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Diğer taraftan darbenin zamanlaması, emir komuta zinciri içinde gerçekleşmemesi, 

emniyet teşkilatının ve TSK içerisindeki milli unsurların dengeleyici bir güvenlik yapısı 

olarak mücadele etmesi de darbenin başarılı olmasını engellemiştir. 

Erdoğan Liderliğinde Halkın Duruşu 

FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin başarısız olmasında kuşkusuz dindar halk 

kesiminin destansı direnişi, emniyetin ve MİT’in olağanüstü savaşı, TSK içindeki milli 

unsurların direnci, medyanın, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerel 

yönetimlerin topyekun çabası önemlidir. Ancak tüm bu çabaların sonuç vermesinde 

Erdoğan’ın siyasi liderliğinin payı büyük önem arz etmektedir. Ordunun içine yerleşmiş 

cuntanın gerçekleştirdiği darbe girişimini uzun dönemli bir planlamanın ürünü olarak 

planlandığı ortaya çıkan ifadelerden anlaşılmaktadır. Ancak darbecilerin hesap edemedikleri 

husus dindar toplumun, siyaset ve siyasi liderliğin birçok sınamadan geçmiş olmasıdır. Çünkü 

Erdoğan’ın krizlerle mücadele etme başarısı topyekun siyasal öğrenme sürecini doğurdu. 

İnsanların sokağa çıkarak bu direnişi başlatması, darbecilere karşı savaşması ve günlerce 

meydanlarda “Milli İrade Nöbeti” tutması Erdoğan liderliği üzerinden analiz edildiğinde 

konunun iki önemli husus ön plana çıkmaktadır. 

Birincisi 15 Temmuz’da darbe girişiminin haber alınmasının ardından Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın halkı havaalanlarına ve meydanlara çıkmaya önce yerel basın mensupları araçılığı 

ile akabinde CNNTürk’te Hande FIRAT’a cep telefonundan görüntülü olarak davet etmesidir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla insanların meydanlara akın ederek mücadeleyi 

başlatmasıyla darbecilere karşı psikolojik üstünlük sağlanmıştır. Darbecilerin özgüveni 

sarsılırken darbe karşıtı cephede özgüvenin sağlanmasında bu hamle hayati önem taşımıştır. 

Erdoğan’ın çağrısında kararlı ve tereddütsüz bir tutum sergilemesi ve Atatürk 

Havaalanı’na gelmesi bu özgüveni pekiştirdi. Ayrıca gece boyunca tüm camilerden sala ve 

ezan okutulması gibi taktik hamleler, toplum için meselenin bir kurtuluş mücadelesi olarak 

algılanmasını sağlamıştır. 

Erdoğan’ın konuşmasının hemen ardından sokaklara çıkanlar, sadece sokağa çıkmak 

için değil ayrıca mücadele etmek için potansiyel çatışma alanlarına gitmiştir. 
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İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece 15 Temmuz gecesi değil 2002 sonrası 

göstermiş olduğu siyasi liderliklede doğrudan alakalıdır. 

Erdoğan, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadeleyi devletin 

bekası açısından bir ölüm kalım meselesi olarak gördü. Paralel Devlet Yapılanması’nı, Gülen 

Örgütü’nün tehlikesini ve bizatihi Gülen’in sapkın din anlayışını halka anlattı. Toplumun 

geniş kesimlerini bu mücadelenin yapılması gerektiğine inandırdı. 

Özellikle yargıda ve emniyette bu örgütün yapılanmasının, en azından yönetici 

kadrolarının önemli bir kısmının dağıtılması darbenin önlenmesinde kilit konumdaydı. Ayrıca 

Erdoğan medyada bu örgüte destek verenlerle mücadele etti ve desteği azalttı. Diğer taraftan 

ekonomik kaynaklarını yok etmek için birçok tedbir aldı. Böylece FETÖ’nün gücüne darbe 

vurarak zayıflamasını sağladı. Eğer tüm bunlar şimdiye kadar Erdoğan’ın liderliği sayesinde 

yapılmamış olsaydı, Türkiye’de bu darbe girişiminin başarılı olma ihtimali daha yüksek 

olurdu. 

