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GiriĢ 

15 Temmuz gecesi Türkiye'nin seçilmiĢ hükümeti ve seçilmiĢ CumhurbaĢkanına 

yönelik gerçekleĢtirilen darbe giriĢimin arkasında kimin olduğu, bu giriĢime 

yeltenenlerin dıĢ desteğe sahip olup olmadığı daha ilk geceden itibaren konuĢulmaya 

baĢlandı.  

Siyasi ve askeri yetkililer henüz ilk saatlerde darbenin Silahlı Kuvvetler içine sızmıĢ 

FETÖ'cü azınlık bir grup tarafından yapılmaya çalıĢıldığını Türkiye kamuoyuna 

açıkladı. Sonrasında ortaya konulan kanıtlar bu açıklamaların doğruluğuna iĢaret 

ediyordu. 

16 Temmuz C.tesi günü ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun 

"Darbenin arkasında ABD var." açıklaması, bütün dikkatleri darbenin arkasındaki 

güce ve dıĢ desteğe yöneltti. Darbenin arkasında ABD'nin olduğu tartıĢması halen 

devam ediyor. 

Biz bu çalıĢmamızda darbe giriĢiminin öncesinden baĢlayarak, darbenin arkasında 

ABD'nin olduğuna iliĢkin basında ve sosyal medyada yer alan haber, yorum ve 

analizleri kronolojik bir sıralama gözeterek sunmaya çalıĢacağız.  

Derlediğimiz haber, yorum ve analizler ağırlıklı olarak Türkiye basınına yansıyan 

haberler olmakla birlikte konuya iliĢkin dıĢ basında yer alan haberlere de yer 

verilecektir.  

Darbenin arkasındaki gücün ve dıĢ destek bağlantılarının nesnel bir Ģekilde ortaya 

konulması, 15 Temmuz gecesi yaĢananların doğru bir Ģekilde anlaĢılması, 

yorumlanması ve analiz edilmesi açısından önem taĢımaktadır. Fotoğrafın tamamını 

görmeden yapılacak yorum ve tartıĢmalar bir yönüyle eksik kalacak, hatta yanlıĢ ve 

geçersiz yargılara da yol açabilecektir.  

Darbenin FETÖ tarafından gerçekleĢtirildiğine iliĢkin çok Ģey yazılıp söylendi. Bu 

bakımdan, bu çalıĢma daha çok dıĢ bağlantı ve desteğe odaklanmaktadır. Kuklacıya 
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ve maĢayı tutan ele odaklanmak, sadece olan biteni ve muhtemel olacakları anlamak 

açısından değil; bu bağlantının varlığına iliĢkin ortaya konulacak bilgiler Türkiye'nin 

geleceği ve siyasal konumu açısından da önem taĢımaktadır.  

ÇalıĢma 5 bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde Türkiye'yi 15 Temmuz'a kadar 

getiren önemli kilometre taĢları hakkında bilgi verilecektir. Bu bölümde yer alan 

bilgiler 15 Temmuz'u doğru bir Ģekilde anlamak için geçmiĢte yaĢanan geliĢmeleri 

yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.  

Ġkinci bölümde 15 Temmuz öncesi özellikle Batı medyasında yer alan darbe 

söylentileri ve Türkiye'de bir darbe beklentisi oluĢturan yazı ve analizler 

aktarılmaktadır. Bu bölümde yer alan analizler darbenin arkasında kim var sorusuna 

cevap bulmayı kolaylaĢtıracaktır. 

Üçüncü bölüm 15 Temmuz ve sonrasında yurt içi ve yurt dıĢı basında çıkan haberleri 

kronolojik bir sıra gözeterek vermeyi amaçlamaktadır. Haberler çalıĢmamızın amacı 

gereği darbenin ABD ve Batı'yla iliĢkisi ele alan haberlerden seçilmiĢtir.  

Dördüncü bölümde Türk basınında çıkan bazı köĢe yazılarından kesitler aktarılmakta 

ve yazılar hakkında kısa değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu bölümde farklı 

gazetelerde yazan gazetecilerin darbe-dıĢ destek iliĢkisine yönelik yorum-analizleri 

sunulmaktadır.  

"Sonuç ve Değerlendirme" baĢlığını taĢıyan son bölümde, çalıĢmada aktarılan 

bilgiler ıĢığında kısa bir değerlendirme yapılmaktadır.  

Yöntem 

ÇalıĢmada gazete, dergi, televizyon ve sosyal medya konu odaklı olarak taranmıĢtır. 

Bunun için resmi yetkililerin açıklamaları, köĢe yazıları, makaleler, televizyon 

programlarında yorumcu ve analistlerin yaptığı değerlendirmeler, gazete ve 

dergilerin konuya iliĢkin yaptığı haberler ele alınmıĢtır. Elde edilen verilerin anlamlı 

bir bütün olarak kavranabilmesi için konu, zaman ve bağlam bütünlüğüne dikkat 

edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunun için kronolojik bir sıralama yapmaya özen 

gösterilmiĢtir. Ama konu bütünlüğünün ve bağlamın kavranabilmesi için de farklı 



|islamianaliz 

8 
 

zaman dilimlerinde basına yansıyan veriler aralarındaki bağlantılar vurgulanarak 

aktarılmıĢtır. Derlenen haber, yorum ve analizler ağırlıklı olarak Türkiye basınına 

yansıyan haberler olmakla birlikte konuya iliĢkin dıĢ basında yer alan haberlere de 

yer verilecektir. Aktarılan haber, yorum ve yazıların kaynakları dipnotlarda 

gösterilmiĢtir. Aynı haber, yorum ya da analiz bazen pek çok yayın organında yer 

almıĢtır. Bazen aynı haberin farklı kaynaklarına da dipnotlarda atıfta bulunulmuĢ 

ancak içerikte önemli bir değiĢiklik yoksa genellikle tek bir kaynağa atıfta 

bulunulmuĢtur.  

ġüphesiz bizim atladığımız, bu çalıĢmada yer alması gerekirken gözden kaçan ya da 

inceleme fırsatı bulamadığımız haber, analiz ya da köĢe yazıları vardır. Bu çalıĢmayı 

zaman içinde güncellemeyi düĢünüyoruz. Güncellenen çalıĢmalarda bu eksikliği de 

gidermeye çalıĢacağımızı belirtelim. 

Amacımız Türkiye'nin bu tarihi gününde -öncesi ve sonrasında- maĢayı tutan ele 

iliĢkin tarihe bir kayıt düĢebilmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz insanına reva görülen 

15 Temmuz terörünün destekçilerini not etmek ve çıkan haberlerin/yazıların diğer 

pek çok haber içinde kaybolup gitmemesini sağlamaktır.  

Bu vesileyle 15 Temmuz direniĢinin kahramanı olan halkımızı selamlıyor, 

Ģehidlerimize rahmet diliyor, yaralılarımıza Cenab-ı Allah'tan acil Ģifalar vermesini 

niyaz ediyoruz.  
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1. BÖLÜM 

15 TEMMUZA GĠDEN YOL: MĠT KRĠZĠ, GEZĠ PARKI EYLEMLERĠ VE 

17-25 ARALIK OPERASYONLARI 

Türkiye medyası Ak Parti-Cemaat kavgasının ne zaman baĢladığı üzerine farklı 

yorumlarda bulundu. Kırılma noktasını 2011 seçimleri öncesi Cemaat'in AK 

Parti'den 150 sandalye istemesi ve bunun kabul edilmemesi, Hükümetin 

ÖYM'lerdeki atamalarda bazı değiĢikliklere gitmesi ve Cemaat referanslı bazı 

kadroların kızağa çekilmeye baĢlaması gibi nedenler üzerine baĢladığını söyleyenler 

olduğu gibi
1
, bu kavganın içten içe hep var olduğunu ifade edenler de oldu.

2
 

Aydınlık'ta çıkan bir köĢe yazısında ise uyumun 2008'in sonlarında bozulduğu ifade 

ediliyordu.
3
 Yazı, MĠT'in örgütle masaya oturulduğunun kendilerinden saklanması 

üzerine Cemaat'in harekete geçtiğini ifade etmektedir. Ancak genel olarak 2010 

yılına kadar AK Parti-Cemaat arasında, bir sorun varsa bile, bunun dıĢarıya pek 

yansımadığı söylenebilir. Ancak Eylül 2011'de Oslo'da yapılan görüĢmelerin 

sızdırılması, 26 Ocak 2012'de Genel Kurmay BaĢkanı Ġlker BaĢbuğ'un gözaltına 

alınması, ardından 7 ġubat MĠT krizi ve  BaĢbakan Erdoğan'ın Mart 2012'de 

dershanelerin kapatılacağını açıklamasıyla
4
 birlikte AK Parti Cemaat arasındaki 

kavga daha açıktan konuĢulmaya baĢladı. Gezi Parkı olaylarıyla birlikte Cemaat'in 

çatıĢmaya girmesinin uluslararası dinamikleri de daha görünür olmaya baĢladı.   

Mit Krizi 

7 ġubat'ta Özel Yetkili Savcı  tarafından MĠT müsteĢarı Hakan Fidan'ın "Ģüpheli" 

sıfatıyla KCK kapsamında ifadesinin alınmak istenmesi, tarihi bir kırılma anına iĢaret 

ediyor. Fidan, göreve gelir-gelmez Ġsrail Savunma Bakanı Ehud Barak tarafından 

                                                           
1
 http://www.timeturk.com/tr/2013/12/20/cemaat-ve-ak-parti-arasindaki-kirilma-ne-zaman-

basladi.html 
2
 http://www.hurriyet.com.tr/9-soruda-cemaat-hukumet-kavgasinin-arkeolojisi-ve-gelecegi-

25243707 
3
 http://www.aydinlikgazete.com/perde-arkasi-akp-cemaat-kavgasi-nicin-basladi-makale,39964.html 

4
 http://www.haberturk.com/gundem/haber/727711-universite-sinavi-kalkiyor-dershaneler-

kapanacak 
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"Ġran yanlısı" olarak ilan edilmiĢti.
5
  Türkiye'de ise ABD basınından önce Fidan'ı 

Ġran yanlısı olmakla Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu suçlamıĢ, Fidan'ın o dönemde 

Mısır CumhurbaĢkanı Mursi'ye ilk ziyaretini Ġran'a yapma önerisini gündeme 

getirerek "nereden geliyor bu Ġran sevgisi" diye sormuĢtu.
6
  

Wall Street Journal
7
 ve Washington Post'ta

8
 çıkan yazılar Amerika'nın çıkarlarına 

ters hareket edebildiği ve MOSSAD adına çalıĢan 10 Ġranlının ismini Ġran'a verdiğini 

yazarak Hakan Fidan'ı hedef alıyordu. Jewish Press isimli internet sitesinde 

yayınlanan bir yazıda ise "Hakan Fidan bir sabah arabasında özel bir sürprizi hak 

ediyor" denilerek açıktan ölümle tehdit ediliyordu.
9
  

Ġsrailli resmi yetkililerin ve Ġsrail'e yakın isimlerin Hakan Fidan'dan duyduğu 

rahatsızlık sebebiyle, onu Cemaat'i kullanmak suretiyle yok etmek istediğine dair 

yorumlar güç kazanmaya baĢlamıĢtı. Fethullah Gülen Mavi Marmara olayından 

sonra (31 Mayıs 2010) "otorite"den izin alınmadığı için hükümeti eleĢtirmiĢ ama 

Gülen'in bu tutumu Hükümete yakın medya tarafından çok öne çıkarılmamıĢtı.  

Mit Krizi'nden sonra da Cemaat-Ġsrail bağlantısı üzerinde çok durulmamıĢtı. Recep 

Tayyip Erdoğan'ın ve belki bir kaç kiĢinin daha krizi cemaat-dıĢ güçler bağlantısı 

içinde düĢünmüĢ olabileceği muhtemel olsa da bu olayın ağırlıklı olarak 17-25 Aralık 

operasyonundan önce Cemaat-Ġsrail ortaklığı ya da Cemaat-iktidar kavgası olarak 

yorumlanmadığı anlaĢılıyor. Yasin Aktay Cemaat'in Fidan'a yönelik bir kampanya 

içinde olduğu fikrine karĢı çıkarken, Mazhar Bağlı ise, Fidan olayında Cemaat'in 

"kurumsal kimliğinin" kullanılmıĢ olabileceğini ifade ediyor.
10

  

                                                           
5
 http://www.hurriyet.com.tr/barak-mit-icin-geri-adim-atmadi-15483272 

6
 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/10/131024_hakanfidan_emrecaliskan 

7
 http://www.hurriyet.com.tr/wall-street-journalin-cok-tartisilacak-hakan-fidan-degerlendirmesinin-

tam-metni-24892571 
8
 http://www.sabah.com.tr/dunya/2013/10/18/hakan-fidana-olum-tehdidi 

Yazının orjinali için bkz. https://www.washingtonpost.com/opinions/david-ignatius-turkey-blows-
israels-cover-for-iranian-spy-ring/2013/10/16/7d9c1eb2-3686-11e3-be86-6aeaa439845b_story.html 
9
 http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/turkey-exposed-10-israeli-agents-in-

iran/2013/10/17/ 
10

 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2013/10/131024_hakanfidan_emrecaliskan 
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BaĢbakan Erdoğan 28 Aralık 2012 yılında katıldığı Enine-Boyuna programında 

Ġsmet Berkan'ın bu olayı Cemaat-Ġktidar kavgası olarak gören yorumlara değinip 

BaĢbakan'a "Cemaat-İktidar kavgası var mı?" diye sormuĢ, BaĢbakan ise cevaben 

"ben buna gülerim" demiĢti. Erdoğan, "Biz de bunları doğrusu yazılı ve görsel 

medyadan öğreniyoruz. Ve buna da üzülüyoruz... Hatta zamanla bazı arkadaşlarım 

inanmaya da başlıyorlar... Böyle bir şeye inanmaya başladığınız anda biz 

kaybederiz. Böyle bir şey olamaz." Erdoğan programda MĠT baĢkanının kim 

tarafından ve hangi niyetle çağrıldığını bilemediğini ifade etti.
11

   

Gezi Parkı Olayları 

31 Mayıs 2013'te baĢlayan ve Haziran ayı boyunca devam eden Gezi Parkı 

eylemlerine iliĢkin Ġstanbul Yenikapı'da yapılan "Milli Ġradeye Saygı" mitinginde 

konuĢan BaĢbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı eylemlerinin uluslararası 

bağlantısına uluslararası medya ve AB üzerinden dikkat çekerek Ģunları söylemiĢti: 

"Uluslararası medya bunu da gizleyin olur mu! Hadi bakalım BBC bunu da gizle! 

CNN bunu da gizle! Reuters bunu da gizle! Günlerdir yalan haberler ürettiniz. 

Türkiye'yi dünyaya farklı gösterdiniz. Siz yalanlarınızla başbaşa kaldınız. Bu millet 

sizin dünyaya tanıttığınız millet değil.(...) Utanmadan şunu söylüyorlar: 'Arap 

Baharı'nı gördük şimdi de Türkiye Baharı'na hazır olun' diyor; dışarıdaki bazı 

kendini bilmezler. İçerde de onların uzantısı olan bazı kendini bilmezler." 

