı.	 Ondan	

sonra,	tabii	o	seneden	itibaren	Millî	Güvenlik	Kuruluna	da	üye	oldum	Kara	Kuvvetleri	Komutanı	

olarak.	Millî	 Güvenlik	 Kurulunda	 da	 bunlar	 gündeme	 getirilir	 oldu.	 Sonra,	 biliyorsunuz	 2002	

senesinde	 Genelkurmay	 Başkanlığına	 57’nci	 Hükûmet	 tarafından	 atandım	 Bakanlar	 Kurulu	

kararıyla.	Orada	görevimize	başladığımız	zaman	bu	işin	üzerine	daha	ciddiyetle	ben	şahsen	ve	

benim	 karargâhım,	 ben	 ve	 ikinci	 başkanlarım...	 Ki,	 onları	 dinleyeceksiniz.	 Benden	 sonra	 üç	

Genelkurmay	Başkanı	da	bana	İkinci	Başkanlık	yapmıştır.	O	işleri	iyice	kavrasınlar	diye	böyle	bir	

sistem	var	orduda.	Yani,	Genelkurmay	Başkanlığına	doğru	gidecek	olanlar	aşağı	yukarı	bellidir,	

neden	bellidir?	Silahlı	Kuvvetlerdeki	istikrar	için	bu	bellidir.	O	zamanlar	böyle	düşünülüyordu.	

Yani,	 o	 olabilecek	 kişileri	 -her	 zaman	 olmuyor	 tabii	 ama-	 böyle	 görevlendirmek	 suretiyle	 o	

göreve	hazırlarız.	Şimdi	3’ü	de	geldi,	onlar	da	bunu	size	söyleyeceklerdir.	Yani,	gerçekten	bu	işin	

üzerinde	çok	duruldu.”	9		

	

Özkök	 açıklamalarının	 devamında	 ‘işin	 üzerinde	 çok	 duruldu’	 ibaresiyle	 neyi	 kastettiğini	 de	

somutlaştırmıştır.	Kastettiği	şey	MGK’da	AKP	hükümetine	menhus	dinbaz	şebekenin	TSK’daki	

sinsi	 yayılmasının	 önüne	 geçilmesi	 için	 tüm	 komuta	 kademesinin	 katılımıyla	 tavsiye	 edilmiş	

olmasıdır.	Bunun	sebebi	bu	tür	organizasyonların	imkanlara	ve	güçlere	sahip	olunca	bir	gecede	

niyet	değiştirebileceklerdir:	

																																																													
9	Hilmi	Özkök,	FETÖ	Darbesini	Araştırma	Komisyonu	19	Ekim	2016	tarihli	toplantı	tutanakları,	s.	4	
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ÖZKÖK:	“BİR	İCRA	PLÂNI	YAPILSIN	DEDİK,	HÜKÜMET	BİR	ŞEY	YAPMADI”	

	

“2004	Ağustos	ayında	Millî	Güvenlik	Kurulu	toplantısında	bizim	önerimizle	yani	Silahlı	Kuvvetler	

olarak	komuta	katı	olarak	bir	şeyimiz	oldu,	dedik	ki:	 ‘Bu	örgüt	çok	büyük	bir	 imkân	kabiliyete	

kavuştu.	 İmkan	 kabiliyet	 yıllar	 içerisinde	 oluşur	 ama	 niyet	 bir	 gecede	 değişir.’	 Aynen	 böyle	

söyledik.	Dedik	ki:	‘Bir	icra	planı	yapılsın,	bu	iş	takip	edilsin.’	Çünkü	o	zamana	kadar	dediğimiz	

gibi	bu	tehlikeli	bir	örgüt	olarak	görülmüyor,	iyi	niyetli	dinliyor,	herkes	bir	şey	söylüyor.”10	

	

Hilmi	Özkök’ün	anlatımı	2004	yılında	artık	‘Gülen	Cemaat’i’	adı	verilen	bu	örgütün	tehlikeli	bir	

örgüt	olduğunun	saptanmış	olması	ve	duydukları	kaygıların	bu	kadarla	sınırlı	kalmadığı	ve	acilen	

başka	tedbirler	alınmasını	istediklerini	de	ifşa	etmektedir:	

	

“Ondan	 sonra,	 şiltler	 veriliyor,	 belli	 kişiler	 o	 şiltleri	 alıyor.	 Bunların	 okullarına	 destek	 verilsin	

isteniyor.	Bunlar	hep	bilinen	 şeyler.	Ben	detaya	girmiyorum,	 tabii	 siyasi	 konular	pek	detayını	

bilmem	ama	bunları	 biz	 böyle	 alıyoruz,	 duyuyoruz.	 Biz	Millî	Güvenlik	 Kurulunda	bunu	açıkça	

söyledik	ve	basında	da	yer	aldı.	Bunlar	gizli	şeyler	aslında	hiç	söylenmez,	söylemedik	ama	Taraf	

gazetesi	bunu	nasılsa	ele	geçirmiş	ve	bu	açıklık	kazandığı	için	şimdi	ben	de	sizlere	söylüyorum.	

Hükûmeti	kesin	olarak	orada	bilgilendirdik,	dedik	ki:	“Durum	iyi	değil.”	Ve	orada	bir	karar	alındı,	

ona	 “icra	 planı”	 deniliyordu	 o	 zamanki	 ismiyle.	 Hükûmete	 tabii	 tavsiye	 ediyor	Millî	 Güvenlik	

Kurulu.	Hükûmetin	aslında	unsurları	 da	orada	olmakla	beraber,	 sonra	bunu	biz	de	 izledik	ne	

yapılıyor	 diye	 ama	açıkça	 söyleyeyim,	 pek	 fazla	 bir	 şey	 de	 yapıldığını	 görmedik.	 Yine	 biz	 her	

toplantıda	 irticanın	 ve	 bu	 örgütlerin	 tehlikesine	 dikkat	 çeken	 konuşmaları	 -Millî	 Güvenlik	

Kurulunda	 kuvvet	 komutanları	 da	 var	 biliyorsunuz,	 kara,	 deniz,	 hava,	 jandarma	 ve	 ben-	 her	

zaman	dile	getirdik.	Duyduklarımızı	elimizden	geldiği	kadar	yaptık	ama	dediğim	gibi	kaynağa	

nüfuz	etmemiz	bizim	mümkün	olmadı.”11	

	