Camilerden “Sala” Verilmesi 

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Türkiye genelinde camilerde sala ve dualar 

okunarak darbecilere karşı sokağa çıkma çağrısı yinelendi. 
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, o gece camilerden sala okunması 

kararının alınmasının isabetinin sonradan daha net anlaşıldığını belirtmiştir. Ayrıca daha 

önceden Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da böyle bir uygulamanın olduğuna da dikkat 

çekmiştir: 

“O gece evlerin üzerinden alçak uçuş yaparak binaların hemen üstünden ge- çen 

savaş uçaklarını, tanklar ile köprülerin kapatılmasını izledik. Bu sahneleri izledikten sonra 

‘Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bize düşen nedir?’ diye düşündüm. 120 bin personeli olan 

ve Türkiye’nin en ücra köşesinde görevlisi olan Diyanet İşleri Başkanlığının görevi sadece 

camileri yönetmek, namaz kıldırmak mıdır? Bugün zor zamanlarda milletimizin maneviyatını 

ayakta tutmak gibi bir görevimiz yokmu? Anayasa, Diyanete milletçe dayanışma ve 

bütünleşmeyi sağlama görevi veriyor. Biz böyle zor bir zamanda Diyanet olarak ne 

yapabiliriz? İhanet şebekesinin milletin kalbine korku salmak için evlerin üzerinden alçak 

uçuş yaparak millete verdiği korkuya karşı ne yapabiliriz? Benim aklıma Resul-i Ekrem’in 

(s.a.v) Hz. Bilal’e okuttuğu ezanlar geldi. Ben, Kıbrıs Harekatı’nda bütün minarelerden sala 

verildiğini hatırlıyorum. 120 bin Diyanet personeline “bugün hep birlikte milletin yanında 

olmamız gerektiğini, milletin hukukunu korumamız gerektiğini” ifade eden bir metin kaleme 

alarak yolladım. Onlar da seferber oldular. Diyanet teşkilatının bütün mensuplarına en kalbi 

şükranlarımı ifade etmek istiyorum.” 

Halkın Psikolojisi 
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15 Temmuz darbe girişiminde 28 Şubat’tan bu yana insanlar ilk kez tanklarla yüz yüze 

gelmiştir. Ama bu kez 28 Şubat’tan farklı olarak tanklar insanların üzerinden geçmiş, F-16’lar 

ve askeri helikopterlerle insanların üzerine ateş açılmıştır. 247 vatandaş şehit olmuş, binlerce 

insan yaralanmıştır. Yaşananlar sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihine değil dünya tarihine de 

geçecek niteliktedir. Tanklara, savaş uçaklarına, top mermilerine ve bir yığın askeri 

mühimmata bu kadar yakın temas eden insanların mevcut durumda nasıl bir sosyal 

psikolojiye sahip oldukları araştırılması gereken önemli unsurlarından biridir. 

 

15 Temmuz’un zihinlerde bıraktığı izlenim, bir taraftan halkın ortaya koymuş olduğu 

mücadele azmi ile “gurur verici” iken öte yandan askeri kuvvetlerin acımasızlığının yol açtığı 

“korkutucu” halin insanların Türkiye’de güvende yaşama hislerinde derin etkiler bırakmıştır. 

Halk siyasal, toplumsal, kültürel, ideolojik, etnik, cinsiyet ve toplumsal kimliklerinden 

bağımsız olarak bir bütün halinde askeri darbe girişimine karşı çıkmıştır. Muhteşem bir birlik, 

beraberlik, bütünlük, farkındalık gösterisi sergileyerek, ülkesine ve devletine sahip çıkma ve 

kendi kaderini belirleme eylemi gerçekleştirmiştir. Türk toplumu, dünyada benzeri az bulunur 

emsalsiz bir destan yazarak ve etkili bir direniş göstererek darbeyi engellemiştir. 