BaĢbakan bu konuĢmasında AB'ye de yüklenmiĢ ve sert sözlerle eleĢtirmiĢti. Gezi 

Parkı olayları dıĢ basın tarafından eylemcileri destekleyen ve hükümeti hedef alan bir 

Ģekilde resmedilmiĢti. Guardian, "Türk Baharının Tohumları Ekiliyor", derken BBC 

olayları "masum bir çevre protestosu" olarak görmüĢtü. New York Times ise Taksim 

Meydanı ile Tahrir meydanı arasında benzerlik kuruyordu. DıĢ basında yer alan 

haberlerde Erdoğan'ın giderek otoriterleĢtiği, demokrasinin risk altında olduğu, 

Türkiye'nin ılımlı bir Ģeriata doğru evrildiği ve azınlık gruplara baskı yapıldığı 

                                                           
11

 Programı şu linkten izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=UAIxTeLEbWM 
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temaları iĢleniyordu.
12

 Pensilvanya LeHigh Üniversitesi Türkiye Uzmanı Henri 

Barkey "Hükümetin krizi kötü yönettiğini" ve "İlk Erdoğan'la şimdiki Erdoğan'ın çok 

farklı" olduğunu vurguluyordu.
13

 Henri Barkey'in ismi, 15 Temmuz gecesi darbe 

giriĢimine karıĢanlar arasında geçecekti.
14

  

Olaylar devam ederken Hükümete yakın Türkiye Gazetesi, Sabah Gazetesi, olayların 

perde arkasında Turuncu Devrim ve Arap Baharı'nı örgütleyen Occupy, 

Otpor/Canvas gibi örgütlerin olduğunu yazıyordu.
15

 

Gezi parkı eylemlerinin dıĢ basında hükümete ve özellikle Erdoğan'a yönelik sert 

eleĢtiriler eĢliğinde sunulması olayların "dıĢarıdan destekli" olarak okunmasını 

beraberinde getiriyordu. Bu noktada Cemaat'in medya organlarının konuya nasıl 

yaklaĢtığı/yaklaĢacağı önem kazanıyordu.  

Erdoğan, "Milli Ġradeye Saygı" mitinginde "iç uzantılar"dan bahsederken, bu 

uzantıların Cemaat'i kapsayıp kapsamadığı net değildir. Gezi eylemleri içeride daha 

çok sol/laik çevrelerle bağlantılandırılıyordu. Ama hükümete yakın yayın organları 

Cemaat medyasının tutumunu eleĢtiren yazılara yer vermeye baĢlamıĢtı.   

Gezi eylemleri Cemaat medyasının amiral gemisi olarak görülen Zaman Gazetesi 

tarafından ikircikli bir Ģekilde ele alınıyordu. Bazen eylemcileri eleĢtiren haberlere 

yer verilse de bazı köĢe yazarları eylemleri demokrasinin bir gereği olarak görerek 

Erdoğan'ı totaliter olmakla suçluyordu. Ahmet Turan Alkan'ın Zaman'da yayınlanan 

5 Haziran 2013 tarihli "BaĢbakan'a Mektup" yazısı olayların devam ettiği günlerde 

oldukça ses getiren bir yazı olarak öne çıkıyordu
16

. Alkan yazısında BaĢbakan'ı 

"hakkaniyetli" olmamakla, toplumu kamplara bölmekle suçluyor ve Arınç'ın "sakin, 

sağduyulu, iyi niyetli" tavrını örnek gösteriyordu.  

                                                           
12

 http://www.radikal.com.tr/dunya/gezi-parki-olaylari-dunya-basininda-1135814/ 
http://t24.com.tr/haber/dunya-basini-gezi-parki-direnisi-icin-ne-dedi,231192 
13

 http://www.haberturk.com/polemik/haber/849828-kose-yazarlari-gezi-icin-ne-dedi 
14

 http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/07/26/istanbul-terorle-mucadele-henri-barkeyin-
pesinde 
15

 http://www.sabah.com.tr/gundem/2013/06/06/gezi-parki-olaylarinin-perde-arkasi 
16

 http://ahmetturanalkan.net/yazi/basbakana-mektup/ 
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Cemaat'in dıĢ dünyaya yönelik yayın yapan gazetesi Today's Zaman ise, Gezi 

eylemcileri lehine ve Erdoğan aleyhine yönelik daha net ve keskin bir dil 

kullanıyordu. Gazete "Erdoğan Neden Türkiye'yi Kutuplaştırıyor?", "Muhalefetin 

Kriminalleştirilmesi", "Erdoğan'ın Gazetecileri" gibi hükümeti ve Erdoğan'ı hedef 

alan köĢe yazılarına yer veriyordu. Cemaat medyasının, Türkiye'ye ve dıĢarıya 

yönelik söyleminde bir farklılık görünüyordu. Örneğin Zaman'ın Kahire temsilcisi o 

dönemde Vatan Gazetesi'ne verdiği röportajda Erdoğan için "diktatör" 

tanımlamasında bulunmuĢ ve Taksim olaylarını Erdoğan'a karĢı bir ihtilal giriĢimi 

olarak yorumlamıĢtı.
17

 Önal, daha sonra "Diktatör" demediğini, Zaman Gazetesi de 

Vatan'ın Önal'ın ifadelerini çarpıttığını açıkladı. Ancak bir internet sitesinde 

röportajın ses kaydı yayınlandı. Site Önal'ın "diktatör" dediğini belirtiyordu.
18

  

Cemaat medyasının Gezi olaylarındaki tutumu hükümete yakın yazarlar tarafından 

"anlaĢılmaz" ve "tuhaf" bulunuyordu. BaĢka yazarlar da Hükümet-Cemaat ittifakında 

bir takım sorunlar olduğunu görüyorlar, Cemaat'in Gezi olaylarındaki tutumunu 

dikkatle takip ediyorlardı. Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas "Bu İlan Neden 

Today's Zaman'da Yayınlanmadı" yazısında "Cemaat'in Gezi Parkı eylemleri 

sürecinde kendilerini tencere-tava gürültülerine neden fazlaca kaptırdıklarını" 

soruyor ve bu durumu anlamakta zorlandığını ifade ediyordu.
19

  

Gezi olaylarının dıĢ basın tarafından desteklendiği açıktır. Cemaat'in yayın organları 

ise dıĢarıda farklı, içeride farklı bir tutum sergiliyordu. Özellikle Batı dünyasına 

yönelik yayın yapan Today's Zaman Ak Parti'ye karĢı "net" ve "sert" bir tutum 

takınırken, Zaman Gazetesi daha maskeli ifadeler kullanıyordu (Zaman'ın da, 

özellikle dershanelerin kapatılması kararıyla birlikte aynı tutumu takınmaya 

baĢladığını görülüyor) Today's Zaman yazarı Ġhsan Yılmaz, ġubat 2012'de 

yayınlanan yazısında hükümetin "Hizmet" hareketinin AK Partiye yönelik 

                                                           
17

 http://odatv.com/zaman-kahire-temsilcisi-erdogan-diktator-0506131200.html 
18

 http://www.timeturk.com/tr/2013/06/08/zamanin-kahire-temsilcisi-diktator-dedi-mi-demedi-
mi.html 
19

 http://www.sabah.com.tr/yazarlar/barlas/2013/07/30/bu-ilan-neden-todays-zamanda-da-
yayinlanmadi 
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eleĢtirilerinin nedenlerini Ģu Ģekilde sıralıyordu:
20

  “İran‟ın bir nükleer bomba elde 

etme olasılığına yönelik toleranslı politika, İsrail‟le faydasız bir kavga içerisine 

girilmesi, Mavi Marmara hadisesi, iflas eden Kürt açılımı, Başbakan‟ın gazetecilerle 

giriştiği faydasız kavga.” Emre Uslu ise 24 Kasım 2013'te Today's Zaman'da 

yayınlanan yazısında; "İlk olarak Hükümetin İsraille olan sorunlu ilişkileri Gülen 

Hareketi içindeki hoşnutsuzluğun kaynaklarından biri. Türkiye'nin İsraille çatışma 

içinde olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü Gülen hareketi İsrail ile olan 

çatışmanın Türkiye'yi Batı'dan uzaklaştırdığını ve ülkeyi İran, Rusya ve Ortadoğu'ya 

yakınlaştırdığını düşünüyor..." 
21

 ifadelerini kullanıyordu.  

Bu ifadeler bugün, 15 Temmuz öncesi, Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaĢması, 

VarĢova'da düzenlenen NATO toplantısında Rusya'nın kuĢatılmasının temel gündem 

olmasıyla birlikte ele alındığında darbe giriĢimin uluslar arası bağlantısı hakkında bir 

fikir veriyor.  

17-25 Aralık Operasyonları 

Yılmaz ve Uslu'nun yazıları, Türkiye'nin Ġsraille gerilen iliĢkilerinden Cemaat'in 

duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koyuyordu. Bu noktada Mavi Marmara olayı 

önemli bir kırılma noktası oluĢturmuĢtu. Mavi Marmara olayının hemen ardından 

Gülenci emniyet ve yargı mensupları 2002 yılında arĢive kaldırılan bir 28 ġubat 

yalanı
22

 olarak tarihe geçen, Selam-Tevhid dosyasını 8 Ağustos 2010 tarihinde 

yeniden gündeme aldılar ve 2011 yılında soruĢturmayı geniĢleterek yeniden 

baĢlattılar. SoruĢturma, Hükümetin Ġsrail'e karĢı takındığı sert tutumun intikamını 

almayı amaçlayan bir operasyon olarak planlanmıĢtı. Hakan Fidan'ı hedef alan MĠT 

krizi, 17-25 Aralık operasyonları Ġsrail'in Türkiye'deki maĢasını kullanarak 

gerçekleĢtirdiği operasyonlardı. Hedefte gerçekte Recep Tayyip Erdoğan vardı. Ġsrail 

                                                           
20

 http://www.haksozhaber.net/todays-zaman-gazetesinde-ilginc-bir-analiz-27745h.htm 
21

 http://www.takvim.com.tr/guncel/2013/11/27/cemaatin-yazarindan-israil-itirafi 
22

 Yenişafak Gazetesi'nde Tamer Korkmaz uydurma Selam-Tevhid operasyonunu, bu operasyonun 
nasıl tezgahlandığını ve masum insanların hayatlarının nasıl karartıldığı anlatan bir yazı kaleme aldı. 
Yazı için bkz. http://www.yenisafak.com/yazarlar/tamerkorkmaz/abdulhamit-celiki-neden-carmiha-
gerdiler-55136 

http://www.takvim.com.tr/guncel/2013/11/27/cemaatin-yazarindan-israil-itirafi
http://www.takvim.com.tr/guncel/2013/11/27/cemaatin-yazarindan-israil-itirafi
http://www.takvim.com.tr/guncel/2013/11/27/cemaatin-yazarindan-israil-itirafi
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Savunma Bakanı Ehud Barak'ın Fidan göreve gelir gelirmez yaptığı açıklama, Neo-

Con kalemlerin yazdığı Wall Street Journal ve Washington Post'ta çıkan yazılar, 

Jewish Pres'te açıktan Hakan Fidan'ın suikastle tehdit edilmesi Cemaat'in Türkiye'de 

hangi amaca yönelik çalıĢtığı hakkında açık kanıtlar sunuyordu. 17-25 Aralık 

operasyonları bu sürecin sondan bir önceki önemli halkası olarak devreye 

sokulmuĢtu.  

17-25 Aralık operasyonları patlak verdiğinde ülkenin kritik noktalarına yuvalanmıĢ 

bu maĢa örgütün amacının "hırsızlık/yolsuzluk" olmadığı çok açıktı. Ġsrail için 

harekete geçen bu terör örgütü Erdoğan'ı istiyordu. O tarihten itibaren AK Parti ve 

Cemaat arasındaki kavga açık bir savaĢa dönüĢtü. Erdoğan, Cemaat'i uluslar arası 

güçlerin "maĢası" olarak tanımladı ve 15 Temmuz'a gelene kadar bu maĢayla adeta 

tek baĢına mücadele etti. 1 Ağustos akĢamı CNN Türk'e konuk olan eski Genel 

Kurmay BaĢkanı Ġlker BaĢbuğ da, 2012-2016 yılları arasında BaĢabakan Erdoğan'ın 

FETÖ'ye karĢı tek başına mücadele ettiğini vurguladı.
23

  

Bu çalıĢmadaki amacımız, 15 Temmuz darbe giriĢiminde ABD'nin rolünü 

vurgulamaktır. Yaptığımız bu giriĢte, 15 Temmuz Darbe GiriĢimi'nde maĢa olarak 

kullanılan FETÖ'nün, geçtiğimiz 6 yıllık süreç içinde Türkiye'de gerçekleĢen kritik 

olaylarda Amerika, Ġsrail ve Batı'yla uyumlu rolüne kısaca değinmiĢ olduk. 15 

Temmuz öncesinde Batı medyasında çıkan yazılar, Amerika ve Avrupalı 

siyasetçilerin Erdoğan hakkındaki söylemleri dikkate alındığında 15 Temmuz'da 

Cemaat'in sadece bir tetikçi olduğu daha net anlaĢılacaktır. Bu sebeple FETÖ'nün 

kimler adına çalıĢtığını daha iyi anlayabilmek için 15 Temmuz sonrasına gitmeden 

önce darbe giriĢimi öncesi Batı medyasında çıkan yazıları incelemek faydalı 

olacaktır.  

 

 

 

                                                           
23

 https://www.youtube.com/watch?v=zCFwGNff2Ys 
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2. BÖLÜM 

15 TEMMUZ ÖNCESĠ 

15 Temmuz'a gelene kadar, Uluslararası güçler FETÖ yapılanmasını kullanarak 

seçilmiĢ hükümeti yıpratmaya ve düĢürmeye yönelik farklı hamlelerde bulunmuĢtur. 

MĠT Krizi, Gezi olayları ve hemen arkasından gerçekleĢtirilen 17-25 Aralık 

operasyonları bunun en açık örnekleridir. Fakat operasyonlarla istediklerine 

ulaĢamayan güçler, özellikle 2014 yılından baĢlayarak uluslar arası medyada 

Erdoğan'ın diktatörlüğe evrildiğini, Türkiye'nin totaliterleĢtiğini ve akabinde darbe 

söylentilerini gündeme getirmeye baĢladılar. Erdoğan için "diktatör" nitelemesini 

sürekli gündemde tutan Amerika ve Batılı devletlerin Suudi Arabistan, Mısır, Körfez 

ülkeleri gibi asıl diktatörlüklerle hiç bir sorunu yoktu. Batı bu nitelemeyi 15 Temmuz 

için kendi insanının zihinlerini hazırlamak için kullanıyordu.  

Rubin: Türkiye'de Darbe Olasılığı Yüksek 

Amerikan GiriĢim Enstitüsü'nün Neo-Con araĢtırmacısı ve Bush'un Ortadoğu 

danıĢmanı Michael Rubin 21 Mart 2016 tarihinde yayınlanan yazısında açık bir 

Ģekilde "Türkiye'de darbe olasılığının yüksek olduğunu" yazdı.
24

 Erdoğan'ı 

"kontrolden çıkmakla", "paranoyayla", "tek adam" olmakla suçladığı yazısında, idam 

olmasa bile uzun yıllar hapis yatabileceği iddiasında da bulundu. Rubin makalesinde 

Türkiye'de darbe olursa ABD'nin darbe yönetimiyle çalıĢmaya devam edeceğini 

belirtti.
25

  

Rubin darbe giriĢimin gerçekleĢtiği gecenin sabahında New York Post'ta yayınlanan 

makalesinde
26

 ise Türkiye'de darbenin umut olabileceğini yazmıĢ ve 

gerçekleĢebilecek darbenin faziletlerini sıralamıĢtı.
27

 Darbe giriĢiminin hemen 

ardından Foreign Policy'de yazdığı yazının baĢlığı "Erdoğan Darbe İçin Hiç Kimseyi 

                                                           
24

 https://www.aei.org/publication/could-there-be-a-coup-in-turkey/ 
25

 http://odatv.com/erdogan-darbeyle-devrilirse-abdnin-ne-yapacagini-acikladi-2203161200.html 
26

 http://nypost.com/2016/07/15/why-the-coup-in-turkey-could-mean-hope/ 
27

 Rubin'le Türkiye üzerine yapılan bir röportaj için bkz. http://www.diken.com.tr/erdogana-darbe-
soylentisinin-kaynagi-rubin-obama-erdogana-guvenmiyor-akp-bolunebilir/ 
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Değil Kendini Suçlasın" idi. Yazıda Fethullah Gülen'in bir hoĢgörü adamı olduğunu 

ve Gülen'in takipçilerine yapılan haksızlıkların darbenin yolunu açtığını yazıyordu.
28

 

Türkiye'de darbe olasılığını gündeme ilk getiren Rubin, bu yazıları kaleme almadan 

yaklaĢık bir yıl önce FETÖ'ye yönelik tutumunda önemli bir değiĢim meydana gelir. 