Hilmi	 Özkök	 MGK’da	 gizli	 kalmak	 üzere	 konuşulan	 meselenin	 FETÖ’nün	 sırf	 TSK’ya	 yönelik	

kumpas	 davalarını	 başlatmak	 ve	 hıyanet	 şebekesinin	 TSK’yla	 ilgili	 hain	 planları	 ve	 emellerini	

gerçekleştirmek	 için	 yayınladığı	 operasyon	 mevkutesi	 Taraf	 tarafından	 nasıl	 ele	 geçirildiğini	

																																																													
10		Hilmi	Özkök,	FETÖ	Darbesini	Araştırma	Komisyonu	19	Ekim	2016	tarihli	toplantı	tutanakları,	s.	4	
11	Hilmi	Özkök,	FETÖ	Darbesini	Araştırma	Komisyonu	19	Ekim	2016	tarihli	toplantı	tutanakları,	s.	4-6	
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bilmediğini	 ima	 etmektedir.	 Bu	 bulunduğu	 pozisyon	 dikkate	 alındığında	 şaşırtıcı	

görünmemektedir.	 Ancak	 önemli	 olan	 husus	 Darbe	 Araştırma	 Komisyonunda	 TSK	 içinde	

insanımıza	çok	pahalıya	mal	olacak	bir	çöreklenmenin	ve	bir	 iç	 işgal	 teşebbüsü	konusunda	o	

tarihte	üzerine	düşeni	yaptığını	belirtmiş	ve	bunun	Komisyon	tutanaklarına	geçirilmiştir.	Özkök	

2004	MGK	tavsiye	kararı	hakkında	Hükümetin	bir	şey	yaptığını	görmediğini	açıkça	söylemiştir.12	

	

15	 Temmuz’un	 siyasi	 sorumlusunu	 ve	 asli	 siyasi	 ayağını	 teşhis	 etmek	 bakımından	 belirleyici	

olacak	daha	önemli	bir	husus,	2004	MGK’sında	yüksek	komuta	kademesinin	tam	bir	fikir	birliği	

ve	 emir-komuta	 zinciri	 içinde	 dikkat	 çektikleri	 ve	 bir	 tavsiye	 kararına	 dönüştürdükleri	 TSK	

içindeki	FETÖ	yayılmasının	durdurulma	kararına	uyulmaması	ve	onu	kadük	edilmesi	kararının	

alınmış	olmasıdır.		

	

BAŞBAKANLIK	MÜSTEŞARI	 ÖMER	 DİNÇER:	 “BAŞBAKAN’LA	 KONUŞTUM	 2004	MGK	 KARARINI	

RAFA	KALDIRDIK”	

	

2004	 MGK	 kararı	 hakkında	 zamanın	 Başbakanlık	 Müsteşarı	 Ömer	 Dinçer	 yazdığı	 kitapta:		

	

“Tavsiye	kararı	Başbakanlığa	bildirildikten	sonra	konuyu	Başbakanımıza	açtım	ve	gelen	yazıyı	

'dosyasına'	kaldırmaya	karar	verdik.	Bu	karar	metni	Bakanlar	Kurulu'nda	 imzaya	açılmadı	ve	

hakkında	hiçbir	işlem	yapılmadı.	MGK'nın	1997	yılında	irticayla	mücadele	kararında	yapılan	hata	

burada	tekrarlanmamıştı.	Konudan	MGK	toplantısına	katılan	bakanlar	dışında	kimsenin	haberi	

olmadı	 ve	 onları	 endişeye	 sevk	 edecek	 bir	 sonucun	 doğmamasına	 özen	 gösterildi.	 Bütün	

toplumsal	ve	siyasi	riski	hükümet	adına	Sayın	Başbakanımız,	hukuki	riski	ise	ben	üstlenmiştim.	

Darbe	söylentileriyle	büyük	bir	baskı	altında	olsak	da	bize	güvenen	insanları	sıkıntıya	sokacak	bir	

adım	 atmamıştık.	 Nitekim	 ülkede	 bütün	 vatandaşlarımız	 rahatça	 ve	 huzur	 içinde	 günlük	

hayatlarına	 devam	 etme	 imkanı	 buldu.	 Hükümet	 kapalı	 kapılar	 ardında	 kendisine	 yöneltilen	

baskılara	 dağ	 gibi	 göğüs	 germişti.	 Bu	 tavrın	 bir	 bedeli	 vardı.	 Bu	 bedel,	 Ergenekon	 çetesinin	

tuzakları	ve	merkez	medyanın	karalama	çabalarıyla	ödendi.”		

	

																																																													
12	Hilmi	Özkök,	FETÖ	Darbesini	Araştırma	Komisyonu	19	Ekim	2016	tarihli	toplantı	tutanakları,	s.	6-7	
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Bu	 ifadeler	 AKP’nin	 geçmişinden	 getirdiği	 ideolojik	 radikalizminin	 ve	 bundan	 kaynaklanan	

rövanşist	anlayışın	15	Temmuz’un	yollarını	döşediğini	ortaya	koymaktadır.	Bu	Ömer	Dinçer’in	

Başbakan’a	tavsiyesinde	ve	AKP	iktidarlarının	politikalarında	somutlaşmıştır.	Burada	belirtilmesi	

gereken	bir	nokta	2004	MGK	kararlarının	 sümen	altı	edilmesi	 kararının	 sadece	Ömer	Dinçer	

tarafından	deklare	edilmediğidir.		