Destansı 15 Temmuz kıyamında vatan ve millet uğruna canlarını seve seve veren aziz 

şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizide minet ve şükranla anmak gerekir. 
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Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndaki görevi sırasında darbeci tuğgenerali 

alnından vurarak öldüren ve bir faciayı önleyen ilk kurşunun sahibi Şehit Astsubay Başçavuş 

Ömer Halisdemir… 

Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Merkezi’ne yapılan saldırıda hayatlarını kaybeden 

ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç… 

İstanbul Acıbadem’de darbecilere direndiği sırada silahla öldürülen Acıbadem 

Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş… 

TÜRKSAT Kampüsü’nde FETÖ’cü hain askerlerin şehit ettiği televizyon yayınlarının 

kesilmesini engelleyen Ahmet Özsoy… 

Akıncı Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan F-16 savaş uçaklarının kalkışını engellemek 

isterken açılan ateşte hayatını kaybeden Ahi Köyü Muhtarı Ali Anar… 

İstanbul’da darbecilerin tanklarına engel olmak isterken hayatını kaybeden kepçe 

operatörü Yalçın Aran… 

Başkentte terör estiren darbeci askerlere engel olmak için ailesiyle birlikte 

Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne giden ve burada açılan ateş sonucu şehit edilen Türk 

Kızılayı Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder… 

Ankara’da darbecilere karşı savaşan Özel Harekat’ta görevli komiser Gülşah Güler, 

polis Demet Sezen, Mehmet Karacatilki, Ahmet Çakar… 
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Ankara’da tankın üzerinde 4 kilometre giden ve üzerinden düşerek şehit olan Emin 

Güner… 

Saraçhane’de şehit edilen İbrahim Yılmaz… 

Ve daha isimleri saymakla, kahramanlıklarını anlatmakla bitiremeyeceğimiz 

şehitlerimiz… 

RUHLARI ŞAD OLSUN…. 

SONUÇ 

Türkiye’de orta sınıfın gelişmesiyle birlikte siyasal ve toplumsal alanda özgüveni artan 

dindar kitleler bu darbenin önlenmesinde başat aktör konumundadır. 

Türkiye toplumu darbe girişimine dair oldukça net bir tavır sergilemiştir. Darbe 

hafızası oldukça trajik hatıralarla dolu olan Türkiye siyasal hayatında ilk kez vatana ve 

milletin değerlerine kast edenlerin karşısına toplum bir bütün olarak çıkmıştır. Yüzlerce 

şehidin verildiği bu mücadele neticesinde bir terör örgütü önderliğinde girişilen darbe girişimi 

başarısızlığa uğratılmıştır. Bu mücadeleye hakim olan değer ise seçilmiş iktidarların 

korunması ve ayrıca bu ülkenin tüm unsurlarını bir araya getiren vatan sevgisi olmuştur. 

Halkın darbeye karşı canı pahasına karşı koymasının önemli etkenlerden biri de 17-25 

Aralık darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü yapılanmanın tehlikesine 

toplumun geniş kesimlerini inandırmasıdır. Ayrıca 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası 

FETÖ’cü yapılanma ile mücadelenin başlatılması ve emniyet teşkilatı başta olmak üzere 

belirli alanlarda başarılı olunması bu darbe girşiminin engellenmesinde önemli bir etkenlerdir. 

Darbeci cuntaya karşı dengeleyici emniyet güçlerinin varlığıda bu süreçte hayati önem 

taşımıştır. 

Darbe girişimi gecesi camilerden verilen salaların dindar halk için önemli motivasyon 

kaynaklarından birisi olmuştur. Salalar ile birlik ve beraberliğe yapılan vurgunun siyasal 

görüş ayrımı olmaksızın insanları bir araya getirmiştir. Bu anlamda birçok kişinin salaların 

okunmasını vatan savunmasının gerekliliği üzerinden okuduğu hissiyatı ön plandadır. 

