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BİR ÜLKENİN YÖNETİM SİSTEMİNİN
BÜTÜNÜYLE DEĞİŞTİRİLMESİNE PAYANDA
YAPILAN VE YÜZ BİNLERCE MAĞDURİYETİN
NEDENİ OLAN SÖZDE DARBE
15 Temmuz 2016 , şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm
noktalarından biri ve bu yüzden üzerinde detaylı olarak durmayı gerektiriyor. Bizzat,
mağduru olduğunu iddia ettiği 15 Temmuz'u 'Allah’ın lütfu' olarak niteleyen
Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a oluşturduğu baskı ve korku atmosferi sayesinde yasama, yürütme ve
yargıyla birlikte diğer tüm demokratik cumhuriyet kurumlarını, kontrol altına alarak tek
adam rejimini tesis etme imkanı veren bu hadisenin üzerindeki sis perdesinin
aralanması yine bizzat darbenin ‘mağduru’ olduğunu ileri süren Erdoğan tarafından
ısrarla engellenmektedir. Yüzlerce cana mal olan, on binlerce insanın özgürlüğünün
elinden alınmasına, yüz binlercesinin işinden ve ülkesinden olmasına neden olan ve bir
ülkenin yönetim sisteminin bütünüyle değiştirilmesini sağlayarak yıllarca sürecek bir
zulüm döneminin kapısını aralayan bu olayla ilgili pek çok sorunun hâlâ cevaplanmamış
olması, daha ötesi, bu soruların ısrarla üzerinin örtülmeye çalışılması, bizi, 15
Temmuz’a dair çelişki ve gariplikleri bir araya getirerek bu olayı anlama ve tarihe not
düşme amacıyla bu çalışmayı hazırlamaya sevk etti. Türkiye üzerindeki kara bulutların ve
sis perdesinin bir an önce dağılması, ve 15 Temmuz bahane edilerek oluşturulan tüm
mağduriyetlerin son bulması dileğiyle.
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Harekât Planı Olmayan Bir Darbe
Her darbenin bir harekât planı, bu planı icra edecek kadro ve bu kişiler arasındaki emir
komutanın nasıl yürütüleceğini belirleyen bir plan olur. Şu ana kadar 15 Temmuz darbe
girişimine dair ne bir harekât planı ne de darbeyi yönettiği ileri sürülen Yurtta Sulh Konseyi’nin
kimlerden oluştuğunu gösteren resmi bir belge ortaya konabilmiş değil.
https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/2017/07/15_July_Erdogans_Coup_13.07.2017.pdf (syf. 11)

"Allah'ın Bir Lütfu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi bastırıldıktan
hemen sonra darbeyi “Allah’ın bir lütfu” olarak niteledi. Daha önce yapmak
isteyip, Türkiye’nin bir hukuk devleti olması nedeniyle yapamadığı tasfiyeler için
önemli fırsat yakaladığını ima etti. Hemen o sabah başlayan tasfiye harekatıyla
onbinlerce insan tutuklandı. Yüz binin üzerinde devlet memuru görevden alındı.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/644388/_Allah_in_buyuk_lutfu_.html

Başkanlık Rejimine Adım Adım
15 Temmuz’un ardından Türk tipi başkanlık sistemine geçildi. Darbe girişiminden önce tüm
kamuoyu yoklamalarında Türk halkının çoğunluğu itibariyle bu sisteme karşı olduğu
görülürken, 15 Temmuz sonrası bu durum tersine döndü. Aradan bir yıl bile geçmeden
anayasa değişikliği referandumu yapılarak Türk tipi başkanlık sistemine geçildi. Darbe
girişiminden iki yıl sonra da Erdoğan erken seçimle yeni rejimin ilk başkanı oldu. Bütün
yetkileri elinde topladı.
https://www.haberturk.com/gundem/haber/1314879-kilicdaroglu-baskanlik-sistemi-15-temmuz-sehitlerine-ihanettir