	

YALÇIN	 AKDOĞAN:	 “2004'TEKİ	 MGK	 KARARI	 HÜKÜMET	 TARAFINDAN	 YOK	

HÜKMÜNDE	KABUL	EDİLMİŞ(TİR)”	

	

Uzun	süre	Başbakanlık	Danışmanı	ve	Başbakan	Yardımcısı	olarak	AKP	iktidarlarında	çok	önemli	

roller	üstlenmiş	olan	Yalçın	Akdoğan	çok	net	bir	biçimde	şu	paylaşımı	yapmıştır:		

	

“2004'teki	MGK	kararı	hükümet	tarafından	yok	hükmünde	kabul	edilmiş,	hiçbir	bakanlar	kurulu	

kararı	alınmamış,	hiçbir	işlem	yapılmamıştır”13	

	

Hilmi	Özkök’ün	açıklamaları	halkımızı	ve	Türk	Milletinin	çoğul	iradesinin	vücut	bulduğu	TBMM	

bombardıman	tabi	tutarak	gösteren	gözü	dönmüş	şebekenin	TSK	içindeki	örgütlenmesinde	AKP	

iktidarının	 siyasi	 sorumluluğunu	 ifşa	 etmesi	 bakımından	 olağanüstü	 önemlidir.	 Ancak	 yazımı	

görünüşte	AKP’li	Başkanın	inisiyatifinde,	gerçekte	saray	odalarında	gerçekleştiği	izlenimi	veren	

AKP	Komisyon	Raporu	sayın	Özkök’ün	açıklamalarını	tamamen	görmezlikten	gelemeyeceği	için,		

“Komisyona	bilgi	veren	eski	Genel	Kurmay	Başkanı	Hilmi	Özkök	(..)		2002	yılında	Genelkurmay	

Başkanlığına	 atandığını,	 2004	 Ağustos	 ayındaki	 Milli	 Güvenlik	 Kurulunda	 Silahlı	 Kuvvetler	

Komuta	katı	olarak	bunun	bir	örgüt	olduğunu,	çok	büyük	bir	imkân	ve	kabiliyete	sahip	olduğunu	

dile	 getirip	 “Bir	 icra	 planı	 yapılsın,	 bu	 iş	 takip	 edilsin.”	 dediklerini,	 hükümeti	 kesin	 olarak	

bilgilendirdiklerini	 ancak	 ondan	 sonra	 “bir	 şey	 yapıldığını	 görmediklerini	 ifade	 etmiştir”14	

denerek	geçiştirilmiştir.		

	

																																																													
13	https://twitter.com/Y_Akdogan/status/405988924784656384	
14	AKP	Komisyon	Raporu,	s.	212	
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İLKER	 BAŞBUĞ:	 “2005	 YILINDA	 DGM’NİN	 FETÖ	 HAKKINDA	 ‘LÂİK	 DEVLET	 YAPISINI	 YIKMAK	

AMACIYLA	ÖRGÜT	KURMAK’	KARARINI	HATIRLATTIM”	

15	 Temmuz	 FETÖ	 Darbesini	 Araştırma	 Komisyonun	 kamuoyunun	 da	 çok	 geniş	 çapta	 ilgisini	

çeken	oturumlarından	biri	eski	Genelkurmay	Başkanlarından	İlker	Başbuğ’un	katıldığı	oturum	

olmuştur.	Bu	gayet	anlaşılabilir	bir	ilgidir.	Çünkü	sayın	Başbuğ,	mezkur	şebekenin	AKP	iktidarı	ile	

işbirliği	 içinde	 geçirdikleri	 12	 Eylül	 2010	 referandumuyla	 yaygın	 bir	 şekilde	 ele	 geçirdiği	 ve	

neredeyse	 bütün	 karar	 mekanizmalarında	 etkili	 olduğu	 yargı	 kurumu	 vasıtasıyla	 darbeye	

teşebbüs	ve	 terör	örgütü	yöneticiliği	gibi	Türkiye	ve	hukuk	adına	utanç	verici	bir	 suçlamayla	

tutuklanmış;	 ancak	 	 AKP	 Genel	 Başkanı	 ve	 Başbakanıyla	 artık	 darbe	 ve	 terör	 örgütü	 olarak	

anılmaya	başlanan	cemaat	arasındaki	iplerin	kesin	bir	şekilde	kopmasını	takiben	yargıda	yapılan	

değişikliklerle	özgürlüğüne	 kavuşabilmişti.	Hıyanet	 şebekesinin	 en	büyük	mağdurlarından	bir	

olmakla	kalmayıp,	2008-2010	yılları	arasında	komuta	ettiği	TSK’nın	15	Temmuz’da	ulusuna	ve	

ulusunun	 çoğul	 iradesinin	 somutlaştığı	 parlamentosuna	 saldırma	 alçaklığına	 alet	 edilmiş	

olmasının	da	etkisiyle	olacak	 sayın	 İlker	Başbuğ	Komisyonun	davetine	hiç	 tereddütsüz	 ‘evet’		

demiş		ve	Komisyonun		3.	Kasım.2016	tarihli	oturumunda		15	Temmuz’un	siyasi	sorumlularını	

net	bir	şekilde	teşhis	edilmesini	sağlayacak	tarihi	bir	sunumda	bulunmuştur.		

Sayın	 İlker	 Başbuğ’un	 sunumunun	 başlangıçta	 MGK’ya	 katılmasını	 sağlayan	 görevlerinden	

itibaren	mezkur	habis	şebekeye	ilişkin	hangi	değerlendirmeleri	yaptığını	gerekçeleriyle	birlikte	

çok	net	bir	dille	ifade	etmiştir.	Bu	çerçevede	ilkin	2005	yılında	Genelkurmay		İkinci	Başkanı	olarak	

kendisine	 bu	 şebeke	 konusunda	 sorulan	 soruyu	 verdiği	 cevabı	 hatırlatmıştır.	 Sayın	 Başbuğ		

“bugün	terör	örgütü	olarak	anılan	yapılanmaya	Türkiye’de	en	kesin	tavır	alan	bürokratın	kendisi	

olduğunu”	vurguladıktan	sonra	yapılanmanın	başıyla	ilgili	soruya	şöyle	yanıtladığını	belirtmiştir:		

“Bakınız,	26	Ocak	2005,	Genelkurmay	2.	Başkanı	olarak	bir	basın	bilgilendirme	toplantısında,	bu	

Fetullah	Gülen’le	ilgili	bana	bir	soru	yöneltildi.	Şimdi,	belki	bazı,	detayı	hatırlamayanlar	olabilir.	