15 Temmuz darbe girişimi taşıdığı özellikler nedeniyle Türkiye’de daha önceden 

yaşanmış olan askeri darbelerden bir farklılık arz etmektedir. Toplumda buna ilişkin oluşan 
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algının temel dayanaklarından birini darbecilerin kendi vatandaşlarına karşı silah kullanması 

ve giriştiği acımasız tutum meydana getirmektedir. 

15 Temmuz’u bütün dehşeti, heyecanı, kahramanlık destanları ve milli irade 

nöbetleriyle bu millet yaşamıştır. Sırtından hançerlenmenin acısınıda yaşamıştır, hamasetin de 

hakkınıda vermiştir, gözyaşınında. Kardeşliğin ve dayanışmanın da tadına ermiştir. 

Savaşmayı istemeyişi savaşmayı bilmediğinden olmadığını göstermiştir... 

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ bu girişimde bulunanların 

asker değil terörist olduklarını beyan etmişti. 16 Temmuz 2016 tarihli demecin tamamını 

okumak için bkz. “İlker Başbuğ: Bunları Yapan Türk Askeri Değil, Terörist” 

2.3.2.4.2. Sembol İsimler  

15 Temmuz Darbe kalkışmasının önlenmesinde resmî görevliler kadar halktan bazı 

isimler de dikkat çekmektedir. Medya kaynakları ile tanıkların ifadelerine göre 15 Temmuz 

Darbe kalkışmasının engellenmesi, burada söz konusu edilen gerçek kişilerin cesur 

davranışları ile hız kazanmıştır. Bu kişilerin askeri müdahale kalkışmasına can siperane karşı 

koymaları, hem darbeye kalkışanlara karşı yıldırıcı/caydırıcı bir etki yapmış, hem de darbeye 

karşı olan kitleleri yüreklendirmiştir.  

Darbe kalkışmasının öncelikle hedef aldığı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm 

Türkiye’de, geniş kitleler içinde öne çıkan ve bazıları şehit bazıları gazi olan bu simge 

isimlere geçmeden önce 15 Temmuz Darbe kalkışmasının önlenmesinde Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı tutumunun halk nezdinde etkili olduğu, Cumhurbaşkanı’nın 

darbeye ilişkin açıklamalarının ekranlara yansımasından kısa bir zaman önce halkın 

Kalkışmanın emareleri görüldüğünde meydanlara inmiş olmasına rağmen özellikle darbeye 

karşı tepkinin ve karşı koyma iradesinin Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarıyla yoğunluk 

kazandığı görülmektedir. 15 Temmuz Darbe kalkışmasının engellenmesinde en etkili ve 

sembol ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu açıktır.  

15 Temmuz günü 22.00’da başlayan ve 16 Temmuz günü 20.00’da militarist safhası 

22 saatte sonra erdirilen Darbe Kalkışmasını gerçekleştiren FETÖ’nün 2013’ten itibaren 

açıkça hedef aldığı Cumhurbaşkanı’nın bir televizyon kanalıyla yaptığı görüşme, halkın 

sokaklara inmesinde ve darbeci güçlere karşı koymasında etkili olmuştur. Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Marmaris’ten çıkmadan önce de bu askeri hareketlenmeye karşı açıklama yaptığını, 
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halkı meydanlara davet ettiğini, ancak bu açıklamanın ekranlara yansımadığını daha sonraki 

konuşmalarında belirtmiştir. Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te yerel basın mensuplarına 

yaptığı ilk konuşma sadece bir gazetecinin sosyal medya hesabından yayınlanmış, sosyal 

medya kullanıcıları dikkat çekmesine rağmen ulusal ve uluslararası medya büyük oranda bu 

ilk açıklamayı görmemiştir.  

15 Temmuz Darbe Kalkışmasında ilk saatlerden itibaren Başbakan Binali Yıldırım’ın 

açıklamaları etkili olmuş, medyaya doğrudan yansıyan kararlı açıklamalarıyla Başbakan 15 

Temmuz’a yön vermiştir.  