1 YIL İÇİNDE REFERANDUM

2 YIL SONRA BAŞKANLIK
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Darbe Girişimini Önlemek Yerine Sokaklara Çağırmak
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Okan Bato, darbe hazırlığını 15 Temmuz günü
saat 15.00’te Erdoğan’a bildirdiğini açıkladı. Darbe girişimini önceden haber
alan Erdoğan, bu girişimi engellemek yerine bekledi. Eğer Erdoğan halkı
sokağa çağırmak yerine önceden haberdar olduğu darbeyi engellemeye
çalsaydı 249 kişi bugün hayatta olabilirdi.
http://www.tr724.com/maskeli-darbe-249-nsanin-asil-katili-kim-yazi-dizisi-7/

TSK’dan MiT’e Darbe İhbarı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup Osman
Karacan isimli bir binbaşı, 15 Temmuz günü
saat 14.20’de Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT)
giderek darbeyi ihbar etti. Ancak o saatten
akşam 22.00 sularına kadar darbeyi önleyici
tedbirler alınmadı.
http://www.tr724.com/kurgu-kontrollu-darbe-ihbarci-binbasi-2-yildir-mite-calisiyormus-ismi-de-farkliymis/

MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı Hâlâ Görevde
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve
Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler, darbe ihbarının ardından Genelkurmay Başkanlığı
karargâhında toplantılar yaptı. Bu isimler, kendi iddialarına göre, saat 19.00 civarında
Erdoğan’ı aradı, ulaşamadı, bu nedenle Koruma Müdürü Muhsin Köse’ye olayı haber verdi.
Buna rağmen Erdoğan ne Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’iı ne MİT Müsteşarı Hakan
Fidan’iı ne de kendisini bu telefon konuşmasına rağmen darbeden haberdar etmeyen
koruma müdürünü görevden almış değil.
http://www.tr724.com/cumhurbaskanligi-koruma-muduru-zan-altinda-sefer-can/
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Erdoğan’dan Darbe Saatine Dair Çelişkili Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişiminden ne zaman haberdar olduğuna ilişkin sürekli
birbiriyle çelişen saatler verdi. İlk olarak 15 Temmuz gecesi yaptığı açıklamada, "Öğleden
sonra ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin içinde bir hareketlilik mevcuttu." diyen Erdoğan, 18
Temmuz’’da CNN International’a verdiği röportajda, "O gece saat 20.00 civarında bir haber
aldım." dedi. 20 Temmuz’da Al Jazeera’ye verdiği mülakatta haberi saat 20.00 civarında
eniştesinden aldığını söyleyen Erdoğan, 21 Temmuz günü yapılan Reuters röportajında ise,
"Saat 16.00 – 16.30 gibi eniştem aradı, Beylerbeyi civarında bir hareketlilik var dedi."
şeklinde konuştu. Oysa darbe girişiminin ilk patlak verdiği İstanbul Beylerbeyi’ndeki
hareketliliğin başlangıç saati 21.30 civarıydı. Erdoğan, 30 Temmuz günü ATV-A Haber ortak
yayında da "O gün 21.15 civarında falan bir şeyin başladığını duyuyoruz. 21.30'da eniştem
beni aradı." diye konuştu. Erdoğan’ın darbeyi öğrendiği saat konusunda bu kadar çelişkili
açıklamalarda bulunması, kafalarda soru işaretleri oluşturdu.
http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/foto_galeri/575077/9/Darbe_girisimini_ne_zaman_ogrendi__Erdogan_in_
sozlerindeki_saat_farkliliklari.html

''Öğleden sonra
öğrendim.''

''Gece 20:00 civarında
ENİŞTEM haber verdi.''

18 Temmuz
15 Temmuz

''21.15 civarında falan bir
şeyin başladığını duyuyoruz.
21.30'da eniştem beni aradı.''

21 Temmuz
20 Temmuz

''Gece 20:00 civarında
haber aldım.''

30 Temmuz

16:00 - 16:30 civarında eniştem
aradı '''Beylerbeyi civarında
bir hareketlilik var'' dedi.''
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Kontrollü Darbe
Türkiye’nin ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de Haziran
2017’de hazırladığı raporda, 15 Temmuz için ‘kontrollü darbe’ ifadesini kullandı.
Yani Erdoğan, daha önceden haberdar olduğu darbeyi engellemek yerine kontrollü
bir şekilde yapılmasına müsaade etmiş ve sonuçlarını kendi lehine kullanmıştı.
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39478777