Önceleri Gülen hareketine iliĢkin sert eleĢtirilerde bulunmuĢ olmasına rağmen 20 

Mayıs 2015 tarihinde "Gülen Hareketini Yeniden Değerlendirmek Lazım"
29

 baĢlıklı 

bir makale yazarak, Gülen'den özür dilemiĢ ve bu hareket hakkında oldukça olumlu 

Ģeyler söylemiĢtir.
30

 Yabancı dilde yayın yapan Fethullahgulen.org sitesi de Rubin'in 

özrünü haberleĢtirmiĢtir.
31

  

Michael Rubin'in kim olduğu bu bağlamda önem arz etmektedir. Amerikan GiriĢim 

Enstitüsü'nde çalıĢan Rubin, Amerikan Askeri Donanması Akademisi'nde dersler 

vermiĢtir. Ortadoğu Bülteni (Middle East Querterly) Dergisi'nin editörlüğünü yapan 

Rubin 2002-2004 yıllarında George W. Bush'a Ġran ve Irak konularında danıĢmanlık 

yapmıĢtır. Bağdat'ın düĢmesinden sonra koalisyon iĢgal yönetiminde görev almıĢtır.
32

  

Foreign Affairs: Türkiye'de Ordu Askeri Darbe Yapabilme Kapsaitesine Sahip 

30 Mayıs 2016'da ise bu sefer Foreign Affairs Dergisi'nde yayınlanan, Middle East 

Institute Türkiye ÇalıĢmaları Merkezi Direktörü Gönül Tol imzalı "Türkiye'nin 

Gelecekteki Askeri Darbesi" baĢlıklı makale
33

, Türkiye'de ordunun askeri bir darbe 

yapabilme kapasitesinin olduğunu yazdı.
34

  

Edelman ve Abromowitz: Erdoğan Ġstifa Etmelidir 

Mart 2016 tarihinde ise ABD'nin eski Türkiye Büyükelçileri Eric Edelman ve 

Morton Abromowitz Washington Post'ta yayınlanan makalelerinde Erdoğan'ı istifaya 

                                                           
28

 http://foreignpolicy.com/2016/07/15/erdogan-has-nobody-to-blame-for-the-coup-but-himself/ 
29

 https://www.commentarymagazine.com/foreign-policy/middle-east/reconsidering-fethullah-
gulen/ 
30

 http://www.haber7.com/polemik/haber/1532437-en-olmadik-isim-bile-gulenci-cikti 
31

 http://www.fethullah-gulen.org/news/michael-rubin-apologized-gulen-movement.html 
32

 http://www.timeturk.com/michael-rubin-den-erdogan-a-darbe-senaryosu/haber-137178 
Ayrıca Bkz. https://tr.wikipedia.org/wiki/Michael_Rubin 
33

 https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-05-30/turkeys-next-military-coup 
34

 Yazının Türkçe Metni için: http://odatv.com/foreign-affairsten-turkiye-analizi-0506161200.html 
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çağırdılar. Makalede; "Eğer Erdoğan başta söylediğimiz gibi Türkiye'nin parlak 

bir geleceğe sahip olduğu konusunda aynı fikri koruyorsa, o halde bunun 

gerçekleşmesi için ya şimdiki tutumundan uzaklaşacağı tipte bir reform 

gerçekleştirmeli ya da istifa etmelidir" ifadeleri kullanıldı.
35

  

Wall Street Journal'da 15 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanan Dion Nissenbaum imzalı 

bir makalede
36

 Türkiye'deki darbe tartıĢmaları gündeme getirildi. Yazıda "Konuya 

yakın isimlerin aktardığına göre Türk ordusunun etkisini yeniden inşa etmesi 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda generallerin, Erdoğan'ı devirmeye çalışabileceği 

endişeleri de doğdu" ifadeleri yer aldı.
37

 

Foreign Affairs: Er ya da Geç Bir HesaplaĢma YaĢanacak 

Haziran ayında ise Noe-Con lider Dick Cheney'in Ulusal Güvenlik DanıĢmanlığını 

yapan John Hannah'ın Foreign Affairs'te bir makalesi yayınlandı. Makalede 

Erdoğan'la er ya da geç bir hesaplaĢmanın olacağı ifade ediliyordu. "Erdoğan Gibi 

Bir Sorunu Nasıl Çözersiniz?" baĢlığını taĢıyan makalede Ģu ifadeler yer aldı:  

"Türkiye'nin Erdoğan sorunu, yıllardır inşa halinde. ABD yetkilileri, yıllardır 

sorunun korktukları kadar kötü olmadığını ya da meselenin kendi kendine 

hallolacağını ve böylelikle yeryüzündeki en önemli jeo-stratejik toprakların bir 

bölümü üzerine kurulu eski bir müttefik hakkında zor kararlar alma durumuyla karşı 

karşıya kalmaktan kurtulacaklarını umdular. Ancak ihtiyat galip gelmedi. Tersine, 

Erdoğan problemi giderek kötüleşiyor, Metastas yapıyor (yayılıyor), ve ABD 

çıkarları için büyük tehlikeler yaratmaya devam ediyor. Er ya da geç bir hesaplaşma 

günü yaşanması ihtimal dahilinde. ABD, zararlarını azaltma hazırlıklarına şimdiden 

başlamalı."
38

  

                                                           
35

 http://odatv.com/erdogan-istifa-1103161200.html 
36

 http://www.wsj.com/articles/turkish-militarys-influence-rises-again-1463346285 
37

 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160516_wsj_ordu_analiz 
38

 http://foreignpolicy.com/2016/06/15/how-do-you-solve-a-problem-like-erdogan/    Ayrıca bkz.  
http://ahmetsaltik.net/2016/06/17/foreign-policy-erdogan-sorunu-gittikce-kotulesiyor-hesaplasma-
yakin/ http://www.ahaber.com.tr/analiz/2016/07/21/ciaden-darbe-itirafi 
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Hannah, Ahmet Davutoğlu'nun hükümetin baĢından el çektirilmesini de Erdoğan'ın 

"tek adam olma" isteğine bağlıyor ve "Erdoğan bir başarısızlık. Ancak aynı zamanda 

ABD çıkarları için büyüyen bir tehdit."  tespitini yapıyordu. Hannah Erdoğan'ı nasıl 

durdurulabileceğine iliĢkin ise Ģu seçenekleri sunuyor: "AK parti içinden kopan bir 

merkez sağ parti, Gezi Parkı eylemlerine benzer bir kitle hareketi ve askeri darbe.". 

Özellikle hem Rubin'in hem de Tol'un makaleleri uluslararası medyada ses getirdi. 

Rubin'in makalesine Newsweek Dergisi
39

 ve baĢka yayın organları da yer verdi.
40

   

Darbe olasılığı Türkiye'de kimi yazarlar tarafından da gündeme getirildi. Cengiz 

Çandar 14 Mart 2014 tarihli yazısında
41

 Milano'da katıldığı bir toplantıda 

"Türkiye'de askerin geri dönme ihtimali var mı?" Ģeklindeki soruya Ģu Ģekilde cevap 

verdiğini yazdı: "Çok yakın tarihe kadar bu soruya muhatap olsaydım 'kesinlikle söz 

konusu değil' cevabını verirdim. Bugün bir çok Türk de hala aynı kanıda. Ben, bunun 

kısa bir süreden beri bunun yeniden ihtimal dahiline girdiğini söyleyebilirim.".   

Taraf Gazetesi'nde yapılan söyleĢide ise Murat Belge, Türkiye'de darbe ihtimalini 

kolaylaĢtıran bir ortam olduğunun altını çizerek Ģunları söyledi: "Erdoğan üst komuta 

kademesini kendine bağladı ya da bağladığına inanıyor. Bu, bizim geleneksel „emir 

komuta zinciri içinde darbe‟yi dışlıyor. Ama 27 Mayıs gibi bir şeyleri engellemiyor. 

Çünkü yapıyı değiştirmedi... Toplum bizden görev bekler diyen kıyamet kadar subay 

vardır herhalde" 

Darbe öncesi Batı medyasında yer alan yazılar, Batı kamuoyunda Türkiye'ye iliĢkin 

negatif bir resim sunmak ve gerçekleĢecek bir darbeye iliĢkin zihinleri hazırlamak 

açısından önem arz etmektedir. Yazıları yayınlayan kiĢi ve yayın organlarından 

                                                           
39

 http://europe.newsweek.com/will-there-be-coup-against-erdogan-turkey-439181?rm=eu 
40

 Rubin'in makalesi darbe girişiminden sonra pek çok sitede yer almış ya da atıf yapılmıştır. Darbe 
girişiminde önce makalenin yer aldığı ya da atıf yapıldığı bazı kaynaklar için bkz. 
http://www.realcleardefense.com/2016/03/22/could_there_be_a_coup_in_turkey_280266.html 
http://www.defenddemocracy.press/turkey-military-coup-possible/ 
http://thekebabandcamel.com/in-turkey-there-is-no-place-for-coups-anymore/ 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/04/turkey-armed-forces-coup-statement.html 
http://www.insideronline.org/2016/03/could-there-be-a-coup-in-turkey/ 
41

 http://www.radikal.com.tr/yazarlar/cengiz-candar/turkiyede-hl-askeri-darbe-ihtimali-var-mi-
1181169/ 
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bazılarının Ġsrail, Neo-Con'lar ve Fethullah Gülenle iliĢkisi de dikkat çekicidir. 

Ancak darbe giriĢiminde ABD'nin oynadığı rol, darbe gecesi ve sonrasında ortaya 

çıkan pek çok gösterge ve yaĢanan geliĢmelerle daha iyi anlaĢılacaktır.  
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3. BÖLÜM 

15 TEMMUZ VE SONRASI 

Darbe giriĢiminin baĢladığı 15 Temmuz gecesi gerek Amerika, gerekse Avrupa 

ülkeleri bekle-gör politikasını tercih etmiĢlerdi. Kutay (22 Temmuz 2016) Batı 

medyasının tutumunu incelediği yazısında Batılı kurumların ve siyasi yetkililerin 

darbeye iliĢkin ilk tepkileriyle ilgili Ģunları yazmıĢtır:  

"Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki Paralel Devlet Yapılanması (PDY)/Fethullahçı 

Terör Örgütü (FETÖ) mensubu cunta tarafından teşebbüs edilen darbeye ABD ve 

Avrupa kamuoyunun verdiği ilk tepkiler bekle-gör stratejisi etrafında şekillenmiştir. 

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumların, ABD ve çeşitli 

Avrupa ülkelerinin yetkililerinin verdiği ilk tepkilerin zamanlaması bu görüşü 

desteklemektedir. Batılı yetkililerden gelen demokrasi ve hukuk devleti vurgusu ile 

seçilmiş hükümete destek çağrıları zamanlama olarak darbenin sivil güçler 

tarafından boşa çıkartıldığının kuvvetli emarelerinin belirmeye başlamasına denk 

gelmektedir. Bu anlamda yukarıda sayılan kurum ve ülkelerin yetkililerinin darbenin 

ve dolayısıyla hükümetin akıbeti belli olmadan kendilerini bağlayıcı açıklamalardan 

sakındıklarını not etmek gerekmektedir."
42

  

Ġncirlik'ten Kalkan Uçaklar Ankara'yı Bombalayan F-16'lara Yakıt Ġkmali 

Yaptı 

16 Temmuz günü darbe giriĢimine iliĢkin basında yer alan en önemli bilgi Ġncirlik'ten 

kalkan tanker uçaklarının Ankara'yı bombalayan F-16'lara yakıt ikmali yapmasıydı. 

Hürriyet'te yer alan haber
43

; "F-16‟ların uzun süre havada kalabilmesi için İncirlik 

Hava Üssü‟nden KC135R tipi iki tanker uçak görevlendirildi. Bu uçaklar önce 

Ankara‟da sonra da İstanbul‟da görev yaparak F-16‟ların saatlerce havada 

kalmasını sağladı." ifadelerine yer verdi.  

                                                           
42

 http://setav.org/tr/5-soru-bati-medyasinda-15-temmuz-darbe-girisimi/yorum/40707 
43

 http://www.hurriyet.com.tr/iste-darbe-girisiminin-perde-arkasi-40149376 

http://www.hurriyet.com.tr/index/ucak
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Aynı gün CNN International Ġncirlik Hava Üssü'nün enerjisinin kesildiğini ve Türk 

yetkililerce giriĢ-çıkıĢa kapatıldığını duyurdu.
44

 30 Temmuz'da basında yer alan 

haberler Ġncirlik'ten kalkan uçakların radar kayıtlarını yayınladı. Sabah Gazetesi'nin 

verdiği haberde
45

:  "Kayıtlara göre 15 Temmuz'da ikisi gece yarısından önce biri 

sabaha karşı havalanan 3 tanker uçağı Ankara ve İstanbul üzerinde darbecilerin 

savaş uçaklarına yakıt ikmali yaparak İncirlik'e döndü. Kayıtlara göre 3 tanker 

uçağı, F-16'lara 20'den fazla yakıt ikmali yaptı. Darbeci general Van'ın, Türkiye'de 

sadece Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde bulunan 7 tanker uçağından 4'ünü 

hazırlattığı belirlendi." ifadeleri yer aldı.  

Ancak 17 Temmuz günü Ġncirlik yeniden uçuĢlara açıldı.
46

 

Süleyman Soylu: Darbenin Arkasında ABD Var 

ABD'den darbe giriĢimine iliĢkin ilk resmi açıklama DıĢ ĠĢleri Bakanı John 

Kerry'den geldi. Kerry, konuyla ilgili detayları bilmediğini söyledikten sonra: 

"Türkiye‟nin barış, istikrar ve devamlılık içinde kalacağını umuyorum"
47

 dedi. Kerry 

bu açıklamayı yaptığında darbe giriĢiminin baĢarılı olup olmayacağı net değildi.
48

 Bu 

açıklama darbeyi kınamadığı, darbeye karĢı açık bir tutum takınmadığı gibi, yaptığı 

kısa açıklamada kullandığı "barış" kelimesinden dolayı darbe giriĢimini onayladığı 

yorumlarına neden oldu. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu bunu 

17 Temmuz tarihinde sabah saatlerinde twitter hesabından yaptığı açıklamada dile 

getirdi.  