16 Temmuz’un ilk saatlerinde Orgeneral Ümit Dündar’ın ekranlara yansıyan 

açıklamaları da darbeyi önlemede etkili olmuştur. Darbe kalkışması başladıktan kısa bir süre 

sonra Cumhurbaşkanı’nın emriyle Genelkurmay’a vekalet eden 1. Ordu Komutanı Org. 

Dündar’ın özellikle İstanbul’un güvenliğini sağlamada, askeri tesislerde ve kışlalardaki 

hareketlenmeleri önlemede etkili olduğu görülmüştür. Org. Dündar’ın Darbe Kalkışmasında 

bulunanların azınlık bir grup olduğu ve buna karşı gerekli tedbirlerin alındığı, kalkışmanın 

emir-komuta zinciri dışında gerçekleştiği yönündeki açıklamaları, darbecilerin askeri 

motivasyonunu bozmuştur.  

16 Temmuz 01.30’da toplanan TBMM, Darbe Kalkışmasının önlenmesinde 

kararlılığını göstermiş, Genel Kurul Salonu’nun açılması ile parti temsilcilerinin yaptığı 

konuşmalar Darbe Kalkışmasına karşı direnişin ülke içinde ve uluslararası kamuoyu nezdinde 

anlaşılmasını belirginleştirmiştir.  

FETÖ’nün girişimi olduğu artık kesinleşen Darbe Kalkışmasının engellenmesinde her 

kademede askeri yetkilinin etkili olduğu açıktır. Bunun yanı sıra MİT ve Emniyet 

yetkililerinin 15 Temmuz günü yaptığı girişimler de Meclis Komisyonu Tutanakları ile açık 

kaynaklarda yer almaktadır. Ancak Kalkışmanın önlenmesinde askeri tesislerdeki çatışmalar 

sırasında yaşananlar ilerleyen günlerde daha detaylı olarak ortaya çıkacaktır. Bunlardan en 

öne çıkanı Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer 

Halisdemir’in emir-komuta zinciri içindeki duruşu ve şehadetidir.  

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kararlılığı ve Koruma 

Astsubayı Ömer Halisdemir ile yaptığı telefon konuşmasındaki tutumu, 15 Temmuz Darbe 

Kalkışmasının seyrini değiştirmiş, askeri açıdan çok önemli olan Özel Kuvvetler 
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Komutanlığı’nı darbecilere teslim etmemek yönündeki kararı ülkemizin bu badireyi 

atlatmasında öne çıkmıştır.  

Darbe Kalkışmasının olduğu gece Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı beraberindeki bir 

grup askerle beraber teslim almaya gelen Tuğgeneral Semih Terzi’yi vurarak Kalkışmanın 

seyrini değiştiren Kıdemli Astsubay Ömer Halisdemir, 15 Temmuz’un en öne çıkan sembol 

isimlerindendir. Şehit olduktan sonra halkımızın gönlünde gerçek bir yer edinen kahraman 

astsubayın hayatının ve yaptıklarının gördüğü ilgi, onu bu olay içindeki en simge isim 

durumuna yükseltmiştir. Şehit edildikten sonra mezarı bugüne kadar yaklaşık bir milyon kişi 

tarafından ziyaret edilmiş, ismi ülke içinde okullar başta olmak üzere çeşitli kurumlara ve 

yerlere verilmiştir.  

Bir süredir çeşitli kumpas davalarla, algı operasyonlarıyla karalanmaya çalışılan Türk 

Silahlı Kuvvetleri’nin temsili açısından ise 15 Temmuz Darbe Kalkışmasına karşı koyan 

askerlerin tümünün müşahhas timsali olarak Şehit Ömer Halisdemir öne çıkmış, onun 

kahramanca duruşuyla Silahlı Kuvvetlerimiz halk nezdindeki yerini daha da 

sağlamlaştırmıştır.  