Hazırda Bekleyen Kaçış Uçakları
Erdoğan’ın o gece Marmaris’e yakın 4 ayrı noktada 4 uçağı hazır halde beklettiği açığa çıktı.
Erdoğan’ın kullandığı Dalaman’daki uçak dışında Denizli, İzmir ve Aydın’da da hazır
bekleyen uçaklar vardı. Bu uçakların o saatte hazır halde tutulabilmesi için en erken akşam
saat 17.00 sularında haberdar edilmiş olmalarını gerektiriyordu. Erdoğan’ın erkenden böyle
bir hazırlık yapmış olması, darbe girişiminden haberdar olduğunun bir diğer göstergesi kabul
ediliyor. Bu durumda yine önceden haberdar olduğu askeri kalkışmayı neden bastırmadığı
sorusu akıllara geliyor.
http://aktifhaber.com/15-temmuz/15-temmuzda-hazir-bekleyen-dort-ucak-h98846.html
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Darbeyi Önlemeyen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Nasıl Savunma
Bakanlığı Konumuna Geldi?
Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne
17 Mart 2017 tarihinde verdiği gizli ifadede, “TSK'da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk
haber alınır alınmaz 'personel kışlayı terk etmesin' emri verilir. Birlik komutanları
kışlalarında kalır, mesaiye devam edilir. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15
Temmuz 2016'da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi
en baştan açığa çıkardı.” dedi. Yani Aksakallı, dönemin Genelkurmay Başkanı’nın bu emri
vermesi durumunda darbenin rahatlıkla önlenebileceğini savundu. Akar emri vermedi.
Buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan onu bir ‘kahraman’ olarak partisinin mitinginde
alkışlattı. Erdoğan, Akar’ı görevden almadığı gibi , 24 Haziran 2018 erken seçimlerinden
sonra kurulan ilk başkanlık kabinesine Milli Savunma Bakanı yaptı.
http://www.aljazeera.com.tr/haber/aksakalli-kural-uygulansa-darbe-girisimi-bastan-aciga-cikardi
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Darbeden Bir Gün Önce Gizli Görüşmeler
Darbeden bir gün önce Genelkurmay Başkanı Akar ile MİT Müsteşarı Fidan’ın dört saat baş
başa gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu uzun toplantının ardından Fidan’ın, Özel
Kuvvetler Komutanı (ÖKK) Zekai Aksakallı ile de yaklaşık 1 saat özel olarak görüştüğü
belirlendi. Bir gün sonra gerçekleşecek olan darbe girişiminde en kritik rolü bu üç ismin
oynamış olması kuşku verici bulunuyor.
https://stockholmcf.org/wp-content/uploads/2017/07/15-Temmuz-Erdogan%C4%B1n-darbesi_05.07.2017.pdf

"Genelkurmay Başkanlığı'nın Takviye Edilmesi Emrini Zekai
Aksakallı'dan Aldım"
15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221
sanık hakkında açılan davanın dördüncü celsesinde Kurmay Albay Fırat Alakuş
savunmasında, ''Terör örgütlerinin muhtemel bir eylemine karşı Genelkurmay Başkanlığı'nın
takviye edilmesi" emrini bizzat Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığını öne
sürdü. Alakuş , " Görevi bizzat ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldım. Detayları ise
Albay Ümit Bak'tan öğrenmem istendi" şeklinde konuştu.
https://www.cnnturk.com/turkiye/genelkurmay-baskaninin-urkutucu-dedigi-darbeci-komutan-konustu

''Terör örgütlerinin muhtemel bir eylemine karşı
Genelkurmay Başkanlığı'nın takviye edilmesi"

15 Temmuz 2016
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Uçuşların Yasaklanmasının Hava Kuvvetleri Komutanına
Bildirilmemesinin Saraydaki Gizli Görüşmeyle Bir İlgisi Olabilir Mi?
Genelkurmay Başkanı Akar, saat 19.00’da bütün yurt genelinde askeri uçuşları
yasaklamasına rağmen ne Hava Kuvvetleri Komutanı’na ne de Deniz Kuvvetleri
Komutanı’na bilgi vermedi. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın, darbeden
önceki Nisan ayından itibaren MİT’e ait bir araçla gizli bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
sarayına gidip gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Abidin Ünal, 15 Temmuz gecesi darbeyi
önleyecek hiç bir çalışma içine girmediği gibi, önleyici bazı tedbirlere de izin vermedi.
http://www.shaber3.com/abidin-unal-gizlice-erdogan-a-gitti-haberi/1320819/