26	Ocak	2005’e	gidersek,	 bildiğiniz	gibi,	 aslında,	 ilgili	 ağır	 ceza	mahkemesi	10	Mart	2003’te	

Fetullah	Gülen’le	ilgili	ki	Devlet	Güvenlik	Mahkemesinin	kararı	vardır,	bu	kararı	Rahşan	Ecevit’in	

adıyla	anılan…	Bazıları	af	yasası	diyor	ama	esasında	af	yasası	değildir.	Biliyorsunuz,	4616	sayılı	

Yasa’ya	göre	beş	yıl	ertelemedir,	o	kararı	almıştı.	Yani,	Fetullah	Gülen	aynı	suçu	beş	yıl	 içinde	

tekrar	işlemezse	bu	suç	düşecek	anlamındaydı.	İşte,	bu	açıklanmıştı.	Zaten	iki	yıl	geçmiş,	bana	

bu	soruyu,	Fetullah	Gülen’le	ilgili	soruyu	sordular.	Ben	de	şu	cevabı	verdim,	dedim	ki:	‘Ankara	
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Devlet	Güvenlik	Mahkemesinin	gerekçeli	kararı	var.	Bu	kararı	açıp	bakarsanız,	bu	kişiye	 isnat	

edilen	 suç,	Devlet	Güvenlik	Mahkemesi	 kararında	 ‘Laik	devlet	 yapısını	değiştirerek	 yerine	din	

kurallarına	 dayalı	 devlet	 kurmak	 amacıyla	 -altını	 çiziyorum-	 yasa	 dışı	 örgüt	 kurup	 bu	 amaç	

doğrultusunda	 faaliyette	 bulunmaktır.’	 Devlet	 Güvenlik	 Mahkemesinin	 verdiği	 karar.	 Bakın,	

diyor	ki:	 ‘Bir	 laik	devlet	yapısını	hedef	almıştır.	Din	kurallarına	yönelik	bir	devlet	kuracaktır	ve	

yasa	dışı	bir	örgüt	kurmuştur.’	Tabii,	ne	kadar	ilginç	ve	gariptir	ki	Devlet	Güvenlik	Mahkemesinin	

almış	 olduğu	 bu	 karardaki,	 özellikle	 ‘yasa	 dışı	 örgüt’…	 Şimdi,	 bugün,	 bir	 terör	 örgütü	 olarak	

bahsediyoruz;	doğrudur,	katılıyorum	yüzde	yüz	ama	Devlet	Güvenlik	Mahkemesi	bu	konuyla	ilgili	

yıllar	 önce	 karar	 almıştır.	 Bunu	 tekrar	 bir	 hatırlatmakta	 yarar	 duyuyorum.	 Ben	 bunu	

söylemişim.”15				

Sayın	Başbuğ’un	bu	hatırlatması	 sunumundaki	bütün	öğeler	gibi	boşuna	değildir.	Başbuğ	bu	

hatırlatmasıyla	mensubu	 olduğu	 ve	 en	 üst	 komutasında	 geldiği	 Türkiye’nin	 bağımsız	 varlığı,	

bütünlüğü	ve	egemenliği	açısından	muazzam	bir	öneme	sahip	kurumun	başına	gelenlerin	kasıtlı	

ihmallerin	ve	hayati	bazı	noktaların	kasten	olduğunu	vurgulamak	istemiştir.16			

HANEFİ	AVCI	VE	SABRİ	UZUN:	“2007’DE	FETULLAH	TERÖR	ÖRGÜTÜ	EMNİYETİ	TAMAMEN	ELE	

GEÇİRMİŞTİ.”	

Bu	yapılanmanın	organize	olma	ve	devlet	kurumlarına	yayılma	stratejisi	üzerine	dikkat	çekici	

tespitler	 yaptıktan	 sonra,	 Emniyet	 bürokrasisinin	 önde	 gelen	 ve	 çalışmalarıyla	 bu	 dinci	

yapılanmanın	 hışmını	 çeken	 isimleri	 Hanefi	 Avcı	 ve	 Sabri	 Uzun’un	 “2007’de	 Fetullah	 Terör	

Örgütü	Emniyeti	tamamen	ele	geçirmişti.”17	şeklindeki	tespitlerine	dikkat	çekmiştir.		

Sayın	Başbuğ’un	Avcı	ve	Uzun’un	söz	konusu	bu	tespitlerine	dikkat	çekmesinin	nedeni	tahmin	

edileceği	gibi	Emniyet	örgütünde	fark	edilen	bir	iç	işgalin	nasıl	olup	da	TSK’da	fark	edilemediği	

sorusuna	cevap	bulmakla	 ilgilidir.	Sayın	Başbuğ,	emniyette	 fark	ve	 teşhis	edilmesine	rağmen	

‘askeriyede	 büyük	 resmin	 görülemeyişini’	 kendisinin	 ilk	 on	 yılı	 boyunca	 TSK’nın	 	 en	 yüksek	

komuta	kademesinde	yer	aldığı	2002-2016	yılları	arasındaki	dönemden	kalkarak	analiz	etmiştir.		

	

																																																													
15	FETÖ	Darbe	Araştırma	Komisyonu,	3	Kasım	2016	tarihli	oturum	tutanakları,	s.	4-5		
16		FETÖ	Darbe	Araştırma	Komisyonu,	3	Kasım	2016	tarihli	oturum	tutanakları,	ss.	5-	7	
17	FETÖ	Darbe	Araştırma	Komisyonu,	3	Kasım	2016	tarihli	oturum	tutanakları,	s.	31	
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BAŞBUĞ:	 “2007’DEN	 SONRA	 FETHULLAH	 GÜLEN	 CEMAATİ	 AKP	 İLE	 TAM	 İTTİFAKA	 GİRMİŞ,	

SİLÂHLI	KUVVETLERE	YAPILAN	OPERASYONLARA	TAM	DESTEK	VERMİŞTİR”	

	