ABD'nin darbe giriĢimindeki rolüne iliĢkin ilk açık kanıt darbe giriĢimi devam 

ederken Stratfor sitesinin CumhurbaĢkanı'nın uçağının yer bilgilerini resmi twitter 

                                                           
44

 http://t24.com.tr/haber/nn-international-incirlik-hava-ussu-turk-yetkililer-tarafindan-giris-
cikislara-kapatildi,350326 
Ayrıca bkz. http://www.dunyabulteni.net/guncel/370752/incirlik-giris-cikislara-kapatildi 
45

 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/30/incirlik-ussunden-kalkan-tanker-ucaklarinin-radar-
kaydi-ortaya-cikti 
46

 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/17/incirlik-ussu-ucuslara-tekrar-acildi 
47

 http://archive.is/yhvgi  
http://t24.com.tr/haber/abd-disisleri-bakani-kerry-turkiyenin-baris-ve-istikrar-icinde-kalacagini-
umuyorum,350175 
48

 Açıklama internet medyasında gece 12-01 gibi bir saatte yer aldı.  

http://www.sabah.com.tr/haberleri/adana
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hesabından paylaĢmasıyla geldi. Amerika'nın Teksas eyaletinde bulunan ve CIA'nın 

gölge kuruluĢu olarak değerlendirilen Stratfor (Strategic Forecasting) 

CumhurbaĢkanı Erdoğan'ın uçağının yerini kısa bir süre içinde tespit ederek arka 

arkaya uçağın bulunduğu yerin bilgilerini içeren twitler attı. Stratfor yetkilileri bu 

bilgilere nereden ulaĢtığı sorularını cevapsız bıraktı.
49

 Stratfor'un yaptığı bu 

paylaĢım, CumhurbaĢkanı'nı öldürmeye giden FETÖ'cülere açık bir yardım olarak 

değerlendirildi. 1 Ağustos tarihinde CNN Türk'ün canlı yayınına katılan Ġlker BaĢbuğ 

da darbe giriĢiminin ardında CIA olduğuna inandığını vurguladı
50

.  

Darbenin arkasında ABD olduğuna iliĢkin ilk üst düzey açıklama darbe giriĢimin 

ertesi günü, 16 Temmuz tarihinde akĢam saatlerinde, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu Haber Türk kanalına telefonla bağlanarak 

darbe giriĢiminden açık bir Ģekilde ABD'yi sorumlu tuttu.
51

 Soylu yaptığı tarihi 

açıklamada Ģu ifadelere yer verdi:  

"Bunları toprağa girdikten sonra söyleyecek değiliz. Darbe başarılmış olsa idi bugün 

ölmüş olacaktık. Ölmüş olduğumuzu varsayarak söylüyorum ve bas bas bağırıyorum. 

Bu darbenin arkasında ABD vardır. Bu darbenin arkasında ABD vardır. Bu 

darbenin arkasında ABD vardır... Bu çapulcu çetesi, uçakları kaldırma 

cesaretini kimden almıştır? Son 1 ayda bir buçuk ayda kim darbe 

söylentilerini ortaya koymuş? Bunların tesadüf olduğunu kimse bize söylemesin. Bu 

darbenin arkasında neyin ne olduğunu biliyoruz..." 

Soylu canlı yayında ard arda üç kez "Bu darbenin arkasında ABD vardır" demiĢti. 

Soylu, konuĢmasında yukarıda sözünü ettiğimiz dergilerde çıkan yazılara da 

göndermede bulunmuĢtu.  

 

 

                                                           
49

 http://www.milliyet.com.tr/abd-li-ozel-istihbarat-kurulusu-gundem-2285537/ 
50

 https://www.youtube.com/watch?v=zCFwGNff2Ys 
51

 Açıklamayı dinlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=_AL9hQPSpJk 

http://www.sabah.com.tr/haberleri/abd
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BaĢbakan Binali Yıldırım: FETÖ'nün Arkasında Duracak Ülke Türkiye'ye 

KarĢı Ciddi Bir SavaĢın Ġçindedir 

Aynı gün öğle saatlerinde BaĢbakan Binali Yıldırım, yanında Orgeneral Hulusi 

Akar'ın ve Bakanların da bulunduğu bir Ģekilde basına açıklamalarda bulundu. Binali 

Yıldırım isim vermeden Amerika'yı Türkiye'ye karĢı bir savaĢın içinde olmakla 

suçladı. Yıldırım Ģunları söyledi:  

"Fettullah Gülen, bir terör örgütünün başı olduğunu bildiğimiz birisidir. Hele dün 

akşam yaşanan olaydan sonra bu şahsın, bu adamın, bu çete liderinin, bu terör 

örgütü başının arkasında duracak ülke göremiyorum. Bunun arkasında duracak ülke 

Türkiye'ye dost değildir, Türkiye'ye karşı ciddi bir savaşın içindedir."
52

  

ABD'den Türkiye'ye Tehdit 

BaĢbakan Binali Yıldırım ve Soylu'nun açıklamalarına tepki gecikmedi. John 

Kerry'nin verdiği cevap aynı zamanda tehdit iması içeriyordu. 17 Temmuz'da 

basında yer alan açıklamada Kerry Ģu ifadeleri kullandı: "Türkiye‟deki başarısız 

darbe girişiminde ABD‟nin rolü olduğu yönündeki iddialar ve üstü kapalı 

açıklamalar tamamen yanlıştır ve ikili ilişkilere zarar vericidir."
53

 

Süleyman Soylu aynı gün resmi twitter hesabından Kerry'nin yaptığı açıklamaya 

iliĢkin geri adım atmayarak Ģu cevabı verdi:  

"ABD 'Darbeye destek ithamı ilişkilerimize zarar verir.' demiş. İlgililerine ricam, 

'Darbe olsaydı ilişkilerimiz ne olacaktı?' diye soruversinler. Kerry, darbe 

teşebbüsünün ilk saatlerinde, "Umarım barış bir an önce sağlanır.' dedi. 

Darbecilerin ismi 'Yurtta Sulh Konseyi' idi. İlgililerine."
54

  

                                                           
52

 http://www.aksam.com.tr/siyaset/basbakan-binali-yildirim-aciklama-yapiyor/haber-533653 
53

 http://www.milliyet.com.tr/abd-darbe-ithami-iliskilere-zarar-dunya-2279421/ 
54

 Soylu'nun twetleri için bkz. http://www.yenisafak.com/gundem/darbe-girisiminin-arkasinda-abd-
var-2495442 
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Bir sonraki gün Kerry Washington Post Gazetesi'ne konuĢarak Türkiye'yi NATO'dan 

çıkarmakla tehdit etti. Türkiye'yi demokratik ilkelere uygun davranmaya çağıran 

Kerry Türkiye ve AK Parti hükümetine uyarılarda bulundu.
55

  

Açıklamanın Türkiye medyasında yer almasından sonra ABD Türkiye Büyükelçiliği 

haberi yalanladı ve Kerry tarafından Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasına iliĢkin bir 

ifadenin kullanılmadığını söyledi. Washington Post haberi "Türkiye'nin NATO 

Üyeliği Tehlikeye Girebilir" baĢlığıyla vermiĢti.  Büyükelçiliğin bu açıklamasından 

sonra Washington Post haberin baĢlığını "Kerry Darbe Girişimi Sonrasında Türk 

Hükümetini Demokratik Prensiplere Bağlı Kalması İçin Uyardı" Ģeklinde değiĢtirdi. 

Ancak 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nden Cahit Armağan Dilek "ABD Türkiye'yi 

NATO Üyeliği İle Bal Gibi Tehdit Etti" baĢlıklı yazısında Kerry'nin gazetede yer alan 

ifadelerini analiz ederek, Kerry'nin yaptığı açıklamanın bir tehdit olduğunu yazdı.
56

 

ABD Türkiye Hükümetini Uyarıyor 

Darbe gecesinde ve darbenin hemen ertesi gününde Amerika'dan gelen siyasi tepkiler 

oldukça anlamlıdır. Darbeye karĢı ilk saatlerde belirsiz bir politika izleyen ABD 

hemen arkasından darbecilere karĢı olduğunu ortaya koyan bir pozisyon almaktansa 

Türkiye'ye "demokrasi", "hukukun üstünlüğü", "kurumlara saygı" gibi uyarılarda 

bulunmayı tercih ediyordu. Ayrıca Türkiye'yi "çok ileri gitmemesi" için de uyaran
57

 

ABD Türkiye halkından ziyade darbeciler için kaygılanıyordu. ABD darbe baĢarılı 

olsa, darbecilerin yanında yer alacaktı. Zaten yıllardır, Batı kamuoyu Türkiye'nin 

totaliterleĢtiğini, Erdoğan'ın bir diktatör olduğunu, basının susturulduğunu, 

Türkiye'nin IġĠD'i desteklediği vb. konuları iĢleyerek yönlendirilmiĢti.  

Kerry'nin tehdidinden bir gün sonra basında yer alan haberler, darbe giriĢiminde 

ABD'nin rolü olduğuna iliĢkin yargıları güçlendiriyordu. Yeni ġafak Gazetesi, 

                                                           
55

 http://www.dunyabulteni.net/manset/370919/kerryden-tehdit-turkiyenin-nato-uyeligi-tehlikede-
olabilir 
56

 http://www.21yyte.org/tr/arastirma/milli-guvenlik-ve-dis-politika-arastirmalari-
merkezi/2016/07/19/8473/abd-turkiyeyi-nato-uyeligiyle-bal-gibi-tehdit-etti 
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 http://www.dunyabulteni.net/manset/370919/kerryden-tehdit-turkiyenin-nato-uyeligi-tehlikede-
olabilir 
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Stratfor'un twitter hesabından yaptığı paylaĢımları "FETÖ'nün Darbe Girişiminde 

CIA'nın Rolü Deşifre Oldu" baĢlığıyla verdi. Haberde Amerikalı akademisyenlerin, 

haber kaynaklarının darbecileri sahiplenen bir görüntü sunduğu ifade edilmiĢti. 

Beyaz Saray'ın ve DıĢ ĠĢleri'nin basına yansıyan darbe haberlerine iliĢkin ilk 

saatlerde bir açıklama gelmezken, Türkiye saatiyle gece 02.00'da ilk açıklamada 

'süreci takip ettiklerini' söylemekle yetinmiĢlerdi.
58

  

Ġncirlik'te Amerikalılarla Darbe Öncesi GörüĢmeler 

18 Temmuz'da yankı uyandıran asıl haber darbe öncesinde 39. Mekanize Tugay 

komutanı Hasan Polat'ın Amerikalılarla 12 kez buluĢmasıydı. Haberde Ģu bilgilere 

yer verildi: "Bugün gözaltına alınan 39. Mekanize Tugay Komutanı 

Tuğgenaral Hasan Polat'ın darbe öncesinde İncirlik Hava Üssü'nde Amerikalılar'la 

12 kez buluştuğu iddia edildi. Görüşmelerin çoğunlukla kurmay bir albay ve bir 

kurmay yarbayla yapıldığı ifade edildi. FETÖ'cüler ile ABD'lilerin darbenin başarılı 

olması için öldürülmesi gereken kişilerin sayısını bile planladığı öne sürüldü."
59

  

Kerry FETÖ Ġçin Kanıt Ġstiyor 

18 Temmuz'da basına yansıyan bir baĢka önemli geliĢme, Türkiye'nin Fethullah 

Gülen'i teslim etme çağrısına ABD tarafından verilen cevap oldu. Brüksel'de 

temaslarda bulunan Kerry, "Türkiye (Fethullah) Gülen'in iadesi için iddialar değil 

kanıt göndermeli" demiĢti. Kerry'nin, ayrıca "Türk hükümetine sükuneti koruması, 

hukukun üstünlüğünü muhafaza etmesi ve kurumlara saygı duyması şeklinde kuvvetli 

çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri de darbecileri değil Türk Hükümeti'ni hedef alıyordu. 

Aynı toplantıda Avrupa Birliği DıĢ Politika Temsilcisi Federica Mogherini de 

"Endişeliyiz." açıklamasını yapmıĢtı. Mogherini, "Şu saatlerde ülkede yaşananlar 

konusunda endişeliyiz. Türkiye'de temel haklara, insan haklarına, demokrasiye saygı 

göstermeliyiz ve Türkiye'nin bu haklara saygı göstermesini sağlamalıyız" ifadelerini 

kullanmıĢtı. Belçika DıĢ ĠĢleri Bakanı da "Ġdam cezası" söylemlerinden dolayı 
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 http://www.yenisafak.com/dunya/fetonun-darbe-girisiminde-cianin-rolu-desifre-oldu-2495712 
59

 http://www.gazetevatan.com/incirlik-te-abd-lilerle-12-sir-toplanti-967820-gundem/ 
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kaygılı olduklarını dile getiriyordu.
60

 Gerek ABD, gerekse AB yetkilileri Türkiye 

halkının üzerine atılan bombaların dumanı hala tüterken, darbeciler için endiĢe 

ettiklerini dile getiren ifadeler kullanıyorlardı.  

Kerry'nin "kanıt" talebine bir sonraki gün, Binali Yıldırım'dan sert bir cevap geldi. 

Binali Yıldırım, "11 Eylül'de teröristleri isterken kanıt mı sordunuz?" ifadelerini 

kullandı.
61

  

WSJ'den Tehdit ve Hakaret  

19 Temmuz günü basına yansıyan bir haber ABD basınının darbe karĢısındaki 

tutumunu anlamak açısından önem taĢıyordu. Wall Street Journal'ın baĢ yazısında; 

"Erdoğan'ın İntikamı Türkiye'yi Karıştırır" deniliyordu. Bir tespit olmaktan daha çok 

bir tehdit içeren bu ifadenin yer aldığı makale de baĢka tehditler ve Erdoğan'a iliĢkin 

hakarete varan cümleler de yer alıyordu. Makalede yer alan bazı önemli satırbaĢları 

Ģöyle:
62

  

*Cuma akşamı gerçekleşen darbe girişimi „Paranoyakların dahi gerçek düşmanları 

vardır‟ atasözünü doğruladı. 

*Erdoğan 15 yıllık iktidarı boyunca askerden gazetecilere, polisten Kürtlere ve bir 

zamanlar yan yana durduğu İslamcı hareketlerin üzerine yürüdü. Görünen o ki 

Erdoğan‟a karşı bir beşinci kol hareketi vardı. Başarısız darbe girişimi Erdoğan‟ın 

Putinvari bir otoriter güce yürüyüşünü hızlandırmış gibi duruyor. 

*Ama Türkiye en kötü senaryoyu atlatmış olsa da darbe girişiminin ardından acı bir 

hesaplaşma dönemi de başlamış gibi duruyor. 

*Ancak Gülen ve destekçileri darbe girişimini planladıkları suçlamalarını 

reddediyor. Ancak ortada somut bir delil olmadan gerçekleştirilecek bir iade, ABD 

için onursuz bir davranış olacağı gibi Obama yönetiminin Erdoğan‟ın hiddeti 

karşılığında bir kişiyi kurban etmesi anlamına gelir. 
                                                           
60

 http://www.bbc.com/turkce/36823432 
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*Eğer Türkiye ABD‟yi İncirlik üssünden çıkarmaya çalışırsa Washington askeri 

operasyonları Kuzey Irak‟taki Erbil‟e kaydırmayı düşünmeli. 

*Bir diğer endişe verici gelişme ise Erdoğan‟ın binlerce kişiyi gözaltına alarak 

kitlesel bir tasfiyeye başlamış olması. 

*Binlerce asker gözaltına alındı. Belki bu demokratik düzeni yeniden tesis etmek için 

gerekli olabilir. Ancak aynı şeyi açığa alınan 3 bine yakın hakim ve savcı için 

söylemek imkansız. 

*ABD‟nin Türkiye‟ye yönelik politikası demokratik yönetimin desteklenmesi yönünde 

olmalı. Darbenin başarısız olması Türkiye‟de demokrasiye karşı sadece bir tehdidi 

bertaraf etti. Şimdi dikkatle takip edilmesi gereken konu Erdoğan‟ın intikamının 

ülkeye daha da büyük bir zarar verip vermeyeceği konusu olacak. 