MIT
Komisyon Araştırmasına Erdoğan'dan İzin Çıkmadı

TBMM 15 Temmuz Araştırma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT
Müsteşarı Hakan Fidan’ın ifadesine başvurmak istedi fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki
ismin de komisyona gitmesine izin vermedi. Akar ve Fidan, Meclis komisyonunun karşısına
çıkıp soruları cevaplamadı.
https://twitter.com/15temmuzgercegi/status/1018414216288407552

15 Temmuz 2016
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Fethullah Gülen: ''Uluslararası Bir Komisyon Darbeyi Araştırsın, Sonucunu
Şimdiden Kabul Ediyoruz''
Fethullah Gülen Darbe girişimi sonrası New York Times, Financial
Times, Sky News ve The Guardian başta olmak üzere dünyanın önde
gelen medya kuruşlarıyla yaptığı röportajlarda “Bu girişimi benim idare
ettiğim yolunda bir iddia varsa; uluslararası bir komisyon darbeyi
araştırsın, sonucunu şimdiden kabul ediyoruz.” ifadesinde bulundu.
https://t24.com.tr/haber/fethullah-gulen-uluslararasi-bir-komisyon-darbeyiarastirsin-sonucunu-simdiden-kabul-ediyoruz,350385

Henüz Gerçekleşmemiş Olaylar 15 Temmuz Resmi Tutanağına Nasıl Yazıldı?
Dönemin Anayasal Düzen Savcısı Serdar Coşkun’un hazırladığı 15 Temmuz resmi
tutanağında, daha sonra yaşanacak olayların sanki o an itibariyle gerçekleşmiş gibi
yazıldığı ortaya çıktı. Tutanak, gece saat 01.00’de yazılmıştı ama bu saat itibariyle henüz
vuku bulmamış olan TBMM’nin bombalanması, Cumhurbaşkanlığı Sarayı kavşağının
bombalanması, Anara Emniyeti’ne hava saldırısı olması gibi olaylar tutanağa yazılmıştı.
Ayrıca bu olaylar, tutanakta yazıldığı gibi gerçekleşmedi. Üstelik tutanakta, hiç bir zaman
gerçekleşmeyen olaylar da sanki olmuş gibi zapta geçirildi.
http://www.tr724.com/savci-15-temmuzu-sarsacak-belgeyi-dogruladi-o-gece-olaylar-yasanmadan-tutanaklardayazilmis/

Maison des arts

15 Temmuz 2016
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Erkenden Hazırlanan Tasfiye Listeleri
Savcı Serdar Coşkun, 16 Temmuz günü ilk gözaltı ve tutuklamaların bu tutanağa dayanarak
yapıldığını itiraf etti. Üç bin civarında hakim ve savcının tutuklanması emri, önceden
hazırlanan bu tutanağa göre verildi. Oysa 16 Temmuz tarihinde üç bin hakim ve savcının
darbe suçuna karıştığına dair hiç bir delil yoktu. Böyle bir delil daha sonra da bulunamadı.
Tasfiye listeleri önceden hazırlanmıştı, darbe girişiminin hemen ardından işleme kondu. 15
Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece 01.00’de, yani askeri kalkışmanın başlamasından
yaklaşık üç saat sonra 2,745 hakim ve savcı görevden alındı. Savcı Serdar Coşkun’un
hazırladığı tutanağın saati de 01.00’di.
https://www.ahmetdonmez.net/iste-serdar-coskunun-skandal-tutanaktan-sonraki-ilk-talimati/

15 Temmuz Gecesİ
1.00'de
3,000 hakİm tasfİye Edİldİ

3,000

Akın Öztürk'e MİT’in Kumpası Mı?
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın TSK’da görev yaptığı dönemde tanıştığı yakın arkadaşı,
emekli asker ve MİT görevlisi Sadık Üstün’ün bazı komutanları arayarak darbenin 1
numarasının Orgeneral Akın Öztürk olduğunu söylediği ortaya çıktı. Akıncılar Üssü’ne Hava
Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal tarafından gönderildiği öğrenilen Akın Öztürk’ün bu
dakikalarda henüz lojmanında olduğu öğrenildi. Sadık Üstün'ün, Hava Kuvvetleri Komutanı
Abidin Ünal'la birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.
https://www.ahmetdonmez.net/mitci-sadik-ustun-savci-serdar-coskunu-da-aradi-mi/