Sayın	 Başbuğ’un	 analizine	 göre	 2002-2007	 arasındaki	 dönemde	 dinbaz	 yapılanma	 sessiz	 ve	

derinden	 gitmiş;	 Sayın	 Başbuğ’un	 deyişiyle	 “Türk	 Silahlı	 Kuvvetleriyle	 pek	 çatışma	 ortamına	

girilmesinden	kaçınılmıştır”18		2007’de	manzara	dramatik	bir	şekilde	değişmiştir.	Bu	değişim	AKP	

iktidarının	zamanın	Fethullah	Gülen	cemaati	günümüzün	FETÖ	terör	şebekesi	 ile	“tam	ittifak	

haline		girdiği,	beraber	hareket	ettiği”	bununla	da	yetinmeyip	bu	kumpas,	kirli	işler	ve	cinayet	

çetesinin	 “Silahlı	 Kuvvetlere	 karşı	 yürüttüğü	 komplolara	 destek	 verdiği	 dönem”19e	 	 girmiş	

olmasıdır.	 Bunun	 neticesinde	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 ve	 Türk	 Milletinin	 savunması	 ve	 bekası	

açısından	olağanüstü	değer	taşıyan	bir	kurumun	kendi	iç	mekanizmaları	ve	kontrol	sistemi	kasıtlı	

olarak	çökertilmekle	kalmamış,		onu	içerden	ele	geçirip	başkalaştıracak	rövanşist	ve	fanatik	bir	

zehirli	 yapının	 önü	 alabildiğine	 açılmıştır.	 Sayın	 Başbuğ’un	 vurguladığı	 gibi	 “bunun	 siyasi	 bir	

sorumluluğu	olmak	durumundadır.”20		

	

Ancak	 kendisinin	 de	 hemen	 ilave	 ettiği	 gibi	 bunun	 yol	 açtığı	meselelerle	 ilgili	 somut	 hukuki	

deliller	varsa,	işin	işine	hukuki	ve	adli	sorumluluk	kendiliğinden	girmektedir.	

		

BU	HAİN	KALKIŞMANIN	SİYASİ	VE	HUKUKİ	SORUMLUSU	AKP	HÜKÜMETLERİDİR	

	

Burada	 hemen	 vurgulamak	 ve	 altını	 kalın	 çizgilerle	 çizmek	 gerekir:	 AKP	 iktidarlarının	

sorumluluğu	kesinlikle	siyasi	sorumlulukla	sınırlı	değildir.	Çünkü	Sayın	Başbuğ’un	2007	olarak	

net	bir	şekilde	tarihlediği	bu	sorumluluk	15	Temmuz	2016	akşamıyla	16	Temmuz	2016	sabahı	

arasındaki	 zaman	 kesitinde	 Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 ve	 Türk	 Milletinin	 modern	 zamanlarda	

maruz	kaldığı	düşmanlık	dolu	darbe	ve	kalkışma	hareketine	yol	açmıştır.	Bu	darbe	ve	kalkışma	

teşebbüsü	 neticesinde	 249	 vatandaşımız	 şehit	 olmuş,	 binlercesi	 kalıcı	 izlerini	 ve	 etkilerini	

ömürleri	boyunca	taşıyacak	şekilde	yaralanmıştır.	Üstelik	bu	bir	ulusun	kendi	iç	ve	dış	güvenlik	

kurumlarına	duyduğu	güvenin	neredeyse	tamamen	yok	edebilecek	bir	şekilde	yaşanmıştır.	Bu	

yönüyle	hiç	 tartışmasız	bedeli	 zaman	 içinde	daha	da	ağırlaşarak	hissedilecek	tarihi	bir	sosyal	

																																																													
18	FETÖ	Darbe	Araştırma	Komisyonu,	3	Kasım	2016	tarihli	oturum	tutanakları,	s.	31	
19	FETÖ	Darbe	Araştırma	Komisyonu,	3	Kasım	2016	tarihli	oturum	tutanakları,	s.	31	
20	FETÖ	Darbe	Araştırma	Komisyonu,	3	Kasım	2016	tarihli	oturum	tutanakları,	s.	31	
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travmadır.		İşte	Türk	Milleti’ne	modern	zamanlardaki	tarihinin	en	büyük	sosyal-siyasi	hasarını	

249	 vatandaşının	 ölümü	 ve	 binlercesinin	 yaralanması,	 kendi	 çoğul	 iradesinin	 tecelligâhı	

Meclis’inin	bombalanması	 gibi	 benzerine	Hollywood	prodüksiyonlarında	bile	 rastlanmayacak	

dehşet	verici	bir	gerçeklik	olarak	yaşatan	bu	hain	kalkışmanın	diğer	hukuki	ve	adli		sorumlusu		

AKP	iktidarlarıdır.		

	

IŞIK	KOŞANER:	“TSK’NIN	ÖNEMLİ	KADROLARI	GÖZ	GÖRE	GÖRE	TASFİYE	EDİLDİ”	

	

Sayın	Işık	Koşaner’in	AKP	ve	FETÖ	işbirliğinin	TSK’da	yaratacağı	tahribatın	daha	da	ileri	boyutlara	

varacağını	 görerek	 Kuvvet	 Komutanlarıyla	 birlikte	 istifa	 etmiş	 olduğunu	 belirtmesi,	 15	

Temmuz’un	 asli	 iki	 sorumlusundan	 diğerini	 teşhis	 etmek	 bakımından	 olağanüstü	 önemlidir.	

Sayın	 Koşaner	 TSK’nın	 bu	 dinci	 yapılanma	 karşısında	 nasıl	 savunmasız	 bırakıldığını	 olanca	

çıplaklığıyla	aktarması	ve	özellikle	bu	yapılanmanın	Ergenekon	ve	Balyoz	gibi	davaları	kullanarak	

Yüksek	 Askeri	 Şura	 vasıtasıyla	 TSK’nın	 yakın	 gelecekteki	 hiyerarşisini	 nasıl	 derinlemesine	

etkileyecek	bir	temizlik	operasyonu	peşinde	olduklarını	görmüştür.21		

	

Elbette	 Sayın	 Koşaner	 de	 birkaç	 istisnası	 ile	 birçok	 emekli	 veya	 müstafi	 birçok	 profesyonel	

yüksek	asker	katılımcı	gibi	bu	operasyonların	15	Temmuz	gibi	bir	darbe	ve	kalkışmaya	varacağını	

tahmin	etmediğini	vurgulamıştır.	Ama	doğal	olarak	15	Temmuz	gibi	Türk	Milletini	ve	Türkiye	

Cumhuriyetini	 adeta	 o	 güne	 kadar	 olduğu	 şekliyle	 varlığına	 son	 verecek	 bir	 hadise	 şeklinde	

olmasa	bile	TSK	için	çok	ağır	sıkıntıların	doğmasına	yol	açacağı	için	endişelendiğini	ifade	etmiştir.	