CIA Direktörü de ĠĢin Ġçinde 

20 Temmuz günü basında yer alan bir baĢka haber
63

 ise CIA direktörünün 

Türkiye'deki darbe giriĢiminin içinde yer aldığını duyuruyordu. Haberde eski 

Amerika DıĢ ĠĢleri Bakanı Colin Powell'ın özel kalem müdürü Lawrence Wilkerson: 

“Bence John Brennan ve diğerlerinin Türkiye‟de neler olup bittiğinden haberdar 

olduklarına şüphe yok. Ya buna karşı tavsiyelerde bulundu, ki bu zaman zaman olur, 

ya zorla etki etmek için sürecin tam ortasında ya da ikisinin arasında bir yerde.” 

demiĢti. Haberde ayrıca Ģu ifadeler yer aldı: 

"ABD‟nin çıkarlarına „düşman‟ olarak gördüğü hükümetleri değiştirmek için siyasi 

ya da askeri araçları kullandığının altını çizen Wilkerson, “Bizim yaptığımız gibi 

gizli operasyonları adet haline getirdiğinizde, bizim gibi bir kez „Yeni Roma‟ 

olduğunuzda bunun olmadığını düşünmeyin; kaçınılmaz şekilde bu operasyonlara 

yakalanıyorsunuz” dedi. Wilkerson ayrıca, eski ABD Başkanı Donald Reagan 

döneminde CIA‟in 58 gizli operasyon gerçekleştirdiğini de hatırlattı." 
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Sonraki günlerde basında yer alan haberlerde ise Ġstanbul Büyükada'da gizli bir 

toplantı yapıldığı ve darbe kararı alındığı bilgisi yer aldı. CIA'ya çalıĢan Henri 

Barkey'in de yer aldığı toplantıda Karar Gazetesi yazarı Mensur Akgün'ün de 

bulunduğu belirtiliyordu.
64

 Sabah Gazetesi toplantıda yer alanların isim listesini 

yayınladı.
65

 Yine Sabah Gazetesi'nde yer alan bir haber ise, Barkey'in bir hedef 

ĢaĢırtmaca olduğunu 15 Temmuz sabahı Türkiye'ye gelen asıl kiĢinin eski CIA 

Türkiye istasyon Ģefi Graham Fuller olduğu belirtiliyordu. Hem Barkey'in hem de 

Fuller'in Fethullah Gülen'in hamisi olduğu biliniyor. Fuller Fethullah Gülen'in 

ABD'den yeĢil kart alabilmesi için referans olmuĢtu.
66

 Ayrıca Fuller'in Yunanistan'a 

kaçan darbeci askerleri taĢıyan helikopterde olduğu da iddia edildi.
67

 Ak Parti 

Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz de "Amerikan ajanı olan Türkiye CIA İstanbul 

masası şefi Fuller vardı. Muhtemeldir ki Yunanistan'a helikopterle giden 8 asker 

Fuller'i kaçırdı" açıklamasını yaptı.
68

 Fuller Huffington Post'ta yayınlanan yazısında 

ise Fethullah Gülen'i savunmuĢ ve darbenin arkasında onun olduğuna inanmadığını 

belirtmiĢti.
69

 Fuller'in FETÖ'yü makalesinde Türkçe "Hizmet" kelimesiyle 

tanımlamasını da ayrıca not etmek gerekiyor.
70

  

ABD Medyası Darbe GiriĢimini Nasıl Değerlendirdi? 

21 Temmuz tarihli Sabah Gazetesi'nde çıkan haber
71

, ABD medyasının 15 Temmuz 

darbe giriĢimi karĢısındaki tutumu hakkında bilgi veriyor. "Medya kuruluşları, 

katledilen insanların hikayelerini ve vahşet anlarını haberlerinde kullanmaktan 

kaçındı. Yayınlarda, Türk halkına da hakarete varan ifadeler kullanıldı." ifadelerinin 

yer aldığı haberde, New York Times, Foreign Affairs ve Fox News'te çıkan 
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makalelere yer veriliyor. "New York Times sosyal medya hesabından "Erdoğan 

takipçileri koyundur ve Erdoğan kendilerine ne söylerse onu yaparlar" Ģeklinde 

hakarette bulunulduğu ifade edilen haber Ģöyle:  

Tim Arango ve Ben Hubbard imzalı haberde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "İslami 

değerlere sahip, bilimde eğitimli altın bir nesil" yaratmaya çalıştığı öne sürüldü. 

15 Temmuz gecesi kamu kurumları ile vatandaşların FETÖ tarafından bombalı ve 

silahlı saldırılarla hedef alınmasına tek kelime değinilmeden Cumhurbaşkanı 

Erdoğan'ın "pervasızca öç almaya başladığı" ileri sürüldü. 

New York Times'ın köşe yazarlarından Thomas Friedman ise bugünkü makalesinde 

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 

karşılaştırdı. Friedman, yazısının başlığında Erdoğan için "Sultan" kelimesini 

kullandı. 

Amerikan dış politika dergisi Foreign Affairs'te, Steven Cook imzalı 

yazıda Türkiye'deki darbe girişiminin niçin başarısız olduğu irdelendi. 

Cook yazısında Temmuz 2013 yılında Mısır'da Muhammed Mursi'yi görevinden eden 

darbenin Mısır halkı tarafından sevinçle karşılandığını öne sürdü. Steven Cook, 

buna karşın, geçen cuma akşamı Türk halkının "sevinç duyacağı yerde ordunun 

Erdoğan'ı görevinden uzaklaştırma girişimine öfkelendiğini" ifade etti. 

ABD'nin muhafazakar kanallarından Fox News'in internet sitesinde Ralph Peters 

imzalı "Türkiye'nin son umudu da öldü" başlıklı makaleye yer verildi. Makalede, 

darbenin Türkiye'deki İslamcılaşmayı durdurmak için son umut olduğu, batılı 

liderler her ne kadar darbe girişimini kınamak için uğraşsalar da kazanacakları tek 

şeyin "Avrupa'nın kapılarına dayanmış zehirli bir İslam rejimi" olacağı öne sürüldü. 

 23 Temmuz günü basında yer alan bir baĢka haberde Der Spiegel dergisinin kapağı 

gündem edildi. Kapakta Türkiye için "Bir zamanlar demokrasiydi" yorumunda 

bulunuyor ve "Diktatör Erdoğan ve Çaresiz Batı" ifadelerine yer veriliyordu.
72
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24 Temmuz tarihinde Milliyet Gazetesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı bir 

televizyon programında yaptığı açıklamalara yer verdi.
73

 Bozdağ yaptığı 

açıklamalarda: "ABD'nin darbeyi Fetullah Gülen'in yaptığını, Sayın Obama kendi 

adını nasıl biliyorsa o kadar bildiğinden eminim." ifadelerini kullandı.  

Yeni ġafak: Darbe GiriĢimini ABD'li Komutan Campell Yönetti 

25 Temmuz tarihinde Yeni ġafak Gazetesi sarsıcı bir haber yayınladı.
74

 "KalkıĢmayı 

Yöneten ABD'li Komutan" baĢlığıyla verilen haberde ISAF komutanı John F. 

Campell'ın darbeyi yönettiği bilgisi veriliyordu. "İncirlik‟teki merkezde TSK‟nın 

bütün subaylarını fişleten ABD‟li John F. Campbell, kanlı isyanın organizatörü oldu. 

Üniformalı teröristlere paralar ise Nijerya bankası kanalıyla CIA ekibince 

ulaştırıldı" ifadelerinin yer aldığı haberde Campell'ın darbe giriĢiminden önce iki kez 

Türkiye'ye geldiği Erzurum ve Adana'daki Ġncirlik Üssü'nde gizli görüĢmeler yaptığı 

belirtildi. Campell'ın Nijerya'da bulunan UBA Bank'tan CIA aracılığıyla darbe için 

yüklü miktarda para akĢını sağladığını belirten haberde Ġncirlik'te yapılan 

toplantıların detaylarına iliĢkin bilgiler de yer aldı:  

"2015 yılının ikinci yarısından itibaren FETÖ lideri Fetullah Gülen'e bağlı 

subayların desteği ile İncirlik'te oluşturulan tetkik merkezinde, emrinde asker olan 

tüm birimlerin haritası çıkarıldı ve tek tek eğilimleri, kişilikleri, kökenleri konusunda 

'istişareler' yapıldı. En küçük bir karakol komutanından başlanarak tüm birimler 

üzerinde çalışma yürütüldü. Karakol, birlik, bölük, alay, tugay, tümen, kolordu ve 

ordu içerisinde emrinde asker bulunduran ve asker üzerinde aktif etkisi olan komuta 

kademesinde görevli isimler yakın markaja alındı". 

Aynı gün yayınlanan bir baĢka haberde ise Astsubay BaĢ ÇavuĢ Zekeriya Kuzu'nun 

Ġncirlik'te görevli oğlu Uzman ÇavuĢ Muhammet Emrah Kuzu'nun ifadelerine yer 

verildi. Kuzu birlikte tutuklandıkları ve korumalığını ve Ģoförlüğünü yaptığı Üs 

                                                           
73

 http://www.milliyet.com.tr/adalet-bakani-bozdag-siyaset-2283058/ 
74

 http://www.yenisafak.com/dunya/kalkismayi-yoneten-abdli-komutan-2499022 



|islamianaliz 

32 
 

Komutanı Bekir Ercan Van'ın ABD'ye iltica isteğini bizzat Üs'teki Amerikalılara ait 

binaya giderek yaptığını söyledi.
75

 

25 Temmuz'da yayınlanan bir baĢka haberde ise AB'nin Türkiye'ye iliĢkin tehdit 

içeren ifadelerine yer verildi. AB Komisyon BaĢkanı Jean Claude Juncker: 

"Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesi durumunda, AB, üyelik sürecini anında 

durduracak" diyordu.
76

 Daha önce yayınlanan bir haberde de
77

, Avrupa Birliği 

Sosyal Demokratlar Grubu, idam cezasının gelmesi halinde AB'ye katılım 

müzakerelerinin derhal sonlandırılacağı uyarısında bulunmuĢtu. 

"BBC'den Alçak Yayın" 

26 Temmuz tarihinde yayınlanan bir haber Batı'nın Erdoğan ve Türkiye nefretinin 

boyutlarını açıklar nitelikteydi.
78

 Haber, "BBC'den Alçak Yayın" baĢlığıyla verilmiĢti. 

Ġngiliz devlet televizyonu BBC'de yapılan bir programda Sky News Diplomasi 

Editörü Tim Marshall "Darbecilerin en önemli hatası Erdoğan'ı öldürmemek" 

demiĢti. Darbecilerin yaptığı çoğu Ģeyin "doğru" olduğunu dile getiren Marshall, 

Erdoğan için "ya öldürülmeliydi ya da tutuklanmalıydı" ifadelerini kullanmıĢtı.  

26 Temmuz tarihinde yayınlanan bir baĢka haber
79

 ise Fethullah Gülen'in New York 

Times'ta yayınlanan makalesini gündeme getiriyordu. "FETÖ'den Batı'nın 

Hizmetindeyiz, İade Etmeyin Çağrısı" baĢlığıyla verilen haberde Fethullah Gülen'in 

makaledeki "Batılı demokrasilerin ılımlı Müslümanlara ihtiyaç duydukları bir 

dönemde, "hizmet" içindeki ben ve arkadaşlarım Batının yanında yer 

aldık.'' ifadelerine yer verildi. Gülen daha önce farklı ülkelerin muhabirlerine 

verdiği mülakatta da bir muhabirin Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili bir soruya, 
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Amerika'nın süpergüç olduğunu, Amerika'da hukuk sisteminin iyi iĢlediğini 

vurgulayarak, Amerika'nın böyle bir Ģey yapmayacağını söylemiĢti.  

27 Temmuz tarihli basında yer alan bir haber ise Türkiye hakkında negatif bir tablo 

çiziyordu. Londra merkezli uluslar arası haber ajansı Reuters Türkiye ordusunun 

"kırık-dökük" bir güç haline geldiğini ifade eden bir analiz yayınladı.
80

  

Aynı gün ABD DıĢ ĠĢleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby'nin oldukça önemli bir 

açıklaması basında yer aldı. Kirby, açıklamasında "darbeciler" için endiĢelendiklerini 

belirtiyordu. CNN Türk'ün yer verdiği haberde
81

 Kirby, "Türkiye'deki 

tutuklamaları endişe verici bir gelişme olarak görüyoruz. Kolluk ve yargı mensupları 

kamuoyundaki tartışmaların önünü kesmek için kullanılıyor" ifadelerini kullanmıĢtı.  

Rusya Güvenlik Konseyi Raporu: Darbe GiriĢiminin 1 Numarası Obama 

GüneĢ Gazetesi 28 Temmuz tarihli nüshasını "15 Temmuz'un 1 numarası Obama" 

manĢetiyle çıkardı.
82

 Gazetede yer alan haberde Rusya Güvenlik Konseyi'nin 2 

Aralık 2015 tarihli raporuna yer veriliyor. Rapor, Obama'nın Erdoğan'ı düĢürüp 

yerine FETÖ kontrolündeki bir baĢbakanın getirileceğini ifade ediyordu.   Rusya'nın 

Türkiye'ye verdiği rapora göre, Amerika darbe hazırlıklarına 2008 yılında baĢlamıĢ. 

Haberde Erdoğan'ın 27 Haziran tarihinde Putinle anlaĢınca raporun tamamının 

Türkiye verildiği ifade ediliyor.  

Raporda ayrıca darbeci komutan Akın Öztürk'ün Ġsraille olan sıkı iliĢkilerine vurgu 

yapılıyor. Raporda yer alan baĢka bir çarpıcı bilgi ise, FETÖ'nün Amerikalı 

siyasetçilere yaptığı bağıĢlar. Konuyla ilgili haberde Ģu ifadeler yer aldı:  

"FETÖ'nün ABD Başkanı Barack Obama'ya ve Hillary Clinton'a seçim 

kampanyalarında toplamda milyonlara varan bağışlar yaptığını kanıtlayan 

makbuzlar medyaya sızdı.  
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Clinton'a 1 Milyon Dolar Bağış
83

 

FETÖ'nün vakıfları ve şirketleri aracılığıyla Clinton'u desteklediği herkesin bildiği 

sır. Bu kapsamda ortaya çıkan bağış listeleri bile var. Listelerde ağırlığın 

Demokratlarda olması dikkat çekiyor. ABD'de Gülen'e bağlı Türk Kültür Merkezi'nin 

Başkanı olan Recep Özkan 2015'de Clinton'a 1 milyon dolar bağış yapmasıyla adını 

duyurmuştu. 

Bağışlar özellikle Hillary Clinton'a 2006 başlayarak seçim kampanyalarına düzenli 

olarak Mahmut Topal ismiyle yapılmış. Clinton'a, Mahmut Topal ve Mara Topal 

isimleriyle yapılan bağışlar 2007-2008 ve 2009 yıllarında yoğunlaşmış. Barak 

Obama'ya ise Calik USA inc/Company Excutive CEO'su Mahmut Topal tarafından 

ilk başkanlık yarışına girdiği tarihlerde 9 Eylül 2008'de 10.000 dolar bağış 

yapılmış."  

Koordinatlar Amerika'dan 

Aynı gün yayınlanan bir baĢka haberde ise Yarbay Murat Bolat'ın itiraflarının yer 

aldığı haberde, CumhurbaĢkanı'nın yerinin öğrenilmesi için Amerikalıların yardım 

edeceği belirtiliyordu. "Koordinatlar Amerika'dan" baĢlığı taĢıyan haberde Ģu ifadeler 

yer aldı: "FETÖ'cü cuntacıların, darbe girişiminden bir gün önce Ankara Ostim‟de 

bir evde toplantı yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 

operasyonu planladıkları ortaya çıktı. Erdoğan‟ın yerinin tespit edilememesi halinde 

ise cuntacılar, Amerikalılar‟dan yer tespiti ve net konum ile ilgili yardım alarak 

operasyonu gerçekleştirecekti". 