Darbe Kalkışmasının önlenmesinde, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın 

yaşadıkları, onu bu olayın önemli isimlerinden biri yapmaktadır. DEAŞ operasyonu için aynı 

gün hazırlıklı olan emrindeki bin kadar polisle olaya anında müdahale eden Çalışkan, Darbe 

Kalkışmasını önlemede öne çıkan simge isimlerden olmuştur.  

15 Temmuz’da darbecilerin hedef aldığı birkaç merkez vardır. Bunlardan özellikle 

üzerinde durdukları birkaç merkezde, kolluk kuvvetleri ile siviller şehit ya da gazi 

olmuşlardır. İstanbul ve Ankara’da yoğunlaşan Kalkışmanın hedef aldığı yerler şunlardır:  

 İstanbul’da; Boğaziçi Köprüsü, Çengelköy, Acıbadem, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi, Vatan Emniyet Md.lüğü,  

Ankara’da; Akıncı 4. Ana Jet Üs K.lığı, Ankara Emniyet Md.lüğü, Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi, Özel Harekat Daire Bşk.lığı, Havacılık Daire Bşk.lığı, TURKSAT Kampüsü, 

TBMM ve Genelkurmay Bşk.lığı. 

Bunun dışında ağır müdahale edilen yerlerden biri de Cumhurbaşkanı’nın Muğla 

Marmaris’te kaldığı oteldir.  
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 FETÖ’nün ilk elden ele geçirmeye çalıştığı bu yerlere savaş uçağı, helikopter, tank 

gibi ağır askeri silahlarla müdahale edildiği halde gerek yetkililerin gerekse halkın karşı 

koymasıyla buralar ele geçirilememiştir. Söz konusu merkezlerde şehit olan resmi görevlilerin 

yanı sıra 15 Temmuz Kalkışmasında halktan sembol isimler de buralardaki mücadelelerde öne 

çıkmışlardır. Resmi görevi olmayan, hatta askeri tecrübesi de çoğunlukla bulunmayan bu 

insanların büyük bir kısmı kendi ifadeleriyle vatan, millet sevgisi ve demokrasi savunması 

için bu merkezlere yürümüş, herhangi silah ve donanımdan yoksun olarak ve daha çok 

Kalkışma içindeki askerleri vaz geçirmek üzere harekete geçmişlerdir. Açık kaynaklarda o 

gece Kalkışma içindeki askerle halk arasında gerçekleşen mücadelenin birincil delilleri 

mevcuttur. Hatta bunlardan bazılarında, halkın ikna çalışması ile bir kısım Kalkışmacı 

askerlerin vaz geçtiği görülmektedir. Buna rağmen her yerde böyle olmamış, bazı 

merkezlerde silahsız siviller öldürülmüş, Kalkışmanın ülkemize ve insanımıza faturası 

ağırlaşmıştır. 15 Temmuz sonrası yapılan çeşitli çalışmalarda Kalkışmaya karşı koyanlardan 

kolluk kuvvetleri ve sivillerden 246 kişinin şehit, 2195 kişinin ise yaralı olduğu ifade 

edilmiştir. 16 ila 55 yaş arasında pek çok meslek grubundan sivilin şehit olduğu FETÖ Darbe 

Kalkışmasına hemen her siyasi görüşten ve sosyal gruptan insanımızın katıldığı da 

gözlemlenmektedir. 

Şehitlerle beraber 15 Temmuz Kalkışmasına müdahale etmeye çalışan 

vatandaşlarımızdan bazıları olaylar esnasında insan gücünü aşan irade ve kararlılık ortaya 

koyarak sembolleşmişlerdir. Bunların arasında açık kaynaklarda, medyada yer alanların 

bazıları Türk Milletinin darbeye ve FETÖ’ye karşı tutumunun içselleştirilmesi bakımından 

dikkat çekicidir.  