Sayın	 Koşaner’in	 açıklamalarında	 Komisyonumuzun	 amacı	 ve	 fonksiyonları	 açısından	 önemli	

olan	husus	Erdoğan	başkanlığındaki	AKP	iktidarlarının	15	Temmuz’dan	kategorik	olarak	siyasi,	

hukuki	ve	adli	sorumluluğu	olduğunu	düşündürmesidir.		

	

Sayın	 Koşaner’in	 bu	 bağlamda	 dönemin	 iktidarının	 özellikle	 YAŞ	 çalışmalarında	 	 FETÖ’cü	

yapılanmaya	nasıl	elverişli	bir	zemin	yaratıldığının	dolaylı	bir	ilanı	sayılabilecek	açıklamaları	özel	

bir	 önem	 taşımaktadır.	 Bu	 açıklamalar,	 aynı	 zamanda,	 TSK’da	 liyakate	 dayalı	 terfilerin	

gerçekleştirilmesine	 ilişkin	 olağan	 prosedürlerin	 uygulanırken	 tabi	 tutuldukları	 sistematik	

psikolojik	 baskının	 şiddeti	 göstermesi	 bakımından	 ibret	 vericidir	 ve	 AKP	 iktidarlarının	 hukuk	

																																																													
21	FETÖ	Darbesi	Araştırma	Komisyonu,	Sebahatttin	Işık	Koşaner’in	katıldığı	26	Ekim	2016	tarihli	8.	Oturum	Tutanakları,	ss.	2-8	
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devletine	 gerçekten	 dönüldüğü	 an	 15	 Temmuz’un	 asli	 tarafı	 olarak	 yargılanmasının	 neden	

objektif	bir	hukuki	zorunluluk	olduğunu	ortaya	koymaktadır.	Koşaner,	Yüksek	Askeri	Şuradaki	

atama	 ve	 terfi	 prosedürlerinde	 TSK’nın	 değil,	 MİT’in	 ve	 Emniyet’in	 sunduğu	 bilgiler	 itibar	

etmek22	durumunda	olduklarını	 vurgularken	maruz	bırakıldıkları	durumu	bağlı	oldukları	 sivil	

iktidara	yönelik	her	türlü	yanlış	anlamayı	ve	çarpıtmayı	önleyecek	ve	bunları	hesaba	kattığını	

gösteren	bir	tedbirlilikle	dile	getirmiştir:		

	

“Bize	 gelen	 tüm	 bilgiler	 MİT’ten	 ve	 Emniyetten	 gelen	 bilgilerdi,	 onlara	 itibar	 etmek	

durumundaydık.	Oradan	gelen	bilgilere	göre	 tahkik	edip,	 eğer	bilgileri	 teyit	 edebiliyorsak,	bu	

personelin	 silahlı	 kuvvetlerinden	 ilişiğinin	 kesilmesine	 çalışıyorduk.	 Bunun	 için	 de	 tek	 bir	

yöntemimiz	vardı:	Yüksek	Askerî	Şûra	toplantılarında	böyle	personelin	silahlı	kuvvetlerle	ilişiğini	

kesmek;	ancak	bilgiye,	belgeye	dayandığı	şekilde.	Mahkemeye	gitmekle	olmuyordu.	Mahkemeye	

verseniz	bile	zaten	beş	sene	sürüyor,	o	zamana	kadar	atı	alan	Üsküdar’ı	geçtiği	için	mahkeme	işi	

olmuyordu.	Yüksek	Askerî	Şûra	kararları	o	dönemde	yargıya	da	kapalıydı.	Ancak	Yüksek	Askerî	

Şûra	kararlarıyla	silahlı	kuvvetlerden	personel	ayrılması	çeşitli	şekillerde	yanlış	yorumlanarak,	

bazı	basın	tarafından	halkımıza	yanlış	anlatılarak	sanki	‘Namaz	kılan	atılıyor,	işte	içki	içmeyen	

atılıyor.’	 gibi	 bir	 propaganda	 yapılarak	 Yüksek	 Askerî	 Şûra’daki	 faaliyetlerimiz	 bizim	

engellenmeye	çalışıldı.	 Tabii	 ki	 yetkili	makamlar	da	bundan	 -sanıyorum-	etkilendikleri	 için	bir	

süre	 sonra	 bu	 faaliyetlerimize	 şerh	 koymaya	 ve	 böyle	 şahısların	 silahlı	 kuvvetler	 dışına	

çıkarılmasını	önlemeye	başladılar.	Tabii	bu,	son	sekiz,	dokuz	yıldır	aşağı	yukarı	bu	şekilde	silahlı	

kuvvetler	 kendini	 koruyamaz	 duruma	 geldi.	 Koruyamaz	 duruma	 gelince	 ne	 oldu?	 Bu	 kişiler	

yerleştiler,	güçlendiler,	rütbe	de	aldılar,	yetkili	makamlara	da	geldiler.	Tabii	ki	yetkili	makamlara	

gelmeleri	yine	örgüt	tarafından	üretilen	sahte	bilgi	ve	belgelere	dayalı	açılan	davalar	sayesinde	

Türk	silahlı	Kuvvetlerinin	önemli	kadrolarının	göz	göre	göre	tasfiye	edilmesiyle	mümkün	oldu.23	 	 	 	 	 	 	 	

	

Sayın	Koşaner’in	bu	açıklamaları	AKP	iktidarlarının	15	Temmuz’un	sadece	siyasi	sorumlusu	değil,	

Sayın	 İlker	 Başbuğ’un	 söz	 ettiği	 anlamda	 hukuki	 sorumlusu	 olduğunun	 objektif	 kanıtlarına	

ulaşmanın	mümkün	olabileceği	yönünde	güçlü	bir	umut	da	doğurmaktadır.	CHP’nin	en	baştan	

beri	 beklenti	 ve	 talebi	 FETÖ	 dahil	 zehirli	 atıklarının	 derhal	 devletten	 ve	 siyasetten	

temizlenmesidir.		