28 Temmuz tarihinde Anadolu Ajansı'nın verdiği haberde Amerika DıĢ ĠĢleri 

Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Darbe girişimiyle bir bağlantımız yok" açıklamasını 

yaptı. Fethullah Gülen'in iadesine iliĢkin ise, "Gülen'in iadesi kanıtlara dayalı bir 

durumdur" diyerek Fethullah Gülen'i teslim etmek konusundaki isteksizliğini bir kez 

daha ortaya koymuĢ oldu.
84

   

                                                           
83

 Ara başlık yazar tarafından konulmuştur 
84

 http://aa.com.tr/tr/15-temmuz-darbe-girisimi/abdden-darbe-girisimi-aciklamasi/617692 



|islamianaliz 

35 
 

Clapper: Muhataplarımız Tutuklandı 

29 Temmuz günü ABD Ulusal Ġstihbarat Direktörü James Clapper ve ABD Merkez 

Kuvvetler Komutan Joseph Votel'in açıklamaları Türkiye kamuoyunda büyük tepki 

topladı. Her iki yetkilinin de açıklamaları itiraf niteliğindeydi. Açıklamalara yer 

veren Hürriyet Gazetesi'nde Ģu ifadeler yer aldı:
85

  

"ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, darbe girişimi sonrası 

Türkiye‟deki bazı muhataplarının tutuklandığını söyledi. Türkiye'deki darbe 

girişimiyle ilgili 'tuhaf' bir açıklama da, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı 

Joseph Votel'den geldi. Amerikalı komutan, FETÖ'nün darbe girişiminden çok, 

ABD'nin bölgedeki operasyonlarını etkilenmesinden endişe duydu. The Wall Street 

Journal gazetesinde yer alan habere göre Votel, darbe girişimi sonrası tutuklanan 

terör örgütü mensuplarını da, "ABD ordusunun yakın müttefikleri" olarak gördü." 

ABD'nin Colarado eyaletinde bir güvenlik forumunda konuĢan Clapper Ģunları 

söyledi: 

“Darbe girişimi ve geri tepmesi, Türkiye‟deki ulusal güvenlik aygıtının tamamını 

etkiledi. Bizim bazı muhataplarımız, ya tasfiye edildi ya da tutuklandılar. Şüphesiz ki 

bu durum ABD‟nin Ortadoğu stratejisini daha güç hale getirecek"  

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel ise “Darbe girişiminin 

ardından ABD ordusunun Türk ordusundaki birçok yakın müttefikinin hapse 

konduğunu” söyleyerek, “Birçok Türk lider, bilhassa askeri liderle şüphesiz ki 

ilişkilerimiz var. Bu ilişkilerin nasıl etkileneceği konusunda kaygılıyım” dedi. 
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CumhurbaĢkanı Erdoğan: Darbecileri Sen Besliyorsun 

Aynı gün CumhurbaĢkanı Erdoğan GölbaĢı'ndaki Polis Özel Harekat Daire 

BaĢkanlığı'na yaptığı ziyarette, Clapper ve Votel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. 

Erdoğan konuĢmasında Ģunları söyledi:
86

  

"İşte bir tanesi, ne yazık ki Amerika'da, aynı zamanda önemli bir makamda olan 

general veya amiral, kalkıyor “İrtibat halinde olduğumuz, görüşme halinde 

olduğumuz üst düzey komuta kademesinde olanlardan içeri alınanları görüyorum, 

duyuyorum” bunu söylüyor. İnsan biraz sıkılır ya, insan biraz sıkılır. Bunun kararını 

vermek senin haddine mi? Sen kimsin?"  

"Bir defa kendini bileceksin. Sen benim ülkemdeki yapılan bir darbe girişimine 

yönelik kalkıp bu darbe girişimini püskürten bu devlete teşekkür edeceğine, tam 

aksine darbecilerin yanında yer alıyorsun. Zaten darbeci senin ülkende. Zaten senin 

ülkende besliyorsunuz, bu zaten ortada. Bu tür açıklamalar bu işin arkasında kimler 

olduğunu, üst aklın kim olduğu bu açıklamalarla kendinizi açığa çıkarıyorsunuz, 

açığa veriyorsunuz. Türkiye bu oyuna gelmeyecek." 

Erdoğan'ın konuĢmasının ardından Joseph Votel yazılı bir açıklama yaparak "yanlış 

anlaşıldım" dedi.
87

  

Beyaz Saray Sözcüsü Joseph Schultz da bir açıklama yaparak Votel'in Türkiye'deki 

darbe giriĢimini desteklediği ya da bu darbe giriĢimiyle bir ilgisi olduğu yönündeki 

iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyledi.
88

 

Bir sonraki gün ise basında Votel'in YPG'yi ziyaret ettiği haberleri yer aldı. 

"FETÖ'yü Savunan ABD'li General YPG'yi ziyaret Etmiş" baĢlığıyla verilen haberde 

bir önceki ay Votel'in Kobani'ye giderek PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yle yaptığı 

görüĢme fotoğraf eĢliğinde veriliyordu.
89
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Çelik ve ÇavuĢoğlu'ndan Rahatsız Edici Açıklama 

29 Temmuz'da basında yer alan bir baĢka önemli haber ise ABD Genel Kurmay 

BaĢkanı General Joseph Dunford'un 31 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek 

olmasıydı. Konuya iliĢkin NTV'ye konuĢan AB Bakanı Ömer Çelik'ten rahatsız edici 

bir açıklama geldi. Çelik, "Elimizde resmi bir belge yok. Ama tabi teröristbaşının 

ABD'de olması böyle duygusal yorumlara sebep olabiliyor. ABD Genelkurmay 

Başkanı gelecek onunla konuşulur." dedi.
90

   

Çelik'in kullanmıĢ olduğu "duygusal yorum" ifadesi, 15 Temmuz öncesi, gecesi ve 

sonrasında ABD'nin darbeyle iliĢkisini gösteren iĢaretleri yok sayması anlamına 

geliyordu. Halbuki darbe giriĢimi esnasında Ġncirlik'in kullanılmıĢ olması bile baĢlı 

baĢına "rasyonel" bir göstergeydi. Kaldı ki, aynı gün basında yer alan haberler 

Ġncirlik'ten kalkan uçakların F-16'lar 20 kez yakıt ikmali yaptığını duyuruyordu.
91

  

Aynı gün DıĢ ĠĢleri Bakanı Mevlüt ÇavuĢoğlu'nun yaptığı açıklama "MaĢayı tutan 

elle" iliĢkilerin bozulmasından kaygı duyulduğu yorumlarına sebep oldu. CNN 

Türk'e açıklamalarda bulunan ÇavuĢoğlu, Türkiye'de ABD karĢıtlığında bir artıĢ 

olduğunu, bundan memnun olmadıklarını ifade etti.  

Ġngilizlerden ĠĢgal Planı 

29 Temmuz'da basında çarpıcı bir haber daha yer aldı. Ġngiliz Daily Express 

Gazetesi'nden aktarılan habere göre Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan askeri 

birlikleriyle Türkiye'deki vatandaĢlarını kurtarmak bahanesiyle  askeri bir operasyon 

planlamıĢtı. Daily Express Gazetesi'ne konuĢan bir savunma kaynağı Ģu açıklamayı 

yapıyordu:
92

  

"Türkiye uçurumun kenarında. Eğer ikinci bir darbe girişimi yaşanırsa iç savaşa 

dönüşecektir. Eğer böyle olursa büyük ölçekli uluslararası bir kriz yaşanacaktır. 
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Türkiye‟de vatandaşları yaşayan ya da tatilde bulunan her ülke onları kurtarmak 

üzere girişimde bulunacaklardır ve biz oyunun ilerisinde olmaya niyetliyiz" 

Darbe GiriĢiminde Ġsrail Yapımı Silahlar KullanılmıĢ 

Aynı gün yayınlanan bir baĢka haber darbe giriĢimi esnasında Ġsrail yapımı "Tavor" 

marka silahların da ele geçirildiği duyuruldu. Haberde "Ele geçirilen silahlar 

arasında MG3, biksi, doçka gibi ağır silahların yanı sıra HK33, G1, G3, kalaşnikof, 

glock, MP5 ile bunlara ait çok sayıda mühimmat, yangın çıkarma ve zırh delici 

özelliği olan 25 milimetrelik top mermileri bulunuyor." ifadeleri yer aldı.
93

 

30 Temmuz günü gazetelerde yer alan bir haber, darbe gecesine iliĢkin önemli bir 

detayın daha ortaya çıktığını duyurdu. Haberde FETÖ'cülerin darbe gecesi ABD 

Genel Kurmay BaĢkanı Joseph Dunford'u aradığı bilgisi yer aldı. Dunford'un bir gün 

sonra Türkiye'yi ziyaret edecek olması açısından da bu haber önem taĢıyordu. 

FETÖ'cü generaller Dunford'u, Genel Kurmay BaĢkanı Hulusi Akar'ı rehin aldıktan 

sonra Akar'ın telefonundan aramıĢtı. Habere göre, telefonda Akar'ın olmadığını 

anlayan görevliler telefonu kapatmıĢtı.
94

  

Aynı gün basında darbe planının uluslar arası arka planı hakkında fikir veren bir 

haber yer aldı. The Guardian Gazetesi'nin eski editörü David Hearst FETÖ'cü 

darbecilerle BirleĢik Arap Emirlikleri'nin (BAE) iĢbirliği içinde olduğunu belirtti. 

Middle East Eye'e açıklamalarda bulunan Hearst BAE'nin darbeyi Muhammed 

Dahlan üzerinden finanse ettiğini söyledi. HAMAS tarafından kirli iliĢkiler ağı 

ortaya çıkarılan ve el-FETĠH'in potansiyel lideri olarak gösterilen Dahlan, darbe 

giriĢimi baĢarısız olunca BAE'den ayrılıp Mısır'a sığınmıĢtı. Dahlan Yaser Arafat'a 

suikast planı yapmasıyla gündeme gelmiĢ ve Filistin'den kaçmak zorunda kalmıĢtı.
95

  

4 Ağustos tarihinde Türkiye basınında yer alan bir haber Fethullah Gülen'in 

Dahlan'ın sahibi olduğu El-Ghad El-Arabi kanalına verdiği mülakatı duyuruyordu. 
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FETÖ'nün Dahlanla olan kirli bağlantılarını iĢareti olarak değerlendirilen bu 

mülakatta Gülen Batılılaradan Türkiye'ye müdahale etmesini istedi.
96

  

En Anlamlı Eylem: AGD Ġncirlik Üssü'ne Yürüdü 

29 Temmuz tarihinde Milli Gazete AGD'nin (Anadolu Gençlik Derneği) yaptığı 

protesto yürüyüĢünü manĢetten okuyucularıyla paylaĢtı."Darbe Üssü Ġncirlik 

kapatılsın" ifadesini manĢete taĢıyan  Milli Gazete eylemde yapılan konuĢmalara da 

sayfalarında yer verdi.  

Ġncirlik Üssü önünde bir konuĢma yapan AGD Genel BaĢkanı Salih Turhan: "Ġncirlik 

Üssü ifsadın fitnenin merkez üssüdür." dedi. Turhan konuĢmasında Ģunları söyledi: 

“Onlar bir plan yapmışlar ve fakat Allah bu plana müsaade etmemiştir. Türkiye, 15 

Temmuz gecesi Batı‟nın ipiyle kuyuya inilmeyeceğini görmüştür. 15 Temmuz 

gecesinden itibaren çok daha sıkı bir biçimde kenetlenmiş bir halk Batı‟nın ipiyle 

kuyuya inilmeyeceğine inanmıştır. Biz bu akşam burada İncirlik Üssü‟nün 

karşısındayız. İncirlik Üssü bu topraklardaki 28 NATO Üssü‟nden sadece biridir. 

Ancak özellikle İncirlik Üssü‟nün karşısında toplanmış olmamızın elbette bir sebebi 

var. Burası sıradan bir üs değildir. İncirlik yüksek bir jeopolitiğe sahiptir. Maalesef 

bu üs İslam coğrafyasının tam kalbine saplanmış bir hançer gibidir. Kurulduğu 

günden bu yana Filistin topraklarının işgal edilmesine aracılık etmiş bir üstür. 

Kurulduğu günden bu yana İslam coğrafyasında kan ve gözyaşına sebep olmuş bir 

üstür.  İncirlik, Türkiye‟nin değil, İsrail‟in güvenliğinin teminatıdır. Bu üs bölgedeki 

tüm terör örgütlerini beslemiştir. Bu üsten kalkan uçaklar Irak‟ı vurmuştur. Bu üsten 

kalkan uçaklar Suriye‟yi vurmuştur. Ve bu üsten kalkan tanker uçaklar 15 Temmuz 

gecesi Türkiye‟nin vurulmasına yardım etmiştir.” 

AGD Adana ġubesi BaĢkanı Abdülaziz KıranĢal da yaptığı konuĢmada Ģunları 

söyledi: 
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"Buradan bu zalimlere sesleniyoruz. Diyormuşsunuz ki, bu daha birinci etaptır. 

Bunun ikinci etabı var. Bunun üçüncü etabı var. Biz de buradan sizlere diyoruz ki, şu 

toplantımız da bizim birinci etabımızdır. Eğer bir daha bizim kardeşlerimize karşı, 

memleketimize karşı, milletimize karşı, böyle hain bir girişimde bulunursanız, 

Allah'ımız şahid olsuun ki, İncirlik'te taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayız; 

bunu böyle bilesiniz" 

ÇavuĢoğlu: Sana Hesap mı Vereceğim? 

31 Temmuz günü Mevlüt ÇavuĢoğlu'ndan halkın duymak istediği bir tepki geldi. 

Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuĢma yapan ÇavuĢoğlu Ģunları söyledi:  

"Türkiye'yi ve Türk milletini kimseye ezdirmeyiz, bu büyük milletin, onların verdiği 

destekle sizlerin dualarıyla göğsümüzü gere gere her yerde savunuruz. Daha önce 

uçak düşürme hadisesinden önce, 'Rusya ile ilişkilerinizi neden bozdunuz, 

düzeltmeniz de fayda var' diyordu. Şimdi ise aynı kişiler, 'Türkiye, Rusya ile 

ilişkilerini düzeltti, Türkiye Batı'ya sırtını mı çeviriyor, acaba yön mü değiştiriyor?' 

Kardeşim sana hesap mı vereceğim, ben istediğim ülkeyle ilişkilerimi düzeltirim. 

Hangi ülkeyle hangi uluslararası örgütle ilişkilerimi nasıl, hangi düzeyde 

geliştireceğimi sana mı soracağım? Sen benim patronum musun? Türkiye, özgür 

bağımsız bir ülkedir, her politikasında olduğu gibi dış politikasını da hür iradesiyle 

belirler. Adam olursan seninle de iyi ilişkiler kurarız ama hainleri desteklersen, 

Türkiye'deki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyarsan, bu milletin 

büyüklüğünden ve dirayetinden rahatsız olursan, o zaman seninle ilişkilerimiz de 

farklı olur. Bu kadar açık, net konuşuyoruz. Bunu sorarken de AB imiş, Avrupa 

Konseyiymiş, yok Birleşmiş Milletlermiş, yok diğer örgütlermiş, onlara şunu 

söylüyoruz. Bir sorunuz varsa sorun, bir bilgi almak istiyorsanız buyurun, gelip 

ziyaret etmek istiyorsanız buyurun ama uzaktan ahkam kesmeyin, uzaktan bize ders 
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vermeye çalışmayın, bizi engellemeye çalışmayın. Siz ne derseniz deyin bunların 

hesabını soracağız"
97

 

Aynı gün gazeteler Ġsveç DıĢ ĠĢleri Bakanı'nın Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına 

yer verdi. "İsveç Dış İşleri Bakanı'ndan Küstah Açıklama" baĢlığıyla verilen haberde 

Bakan Margot Wallström "Türkiye üzerindeki baskıyı arttırmalıyız" diyordu:  

"Türkiye'deki gelişmeler ciddi, endişe verici ve kabul edilemez. Yeni bir darbe 

girişimine maruz kalmış bir ülkedeki durumun belirsizliği anlaşılabilir. Ancak 

uluslararası anlaşmalar ve insan haklarına saygı gösterilmeli. En azından AB 

açısından Türkiye'nin üyelik başvurusunu nasıl değerlendireceğimiz açısından. Bu 

nedenle Türkiye'deki gelişmeleri protesto etmeli ve ülke üzerindeki baskıyı 

arttırmalıyız. Ancak aynı zamanda Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesi için mevcut 

platformları kullanmalıyız."
98

 

1 Ağustos P.tesi günü, darbe giriĢiminden sonra ABD'den Türkiye'ye ilk resmi 

ziyaret gerçekleĢti. ABD Genel Kurmay BaĢkanı Joseph Dunford Genel Kurmaya 

BaĢkanı Hulusi Akar, TBMM BaĢkanı Ġsmail Kahraman ve BaĢbakan Binali 

Yıldırımla görüĢtü. GörüĢmelerde ABD Türkiye Büyükelçisi John Bass da hazır 

bulundu. Gece yarısı Irak'tan Türkiye'ye gelen Dunford Ġncirlik'teki Amerikan 

askerlerini ziyaret etti. O gece Ġncirlik'te kaldı.  