Atatürk Havaalanı’na Darbecilere karşı koymak üzere gelen Vasfi Yılmaz (44) art arda 

üstüne gelen iki tanka karşı durmuş, ezileceği sırada tankın altına girerek korunmuştur. Olayın 

aynı gün içinde sosyal medyadan ve tv’lerden yayılması, darbe karşıtı söylemi güçlendirmiş, 

halkta darbeye karşı cesaret hissi yükselmiştir.  

Ev hanımı Şerife Boz (51) eşinin darbeye karşı sokağa çıkarken kendisine evden 

çıkmamasını tembih etmesine rağmen, eşinin hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçmiş, 

üstelik kamyonun kasasına bindirdiği kişilerle, darbecilerin kontrol altına aldığı Boğaziçi 

Köprüsü’ne gelmiştir. Kendisi çarşafla örtülü bu ev hanımının yanında, kamyonun ön 

kısmında modern giyimli ve başı açık komşusuyla çekilen fotoğraf ve video, milletimizin 

darbeye karşı nasıl kenetlendiğinin bir göstergesi olarak kayıtlara geçmiştir.  



673 
 

	

Darbe Kalkışmasının olduğu gece İstanbul’da yürütülen tanklardan birinin vatandaşlar 

tarafından ele geçirildiğini öğrenen İstanbul Büyükşehir Bld. çalışanı, kamyon şoförü 4 çocuk 

babası Mehmet Köse hayatında hiç kullanmadığı halde tankı kısa bir zamanda çalıştırarak 

İETT garajına çekmiştir.  

Burada sivillerden bazılarına yer verilen simge isimlerin önümüzdeki günlerde 

yapılacak çeşitli çalışmalarda daha ayrıntılı olarak tespit edilmesi gerekir. Sadece sivillerden 

değil askerlerden de askeri kışlalardaki çatışmalarda, FETÖ 15 Temmuz Darbe Kalkışmasına 

karşı kahramanca mücadele edenlerin kayıtlara geçirilmesi yönünde sağlam adımlar 

atılmalıdır.  

2.3.2.4.3. Şehitler, Gaziler ve Diğer Mağdurlar 

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin FFETÖ mensuplarınca planladıkları saat 21:00 

de başlatılmasını müteakip, özellikle Ankara ve İstanbul'da Genelkurmay Başkanlığı 

içerisinden silah seslerinin gelmesi, Jetlerin çok alçaktan uçarak sonik patlama sesleri 

çıkarması, Boğaziçi köprüsünün Doğu-Batı istikametinde askerlerce kapatılması, sokaklarda 

tank ve zırhlı araçların görünmeye başlaması ve bu hareketliliğin medyada naklen yer almaya 

başlamasıyla birlikte başlangıçta şaşkınlıkla karşılanan bu durumun bir darbe girişimi 

anlaşılınca halkımız doğaçlama olarak sokaklara çıkmaya başlamıştır.  

Sayın Başbakanımızın saat 23:00 civarında televizyonlara bağlanarak "TSK içerisinde 

malum yapının bir kalkışma girişiminde bulunduğunu" ifade etmesiyle halkımız olayın 

farkına varmış ve sokaklar yavaş yavaş kalabalıklaşarak hareketlenmeye başlamıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 00:26 da CNN TV'ye cep telefonu üzerinden görüntülü 

olarak canlı bağlantıda hain darbe girişimine karşı halkımızı meydanlara çağırması ve 

kendisinin de halkın arasına katılacağını ifade etmesinden sonra binlerce vatandaşımız 

meydanları doldurmuştur. Özellikle Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önü, Beştepedeki 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı çevresi, Çankaya Köşkü çevresi, Emniyet 

Müdürlüğü, Yenimahalle MİT yerleşkesi,Kazan ilçesindeki darbecilerin üs olarak 

kullandıkları 4. Ana Jet Üs Komutanlığı çevresi, TRT binası ve bazı askeri kışlaların çevresi, 

İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü, Atatürk Havalimanı, Vatan Caddesindeki Emniyet Müdürlüğü, 

Büyükşehir Belediyesi, Çengelköy, bazı askeri kışlaların çevresi gibi darbecilerin yoğun 