																																																													
22	FETÖ	Darbesi	Araştırma	Komisyonu,	Sebahatttin	Işık	Koşaner’in	katıldığı	26	Ekim	2016	tarihli	8.	Oturum	Tutanakları,	s.	2	
23FETÖ	Darbesi	Araştırma	Komisyonu,	Sebahatttin	Işık	Koşaner’in	katıldığı	26	Ekim	2016	tarihli	8.	Oturum	Tutanakları,	s.	2		
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TERÖR	 İLE	 MÜCADELEYİ	 MUHALİF	 SESLERİN	 TASFİYESİNE	 DÖNÜŞTÜREN	 VE	

SULANDIRANLAR	FETÖ’CÜDÜR	

	

Ancak	FETÖ	ile	mücadele	edilirken	dikkat	edilmesi	gereken	çok	önemli	hususlar	vardır.	Ancak	

hukuk	ve	adaletin	olabildiğince	hızlı	doğru	işletilerek	devletine	kızgın	bir	mağdurlar	ordusu	da	

yaratılmamalıdır.	Muhalefetin,	basının	ve	sivil	toplum	örgütlerinin	en	doğal	hakları	olan	eleştiri	

hakları,	‘Bakın	FETÖcüler	ve	yabancı	istihbarat	örgütleri	de	benzer	söylemleri	yapıyorlar’	diyerek	

baskılanmasına	 izin	 vermeyeceğiz.	 Yavuz	 hırsız	 ev	 sahibini	 bastıramayacak!	 CHP’ye	 FETÖ	

çamuru	 atmaya	 çalışanların	 çamur	 ellerine	 yapışacaktır.	 CHP	 Genel	 Başkanı	 Sayın	 Kemal	

Kılıçdaroğlu’nun	temsil	ettiği	CHP’nin	şeffaflık,	hukukun	üstünlüğü	ve	yargı	bağımsızlığı	olmazsa	

olmaz	şartlarıdır.	FETÖ	ile	mücadeleyi	muhalif	seslerin	tasfiyesine	dönüştüren	ve	sulandıranlar	

FETÖ’cüdür.	Bu	tutum	içine	giren	siyasi	ve	kamu	görevlilerinin	derhal	araştırılması	gerekir.	Bu	

hain	kalkışmanın	tüm	yönleri	ile	aydınlatılmasının	önüne	geçenler	şüpheli	olarak	anılacaktır.	

	

AKP’Lİ	KOMİSYON	BAŞKANI	REŞAT	PETEK,	NEDEN	ANAYASA	VE	İÇTÜZÜĞE	AYKIRI	OLARAK	
RAPORA	GİZLİCE	CHP’Yİ	FETÖ	İLE	İLİŞKİLENDİREN	KÖTÜ	NİYETİYLİ	EKLEMEYİ	YAPTI?	

CHP	Genel	Başkanı	Sayın	Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	liderlik	ettiği,	dünya	tarihinin	en	uzun	‘Adalet	

Yürüyüşü’	Türk	Milletinin	son	yedi	yıldır	hasret	duyduğu	adalet	beklentisini	ve	umudunu	

yeşertti.	Sonunda	ise	yürüyüş	amacına	uygun	olarak	tarihimizin	en	büyük	mitinglerinden	biri	

ile	taçlandırıldı.	Özellikle	son	on	yıldır	hayatının	her	alanında	adalet	hasreti	çeken	Türkiye	

Cumhuriyet	Devleti’nin	vatandaşları	‘Adalet	Yürüyüşü’ne	büyük	bir	destek	verdiler.	CHP	Genel	

Başkanı	Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	seslendirdiği	adalet	talebi	ve	bu	talep	için	yaptığı	yürüyüş	Türk	

Milletini	adalet	gibi	bir	evrensel	değer	etrafında	böylece	birleştirdi.	

Sayın	Kemal	Kılıçdaroğlu’nun	gösterdiği	azim	ve	kararlılığın	milletçe	karşılık	bulması	başta	

Sayın	Erdoğan	olmak	üzere,	AKP	camiasında	büyük	bir	memnuniyetsizlik	ve	hatta	panik	yarattı.	

Bu	panik	duygusunun	oluşmasında	–sebebini	en	iyi	şekilde	kendilerinin	de	bildiği	gibi–	esasen	

referandumu	kaybetmiş	olmaları	da	büyük	bir	rol	oynamıştır.	Çünkü	AKP	iktidarı	kaybettiği	

Anayasa	referandumundan	bu	yana	hem	ekonomik	alanda	hem	de	FETÖ	ile	mücadele	

alanında	inanılırlığını	ve	toplumsal	desteğini	hızla	kaybettiğini,	yaptırdığı	objektif	anketlerde	de	

görmektedir.	Üstüne	üstlük	CHP	Genel	Başkanı	Sayın	Kemal	Kılıçdaroğlu	15	Temmuz	hain	
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kalkışmasının	Komisyon	tarafından	aydınlanmasını	adeta	engelleyen	Sayın	Erdoğan’ı	köşeye	

sıkıştırmış,	açık	delillerle	kalkışmanın	AKP	yönetimi	tarafından	öngörüldüğünü	ve	

önlenmediğini,	yani	kontrollü	olduğunu	Türk	milletine	anlatmaya	başlamıştır.	AKP	yönetimine	

2019’da	iktidarın	el	değiştireceğinin	bizzat	iktidar	partisinin	yaptırdığı	anketlere	de	yansıması	

üzerine	sarayda	alârm	zilleri	de	böylece	çalmaya	başlamıştır.		