TBMM'ye yapılan ziyaretin ardından Dunford ve beraberindeki heyet, Binali 

Yıldırımla görüĢtü. GörüĢmenin ardından BaĢbakanlık yazılı bir açıklama yaptı. 

Açıklamada: "Görüşmede Sayın Başbakanımız, Fethullahçı Terör Örgütü‟nün 

(FETÖ) yönlendirmesiyle 15 Temmuz‟da vuku bulan darbe girişiminin Türk 

demokrasisi ve Türk milletine bugüne kadar yönelen en büyük tehdit olduğunu, 

devletimiz ve milletimizin bu süreçten güçlenerek çıktığını ifadeyle, stratejik 

ortağımız ve müttefikimiz ABD‟nin milletimiz ve demokrasimize yönelik bu terörist 

                                                           
97

 http://www.islamianaliz.com/haber/istedigimiz-ulkeyle-iliskileri-duzeltiriz-hesap-mi-verecegiz-
40776 
98

 http://www.milliyet.com.tr/-turkiye-uzerindeki-baskiyi-dunya-2287054/ 



|islamianaliz 

42 
 

darbe girişimine karşı tutumunu açık ve kararlı biçimde sergilemesinin önem 

taşıdığını vurgulamıştır. 

Sayın Başbakanımız darbe girişimine iştirak eden unsurlara karşı yürütülen 

soruşturma sürecinde demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı kaldığımızı 

belirterek, ABD‟de bulunan terörist örgüt lideri Fethullah Gülen ve FETÖ 

mensuplarının en kısa sürede ülkemize iadesi konusundaki beklentimizi 

yinelemiştir." ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, "ABD ve diğer 

müttefiklerimizle işbirliğimizin kesintisiz sürdürüldüğü vurgulanmıştır" ifadeleri 

yer aldı.
99

  

Gazetelerde yer alan haberler Dunford'un darbe giriĢimini güçlü bir Ģekilde 

kınadığını yazdı.  

New York Times Gazetesi'nde Michaels Schmidt ve Tim Arango imzasıyla çıkan 

değerlendirmede ziyarete iliĢkin Ģu ifadelere yer verildi:  

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Başbakan Binali Yıldırım, iki ülke 

arasındaki ilişkilerin sürmesini istediklerini söyledi. Türk yetkililer Dunford‟a, 

ABD‟nin darbe girişiminde rolü olup olmadığı yönünde tek bir soru dahi sormadı. 

Ankara, ABD‟yi kamuoyu önünde eleştirirken, ABD‟li yetkililerle yapılan özel 

görüşmelerdeyse stratejik ortaklığa bağlı oldukları yönünde güvence veriyor.”
100

 

15 Temmuz öncesi, darbe gecesi ve darbeden sonra; darbe giriĢiminde ABD'nin 

parmağı olduğunu gösteren iĢaretler, ABD'den yapılan ve darbecileri kollayan 

açıklamalar dikkate alındığı Amerikalı yetkililere bu konuda her hangi bir Ģey 

sorulmamıĢ olması ve açıklamaların sadece Fethullah Gülen'in iadesi talebiyle sınırlı 

tutulmuĢ olması Türkiye halkını tatmin etmemiĢtir.  
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NY Times: Türkler Darbe GiriĢimin Ardında ABD Olduğunda Hemfikir 

3 Ağustos tarihinde Hürriyet Gazetesi, New York Times Gazetesi'nde yer alan bir 

değerlendirmeyi okurlarıyla paylaĢtı. Haberde Ģu ifadeler yer aldı
101

: 

"New York Times'ta yayımlanan haberin başlığı şöyle: "Türkler tek bir konuda 

hemfikir olabiliyor: Başarısız darbe girişiminin arkasında ABD var." 

Haberde, bir Türk gazetesinin Twitter üzerinden yaptığı ankete atıfta bulunuldu. 

Ankete katılanların yüzde 69'unun, darbeye CIA'in destek verdiği yönünde görüş 

beyan ettiği belirtildi. 

Haberde, “Bu komplo teorileri, toplumun uç noktalarındaki birkaç takıntılı kimsenin 

ürünü değil. Türkiye, son derece kutuplaşmış bir ülke olabilir fakat tüm toplum 

kesimlerinden -İslamcı, seküler insanlar, liberaller, milliyetçiler- Türklerin üzerinde 

uzlaştığı bir şey var. O da ABD‟nin bu darbe girişimine bir şekilde dahil olduğu. 

Çünkü gizli planın lideri olduğundan şüphelenilen vaiz Fetullah Gülen, ABD‟de 

gönüllü sürgün yaşıyor” ifadesi yer aldı. 

NYT haberinde, bu teorinin çok yaygınlaştığı ve ABD Başkanı Barack Obama dâhil 

üst düzey ABD‟li yetkililerin inkâr açıklaması yapmak durumunda kaldığı 

hatırlatıldı." 

Bu haberden bir önceki gün MAK firmasının yaptığı bir anketin sonuçları basında 

yer aldı. Anket sonuçlarına göre Türk halkının %70'i "Darbenin arkasında ABD 

var" demiĢti. Ayrıca anket sonuçlarına göre halkın %88'inin de idam istediği 

belirtiliyordu.  

4 Ağustos tarihinde FBI eski çalıĢanı Sibel Edmonds'un açıklamaları basında yankı 

buldu. Edmonds "Asıl darbe yolda" diyordu. Haberde Ģu ifadeler yer aldı
102

: 
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FBI‟da çalıştığı devre, kurumda çevirisi atlanan bazı belgeler olduğunu üstlerine 

bildirdikten sonra kovulan, Amerika Federal Soruşturma Bürosu FBI eski çevirmeni 

ve Ulusal Güvenlik Muhbirleri Koalisyonu'nun (NSWBC) kurucusu Sibel Edmonds, 

internet ortamında yapmış olduğu bir söyleşide, 15 Temmuz darbe girişiminin ABD 

Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA-Gülen işbirliğiyle yapılmış bir darbe provası 

olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz‟daki darbe girişiminin iyi planlanmış darbeler 

kapsamında gözükmediğini belirten Edmonds, 'Bana göre, bu Gülen‟in piyon olarak 

kullanıldığı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA-NATO destekli bir darbe 

provasıdır. Yani sadece bir ısınma egzersizidir. Erdoğan‟a karşı olan hakiki darbe 

yolda. Muhtemeldir ki, 15 Temmuz‟da yaşananlar insanların darbeye karşı çıkıp 

çıkmayacağını görmek için bir denemeydi' ifadelerinde bulundu. 

... 

Darbe girişiminin başarısız olması sonrasında, Gladyo B planı dahilinde, Feto lideri 

Gülen‟in hala emniyette ve orduda bulunan destekçileriyle asıl gelecek darbede 

mühim rol oynayacaklarını ifade etti. Beklenen gerçek darbenin nasıl vuku bulacağı 

konusunda öngörüde bulunan Sibel Edmonds, Türkiye‟de İncirlik ve NATO üslerinde 

nükleer silah başlıklarının bulunduğunu, bunların bir şekilde İşid‟e 

aktarılabileceğini ve sonrasında Türkiye‟yi kurtarma ismine darbeye zemin 

oluşturulabileceğini iddia etti. 

5 Ağustos tarihinde AkĢam Gazetesi "Büyükada'da 10 CIA Ajanı" manşetiyle çıktı. 

"FETÖ yandaşı Henri Barkey'in 15 Temmuz'da Büyükada'da organize ettiği 

buluşmaya 6 Türk'le birlikte CIA'yla dirsek teması olan 10 yabancı da katıldı. Darbe 

püskürtülünce aynı gece hepsi oteli terketti."   diyen Gazete, toplantıya katılan 

yabancıların isimlerini ve hangi tarihte Türkiye'ye giriĢ yaptıklarını ve hangi 

tarihlerde Türkiye'den ayrıldıklarını okurlarıyla paylaĢıyor. Gazete aynı haberde 

Yunanistan'a kaçırılan uçağın içinde Graham Fuller'in olduğu iddiasını yeniden 

gündeme taĢıyor.  
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4. BÖLÜM 

KÖġE YAZILARINDAN SEÇMELER 

Bu bölümde 15 Temmuz'dan sonra çıkan ve darbenin dıĢ desteğini ele alan bazı köĢe 

yazılarına yer verilmektedir. Konuya iliĢkin basında pek çok yazı yayınlanmıĢtır. Bu 

yazıların tamamını aktarma Ģansımız yok. KöĢe yazılarının mümkün olduğunca farklı 

görüĢleri temsil eden gazetelerden olmasına dikkat edilmiĢtir.  

KöĢe yazıları kronolojik olarak sıralanmıĢtır. Yazılar aktarılırken, yazının ilgili 

bölümünden seçilen kısımlara yer verilmiĢtir. Bunun için yazının ana fikrini 

yansıtacağını düĢündüğümüz yerler alıntılanmıĢtır. Yazının tamamının okunması 

yazıdaki fikrin nasıl destekliğini anlamak açısından daha faydalı olacaktır. Ancak biz 

çalıĢmanın çok uzamaması için yazının tamamını almadık. Okuyucularımız 

dipnotlarda verilen linklerden yazıların tamamına ulaĢabilirler.  

Haber7'den Taha Dağlı 16 Temmuz tarihinde yayınlanan "CIA'dan Darbe Ġtirafı" 

baĢlıklı yazısında
103

, "Darbe girişimini Gülen'in subayları yapmıştır, CIA'nın bir 

kanadı ile ABD'deki neo-con darbenin planlayıcısıdır." ifadelerini kullandı. Dağlı, 

"Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor'un darbeci çizgisini saklamadığını belirtti.  

Yeni ġafak Gazetesi'nden Ġbrahim Karagül 19 Temmuz tarihli yazısına "ABD 

Erdoğan'ı Öldürmeye ÇalıĢtı!" baĢlığını koydu. Karagül, çarpıcı yazısında çok net ve 

açık konuĢarak Ģunları yazdı:
104

  

"Açık ve net söyleyelim: ABD yönetimi, Gülen terör örgütü üzerinden Türkiye'de 

darbe tertiplemiştir, iç savaş çıkarmak istemiştir, milletimizi birbirine kırdırmaya 

çalışmıştır. 

ABD bu darbe teşebbüsünün planlayıcısı ve uygulayıcısıdır. Orgeneraller, o vatan 

hainleri bütün talimatları Gülen'den almış, o da müdahaleyi planlayanların 

emirlerini iletmiştir. 
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Bir terör örgütü liderini koruyan ABD yönetimi, teröre destek veren ülke ilan 

edilmelidir. Hala Gülen üzerinden Türkiye'ye operasyon çeken bu ülke, nihai 

saldırısını doğrudan ülkemize yöneltmiş, Gülen'in teröristleri üzerinden sivil 

halkımıza kurşun yağdırmıştır. 

... 

Çok açık ve net söylüyorum:  

ABD yönetimi, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı öldürmeyi 

planlamış ve bu planı uygulamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Marmaris'te şehit 

etmeye dönük operasyon, Gülen'in teröristleri, suikast timi üzerinden uygulamaya 

konulmuştur. 

Tekrar ediyorum: Erdoğan'ı şehit etmeye dönük saldırı, Gülen'in teröristleri 

üzerinden doğrudan ABD'de, ABD tarafından tezgâhlanmış, talimat onlar tarafından 

verilmiştir. 

... 

Bu yüzden saldırıdan doğrudan ABD yönetimi sorumludur. Darbe girişiminden 

doğrudan ABD yönetimi sorumludur. Açıkça ilan ediyorum:ABD yönetimi, 

kullandığı terör örgütü üzerinden milletimizin egemenlik sembolünü, Meclisi'ni 

bombalamıştır. 

Ülkemiz, milletimiz bu kötülüğü nesilden nesile aktaracak, hafızasından hiç 

silmeyecektir. 

19 Temmuz tarihinde Sabah Gazetesi'nde yayınlanan yazısında Mahmut Övür 

"Darbenin Arkasında ABD mi Var?" sorusunu soruyor. Övür'ün yazısından bir kesit 

Ģöyle
105

:  

"...Aslında dünyadaki birçok darbenin ABD patentli olduğu da biliniyor. Bunun en 

son örneği de Mısır'da yaşandı. Ama en çarpıcısı ise Şili'de seçimle 

gelen sosyalist Allende'nin 1973'te devrilmesiydi. Yıllar geçse de yöntem değişmiyor. 
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Seçimle gelen ister sosyalist ister muhafazakârlar olsun, ABD istemedi mi o ülkede 

iktidar darbeyle gider. Şili'de ordunun yönetime el koymasını isteyen muhalefetin şu 

iddialarına bakın, hiç yabancı gelmiyor: "Allende anayasayı deliyor, Allende 

diktatörlük kurmaya çalışıyor." 

Kafkas Stratejik AraĢtırmalar Enstitüsü'nden Ömer Çelikdönmez 19 Temmuz 

tarihli yazısında darbenin üst aklının ABD olduğuna iĢaret etti. Yazıdan bir kesit 

Ģöyle
106

:  

"Anadolu‟da bir söz vardır kahpe içerden olursa kapı mandal tutmaz diye. 

Türkiye‟de PKK/TAK ve IŞİD terör örgütlerine mal edilen bombalı saldırıların, 

darbeci CIA, Gladyo, NATO ve yerli işbirlikçisi fethullahçı terör örgütünün; 

Cumhurbaşkanı Erdoğan‟ın dik durması ve halkın direnişi sayesinde hezimete 

uğratılan müşterek darbe girişiminin çok önceden başladığı bir gerçek. Bu çerçevede 

Türkiye‟nin genelinde ama özellikle Suruç, Ankara ve İstanbul‟da iki yıldır yaşanan 

ve binlerce yurttaşımızın ölümüne ve yaralanmasına yol açan, istihbarat ve emniyet 

güçlerinin önleyemedikleri PKK ve IŞİD terörünün bombalı eylemlerin planlayıcısı 

ve azmettiricisinin adresi belli. Ankara‟da Türkiye‟nin en çok korunan ve güvenlik 

zafiyetinin en az olduğu Genelkurmay Başkanlığı önünde, Güvenpark‟ta ve İstanbul 

Atatürk Havalimanında patlayan bombaların bu vatan hain ekibin işi olduğu ortaya 

çıkmıştır. Darbe girişimin merkez üssünün İncirlik olduğunu FETÖ terör örgütünün 

faaliyetleri konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan‟ı uyaran Doğu Perinçek söylüyor. 

Haksızda sayılmaz. Çünkü İncirlik Üssü‟nden havalanan Ankara‟yı bombalayan 

uçaklara havada ikmal yapan Asena 2 isimli bir KC-135R ikmal uçağı İncirlik‟ten 

havalanmıştı. 