MIT
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Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım: ''Hoşuma Gitmeyen Proje 15 Temmuz''
Yıldırım, gazetecilerin 'Sizi çok zorlayan bir proje oldu mu?' sorusuna yanıt olarak "Yani
hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz." şeklinde alaycı bir tavırla yanıt verdi.
https://twitter.com/15temmuzgercegi/status/1018538384736714754

Andrew Duff'tan 'Sözde Darbe' Açıklaması
Eski Avrupa Parlamentosu milletvekili, ünlü siyasetçi Andrew Duff 15 Temmuz savcısı
Serdar Coşkun’un tutanaklarıyla ilgili “ Artık nihayet Erdoğan'ın sözde darbeyi nasıl bu kadar
çabuk ve acımasız bir şekilde istismar ettiğini biliyoruz. Bu tutanak bazı şeylerin önceden
hazırlandığını gösteriyor, Erdoğan kalkışmaya kontrollü bir şekilde müsade etti ve sonra
kendi anayasal darbe versiyonunu devreye koydu.” ifadelerini kullandı.
https://www.ahmetdonmez.net/andrew-duff-savci-coskunun-tutanagi-bazi-seylerin-onceden-hazirlandigini-gosteriyor/

''Çabuk ve acımasız sözde darbe''
Diyanet İşlerinin MİT'le Ne İşi Var?
Erdoğan’ın Suriye’nin başına geçirmek istediği Muaz El Hatip ve Diyanet İşleri Başkanı
Görmez’in de 15 Temmuz gecesi MİT karargahında oldukları ortaya çıktı.
https://odatv.com/gormezden-sonra-sira-fidan-ve-akarda-mi-2707171200.html

15 Temmuz 2016
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15 Temmuz - Sözde Darbe - Bahanesİyle
Yapılan Kıyım ve Tasfİyeler
249 kişi hayatını kaybetti
612,347 kişi sorgulandı
160,000 kişi tutuklandı
152,000 devlet görevlisi tutuklandı
62,669 siyasi mahkum terör faaliyeti ile suçlandı
7,907 insan hakları ihlali yaşandı
3,502 mağdur işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldı
686 işkence gözaltı sırasında gerçekleşti
51 mahkum şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti
69,301 öğrenci hapse atıldı (ülke tarihinde hapse giren öğrenci
sayısının en yüksek olduğu dönem yaşandı)
2,767 çocuk (12&18 yaş arası) hapsedildi
197 çocuk (12&18 yaş arası) terör suçu nedeni ile hapse girdi
102,000 kişi byLock adlı mobil uygulama sebebiyle hapse girdi
$11,000,000,000 değerinde varlığa el konuldu
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130,000 memur görevden alındı veya askıya alındı
80,000 vatandaş tutuklandı veya hapse atıldı
4,000+ hakim ve savcı görevden alındı
2,300+ özel eğitim kurumu kapatıldı
7,257 akademisyen görevden alındı
1,600+ sivil toplum örgütü kapatıldı
1,500+ dernek ve vakıf kapatıldı,
200 medya şirketi kapatıldı
2,500 gazeteci ve diğer medya çalışanları işsiz bırakıldı
19 sendika kapatıldı
15 özel üniversite kapatıldı
1,539 avukat yargılandı
580 avukat tutuklandı
103 avukat uzun hapis cezasında çarptırıldı
5,705 akademisyen askıya alındı
8,240 silahlı kuvvetler çalışanı görevden alındı
1,076 NATO yanlısı asker Türk ordusundan tasfiye edildi
28 birey kaçırıldı
100+ Gülen Hareketi mensubu 18 ayrı ülkeden MİT tarafından
kaçırılarak Türkiye’ye getirildi.
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www.silencedturkey.org
silencedturkey

@silencedturkey

Advocates of Silenced Turkey

@silencedturkey

AST gives a voice to the voiceless, give your support a cause that matters.

silencedturkey.org/donatenow