Netice	olarak	bütün	bu	tespitleri	yapan	ve	zihinlerde	seçimle	geldiği	iktidarı	çeşitli	nedenlerle	

sorunsuz	bir	şekilde	seçimle	terk	etme	konusunda	derin	kuşkular	yaratan	Sayın	Erdoğan’ın	

gündemi	değiştirmesi	gerekiyordu.	Ayrıca	gelecekte	hukuken	başlarına	dert	olacak	olan	15	

Temmuz	gerçeklerini	FETÖ	yöntemleri	ile	ters	yüz	etmeliydiler.		Bunun	için	akla,	mantığa,	

hayatın	doğal	akışına	tamamen	aykırı	bir	şekilde	CHP’nin	FETÖ’yle	ilişkili	olduğuna	dair	bir	

kanaat	yaratmaya	çalıştılar.	Bu	kanaati	güçlendirmek	için	de	FETÖ’nün	kirli	kumpas	

davalarında	masum	insanları	mahkum	etmek	için	başvurduğu	taktiklere	başvurmaya	

başladılar.		

Büyük	Adalet	Yürüyüşü’nden	sonra	da	başta	ifade	ettiğimiz	nedenlerle	kısaca	15	Temmuz	

Darbe	Girişimini	Araştırma	Komisyonu	olarak	adlandırılan	Komisyonumuzun	sonuçlanmış	

raporuna	gizlice	bir	ek	yaptılar.	Fakat	bu	tutumlarıyla	suç	ikrarında	bulundular	ve	aslında	

‘ortak	menzile’	yürüdükleri	FETÖ	ile	kurgu	davalar	yaratma	konusunda	tam	bir	zihni	paralellik	

gösterdiklerini	açıkça	ortaya	koymuş	oldular.	Böylece	AKP,	yakın	gelecekte	tecelli	edecek	

özgür	yargıya	FETÖ’yle	tam	on	üç	yıl	boyunca	aynı	menzile	ulaşmak	için	yaptıkları	koordineli	

işbirliğini	ikna	edici	kanıtlarından	birini	daha	vermiş	oldu.		

AKP	Genel	Başkanı	Sayın	Erdoğan	birlik	ve	beraberlik	gerektiren	15	Temmuz	gecesini	şehitlerin	

ruhlarını	acıtacak	bir	şekilde	kendi	günah	çıkarma	ayinine	dönüştürmüş,	üç	defa	program	

değiştirerek	Sayın	Kılıçdaroğlu’nun	TBMM’den	halka	yaptığı	konuşmanın	tekrarlanmasını	

engellemek	içi	CHP’yi	törenlerden	dışlamıştır.	Yetmemiş	CHP	Genel	Başkanı	Kemal	

Kılıçdaroğlu’nu	“sokağa	çıkamaz	hale	gelebileceğinden”	söz	edebilmiş	ve	ona	tıpkı	FETÖ’cü	

taktiklerle	ne	idüğü	belirsiz	birtakım	sahte	suçlar	isnat	edilebileceğini	imayı	aşan	bir	

tehditkarlık	ile	ifade	etmiştir.	Bu	tür	sahte	suç	isnatları	imasında	bulunurken	zihninde	

Komisyon	Raporuna	kendisinden	başka	hiç	kimsenin	imzası	olamayacak	son	yeni	ilavenin	

bulunduğu	ve	bunu	artık	tamamen	kendisine	tabi	kıldığı	sözde	mahkemelerin	bir	delil	olarak	

değerlendirebileceği	gerçeğinin	bulunduğu	neredeyse	muhakkak	gibidir.		
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Son	olarak	Komisyon	raporuna	yapılan	bu	son	derece	kötü	niyetli	ilaveyle	vatandaşlar	arasında	

yayılan	tek	adam	devletinin	mutlak	hakimi	duygusu	ve	kanaatini	pekiştirmek	ve	bunun	verdiği	

korkutucu	güçle	hakimiyetinin	asla	yıkılamayacağı	izlenimini	kökleştirmek	istenmiştir.		Ancak	

bu	tür	kötü	niyetlerle	yapılmış	bir	ilavenin	zaten	sarayın	örtülü/açık	müdahaleleriyle	itibarı	bir	

hayli	zedelenmiş	olan	Komisyonumuzun	daha	da	yaralaması	kaçınılmazdır.	Bu	da	esasen	

YSK’nın	mühürsüz	zarfları	geçerli	sayan	skandal	kararıyla	sonuçları	onulmaz	bir	şekilde	

kirlenmiş,	dolayısıyla	gayrı	meşru	hale	gelmiş	16	Nisan	referandumunu	değişiklikleriyle	tarihsel	

gücü	ve	etkinleri	ölümcül	bir	darbe	almış	olan	Yüce	Meclis’in	iyice	değersizleştirilmesi	

demektir.	

Bu	amaçlara	ulaşılamayacaktır.		Türkiye	bir	aşiret	devleti	değildir.	Bin	yılı	aşan	devlet,	yüz	yıllık	

Cumhuriyet,	kesintilere	uğrasa	da	demokrasi	deneyimimiz	vardır.	Tarih	kurgularla	yazılmaz,	

yazılamaz.	Tarihi	milletin	bin	yılı	aşkın	iradesi	zaten	yazdı,	yazıyor.	O	nedenle	bütün	bunlar	

milletimize	kısa	süreli	de	olsa	acılar	yaşatacak	sergüzeştlerin	hazin	hikâyesi	olmaktan	ileri	

geçemez.		

Sonuç	olarak	en	hafifinden,	FETO	sempatizanı	Reşat	Petek	Başkanlığındaki	15	Temmuz	FETÖ	

Darbesini	Araştırma	Komisyonun	hazırladığı	raporun	sarayın	kendi	amaçları	doğrultusunda	

kurguladığı	15	Temmuz	hikayesini	tahkim	edecek	bir	anlatı	olması	amaçlanmıştır.	Biz	CHP	

olarak	buna	izin	vermeyeceğiz.	15	Temmuz’un	hikayesinin	kurgulara	değil	adalet	yürüyüşünün	

başarısı	sonucunda	gerçeklere	dayandırılması	için	çalışacağız.	Bu	kalkışma	vatanımıza,	

milletimize,	meclisimize,	askerimize	ve	polisimize	karşı	yapılmış	bir	saldırıdır.	Bizim	çabamız	bu	

raporun	özgür,	kuvvetler	ayrılığının	güçlendirildiği	bir	parlamenter	sisteme	dayalı	olarak	

‘hukuk	ve	adalet	Türkiyesi’nin’		inşa	ve	tesis	edildiği	günler	için	yol	gösterici	olmasıdır.	
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