Bu uçağın havalandığı İncirlikteki üssün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan 

Van, darbe girişimi başarısız olunca İncirlik Üssü‟ndeki Amerikalı komutanlardan 

„sığınma‟ talep etti. Üsse giren savcılar yaptıkları incelemelerde 17 bin lira buldu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi‟ni bombalayan pilotun, Amerikalıların müttefik ilan 
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ettiği PYD‟ye sığınması darbecilere yardım ve yataklık eden üst aklı ele vermiyor 

mu? ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook‟un ABD‟ye ait herhangi bir 

mühimmatın, darbeye karışanların eline geçip geçmediğiyle ilgili “Sadece şunu 

söyleyeceğim. Sivil ve askeri personelimizin, ailelerinin, tesislerimizin güvenliğini 

sağlamak için uygun adımlar attık ve bunu yapmaya devam edeceğiz” şeklindeki 

muğlak ifadeleri, ABD‟nin darbe içindeki konumunu çok net özetliyor." 

20 Temmuz tarihinde Hakan Albayrak Karar Gazetesi'ndeki köĢesinde 

yayınladığı "Ġntikam" baĢlıklı yazıda darbe giriĢiminin ABD'yle irtibatlı olduğunu 

vurguladı. Albayrak'ın yazısından bir bölüm Ģöyle
107

: 

"Amerika Birleşik Devletleri'nin derdine bakar mısınız? Darbecilerden intikam 

alınmamalıymış! 

Türkçesi: Bizim çocuklar bu sefer başaramadı, lütfen üzerlerine fazla gitmeyin. 

15 Temmuz gecesi Türkiye'ye saldıran ihanet şebekesinin ABD ile irtibatını ortaya 

koyan bu açıklama, hainler hakkında başlatılan soruşturmaların ve açılacak olan 

davaların dosyalarına muhakkak girmeli. Hainlere, “ABD hükümeti, onca 

cinayetinize rağmen sizi niye açıkça kolluyor? Aranızda nasıl bir irtibat var?” diye 

sorulmalı. ABD'li yetkililere de “Demokratik düzeni yıkmaya teşebbüs eden, 

parlamentoyu bombalayan ve çoğu sivil olmak üzere yüzlerce kişiyi hunharca 

katleden darbecileri böyle pervasızca kollamanızın sebeb-i hikmeti nedir? 

„Amerikalılar kendi adamlarını anında sattı' dedirtmemek, Türkiye ordusunda ve 

başka ülkelerin ordularında bulunan diğer potansiyel darbecilerinize itimat telkin 

etmek değilse ne?” diye sorulmalı. 

Askerî darbenin bastırılması üzerine ilk iş olarak darbecilerin esenliğini temine 

çalışan ABD, gösterdiği bu refleksle çok büyük bir açık vermiş oldu." 

22 Temmuz tarihinde Milli Gazete yazarlarından Burhanettin Can "Kadife 

Darbeden Askeri Darbeye" baĢlıklı bir yazı dizisi kaleme almıĢtır. 15 Temmuz'u 

uluslar arası ve bölgesel dinamikler açısından değerlendiren Can, darbe giriĢimini 
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tarihsel bağlam içinde büyük fotoğrafın içine koyarak değerlendiriyor. Oldukça 

kapsamlı ve çarpıcı değerlendirmelerin yer aldığı Can'ın yazısından bir kesit 

Ģöyle
108

:  

"15 Temmuz 2016 İhanet Hareketi, Gülen Hareketini Truva Atı olarak kullanan Şer 

İttifakının(ABD-İsrail-İngiltere-Siyonizm) Türkiye‟ye karşı başlattığı askeri bir 

darbe girişimidir. 

... 

15 Temmuz 2016 Askeri Darbe girişimi, iç dinamikler, bölgesel dinamikler ve 

küresel dinamiklerin çatıştığı bir ortamda meydana gelmiştir. Şer İttifakı (ABD-

İsrail-İngiltere-Siyonizm) ve AB, yeni sömürgeleştirme hareketine uygun olarak 

İslam coğrafyasını yeniden paylaşmak istemektedir. Bu paylaşım kavgası, hem 

bölgesel hem de küresel bazda, eksenler düzeyinde, yeni çatışmalara sebebiyet 

vermektedir. 

Bu nedenle 15 Temmuz 2016 Askeri Darbe girişimini, Taksim Kadife darbe sürecinin 

genel stratejisi uzantısında ele alıp değerlendirmek gerekmektedir. 

Dünyada bu güne kadar gerçekleştirilmiş olan kadife darbelerin ana stratejisini 

çizen beyin takımı, Soros Merkezli Siyonist-Mason bir kadrodur. Bu, hedef ülkelerin 

dışında bir merkezdir. Hedef ülkelerde, ana stratejiye uygun bir şekilde Kadife 

darbelerin yönetilebilmesi için o ülke içerisinde var olan, o ülkenin vatandaşı 

konumundaki Mason- Sabetayist-Siyonist-İşbirlikçilerden oluşan 2. Derecede bir 

beyin takımı daha vardır. Bu iki merkez, mevcut siyasi iktidara, sisteme/devlete, 

millete ve ülkeye karşı olan “gayrı memnun örgütleri”, bir “çatı kuruluş” etrafında 

(“Taşeron Yapı”-“Truva Atı”) birleştirerek (yönetimin üçüncü halkası), ana 

stratejiyi ve ana stratejinin öngördüğü tüm taktikleri, bunlar aracılığıyla hayata 

geçirmeye çalışmaktadır(Şekil-1). Taşeron yapıda yer alan kadroların/yöneticilerin 
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tümü, bu işbirliğinden haberi olmayabilir; ya da ortak düşmana/rakibe karşı çıkar 

birliği olarak meseleye bakabilirler. Fakat sonuç değişmez. 

25 Temmuz tarihinde Yeni Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak  "ABD, 

Gülen, vs." baĢlıklı yazısında Gülen'le birlikte ABD'nin de suçüstü olduğunu ifade 

etti. Dilipak yazısında John Kerry'nin darbe giriĢiminden saatler önce aniden 

görüĢmelere ara verdiğine dikkat çekti. Dilipak'ın yazısından bir bölüm Ģöyle
109

:  

"Kerry yalancının biri. O ABD‟nin darbe girişimiyle bağlantılı olduğunu biliyordu. 

Kerry bölgeye yakın bir yerde idi o saatlerde. Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü 

Müdürü Sergey Markov, başarısız darbe girişiminden saatler önce Moskova‟da 

temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry‟in aniden görüşmelere ara 

verdiğine dikkat çekti. Markov, Kerry‟nin ABD‟nin darbe girişimiyle bağlantılı 

olduğunu bildiğini öne sürdü. İyi mi? 

CIA darbe öncesi kiralık kalemlerini devreye almıştı. İngiltere’nin Independent 

gazetesinin İstanbul muhabiri Patrick Cockburn bunlardan biri. Darbe girişimi 

sonrası kaleme aldığı yazısında “Türkiye‟yi tam ölçekli bir İslamileşmeye doğru 

götüren Erdoğan‟ın kendisine karşı darbe yaptırarak bu gidişatı hızlandırmak 

istediği gibi bir iddiada bulunuyor. Cockburn‟un Gülen ile aynı dili kullanıyor. 

Çünkü akıl hocaları aynı. Murat Belge, Graham Fuller, Gülen aynı kaynaktan 

besleniyor.." 

Milliyet Gazetesi'nden Cemil Ertem 26 Temmuz tarihli yazısında darbe 

giriĢiminin küresel arkaplanına değiniyor. 15 Temmuz Türkiye için neo-con 

balkanlaĢtırma projesiydi diyen Ertem'in yazısından bir bölüm Ģöyle
110

:  

"Şimdi bu tespiti doğrulayacak veriler elimize geliyor. Bu darbe girişimi olmadan 

önce, ancak bir komplo teorisinden öteye gitmeyecek-böyle görünerek üzerinde 

durulmayacak- bilgi ve kanıtlar şimdi elimizin altında. Örneğin ABD‟li neoconların 

darbe öncesi İstanbul‟da cirit atması, Fuller‟in ekibinin yaptığı toplantılar açığa 

                                                           
109

 http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/abdurrahman-dilipak/abd-gulen-vs-15846.html 
110

 http://www.milliyet.com.tr/darbecilerin-dunyasi--ekonomi-ydetay-2283905/ 

http://www.milliyet.com.tr/abd/
http://www.milliyet.com.tr/istanbul/


|islamianaliz 

51 
 

çıkmıştır. Hatta Graham Fuller‟in Türkiye‟de olduğu ve şaibeli yollarla 16 

Temmuz‟da bir komşu ülkeye kaçtığı çok ciddi istihbarat bilgileridir. 

Zaten darbe girişimi öncesi ve sonrasında bu “marifetli” neoconun yazdıkları da 

ortadadır. 

FETÖ örgütünün Türkiyeli bir örgüt olmadığı böylece ortaya çıkmış oluyor. 

Şimdilerde FETÖ dışında olup da bu neoconların kuyruğuna takılanlar da ortaya 

çıkıyor. Esasında bu girişimin FETÖ ve asker kılığındaki teröristler dışındaki “sivil” 

yandaşlarını da biliyoruz. Bu darbe gerçekleşseydi bunun sivil yürütücüleri kimler ve 

hangi kesimler olacaktı. Yalnız FETÖ kadrolarının bu işi 

üstlenmeyeceği/üstlenemeyeceği çok açık. Yani Erdoğan‟sız ve onun vizyonundan 

ayrılmış bir Türkiye‟yi kimler “yönetmeye”, daha doğrusu neoconun küresel 

siyasetinin koltuk değneği yapmaya çalışacaktı; bunları da ortaya çıkaracağız." 

Yıldıray Çiçek Ortadoğu Gazetesi'nde yayınlanan 27 Temmuz tarihli yazısında 

"ABD Kucağında Darbe Girişimi" baĢlığını kullandı. Çiçek yazısında Ģu ifadelere 

yer verdi
111

: 

"Darbe girişiminde ABD'nin de olduğu iddiaları güçlü bir şekilde hissedilmektedir. 

CIA eski Haberalma Konseyi Başkan Yardımcısı ve ABD'nin dış istihbarat 

teşkilatının eski üst düzey yetkililerinden Graham Fuller'in darbe günü Türkiye'de 

olduğu ve ertesi gün kaçtığı söylenmektedir. Sürekli Graham Fuller'le hareket eden 

ve ABD'nin Ortadoğu uzmanı diye bilinen ve hedef seçilen ülkelerin ABD hedefleri 

için dönüştürülmesi adına raporlar hazırlayan Henri Barkey'in de darbe girişiminin 

olduğu gün İstanbul'da toplantı yaptığı ortaya çıkmıştır. 

Yine, Afganistan'da Uluslararası Güvenlik Destek Gücü Komutanlığı'ndan mayıs 

ayında ayrılıp emekli olan John F. Campbell adında Amerikalı bir generalin darbe 

girişimi öncesi Türkiye'ye iki kez geldiği ve darbe adına son hazırlıkları yaptığı 

iddiaları ortadadır. 
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup konuşmasında bu konuya dikkat çekmiş ve şu 

değerlendirmede bulunmuştur: 

"Bu darbe sürecinin arkasında CIA'nın olduğu iddiaları yoğunlaşmaktadır. 

ISAF Komutanı bir ABD'li generalin FETÖ darbe girişimini hazırlayan ve 

yönetenler arasında bulunduğu dillendirilmektedir. 

Bu ABD'linin 15 Temmuz öncesinde,  Türkiye'ye 2 defa gizlice geldiği, Erzurum ve 

Adana İncirlik Üssü'nde sır dolu görüşmeler yaptığı konuşulmaktadır. 

Şayet bu iddialar doğruysa, yani hainlerin ardında CIA ve Pentagon duruyorsa, 

karşımızda çok ciddi bir sorun var demektir. Ve ABD bunun altından 

kalkamayacaktır." 

27 Temmuz tarihinde Hasan Bülent Kahraman Sabah'ta yayınlanan "ABD Var 

mı Darbe GiriĢiminde?" baĢlıklı yazısında Ģunları yazdı: 

"Bugün de sonuna kadar inanıyorum ki, ABD işin içindedir. İncirlik'in kullanıldığı 

bir darbe girişiminden ABD'nin haberinin olmayacağına, hatta darbe 

hazırlıklarını bilmeyeceğine kargalar bile güler. Darbe sonrası Amerikan basınında 

çıkan yazılara bakın. ABD darbeyi 15 Temmuz gününün, darbe öncesinin mantığı ve 

yaklaşımıyla ele aldı. Erdoğan'a kızgındı. Sustu, bekledi, gözledi, ölçtü, 

biçti, olmayacağını görünce "karşıyız" dedi. 

Bu sadece bir Erdoğan-Amerika meselesi değildir. Aynı zamanda dünyanın bu 

bölgesinin nasıl tasarlanacağıyla ilgili bir konudur. Ayrıntılarını yavaş yavaş 

öğreneceğiz. Ama görünen köyün kılavuz istemediği de aşikâr. 

Şimdi mesele başka bir noktaya kayıyor. ABD'nin etkisini, tutumunu biliyoruz da 

bundan sonra ne yapacağız? Soruyu, Bülent Ortaçgil'in şarkısındaki sorulara bir 

yenisini ekleyerek öyle sorayım, 'küsmeli mi, küsmemeli mi'?" 
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Evrensel Gazetesi yazarlarından Aydın Çubukçu "Darbenin Gizli kalan Ġki 

Ayağı" baĢlıklı yazısında darbe giriĢiminin arkasındaki baĢ Ģüphelinin ABD 

olduğunu vurguluyor. Çubukçu'nun yazısından bir kesit Ģöyle
112

:  

"Uluslararası planda, baş şüpheli ABD‟dir ve bunu ileri sürmek için fazla kanıta da 

ihtiyaç yoktur. Tek kuşku yaratan nokta, ABD‟nin içinde ya da önünde bulunduğu bir 

askeri darbenin Türkiye gibi bir ülkede başarısız olmasıdır. Başarısızlık ABD‟nin 

doğrudan işin içinde ya da başında olma kuşkusunu zayıflatan bir rol oynuyor, aynı 

zamanda NATO ordusunun gözü dönmüş bir grup tarafından provoke edilmesi 

görüntüsünü öne çıkarıyor. Böylece, aslında çok büyük bir siyasi operasyon olduğu 

apaçık olan girişimin, „çeteci hainler‟ tarafından planlanıp uygulanan bir çılgınlık 

olarak geçiştirilmesinin yolu da açılıyor. Gerçeği böylece gizlemenin pek kolay 

olmadığı açıktır. Ne kadar üstü örtülmek istense de, ABD‟nin bu komplodaki rolü en 

azından kuvvetli kuşku düzeyinde kabul edilecektir." 

28 Temmuz tarihinde Abdülkadir Özkan Milli Gazete'de yayınlanan yazısında 

darbenin arkasında ABD ve Batılı güçlerin olduğunun net olduğunu söyledi. Özkan 

Ģunları yazdı
113

: 

"15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmiş olmasına rağmen 

darbenin içinde, yanında ya da arkasında hangi ülkeler ve örgütlerin olduğu 

konusunda tartışmalar sürüyor. Tüm bu tartışmaların ve haberlerin kesin olarak 

ortaya koyduğu husus, darbenin önünde ve arkasında ABD‟nin olduğudur. Buna 

yıllardan beri terör örgütlerine ülkelerinde barınma imkânı sağlayan Almanya ve 

Fransa gibi AB ülkelerini de ekleyebiliriz. Bu arada darbe gecesi ve sabahı İngiliz 

BBC ve Amerikan NBC televizyon kanallarının darbeyi desteklen yayınlarını da 

eklediğimizde  “Darbenin arkasında hangi ülkeler ve kimler var” sorusunun net 

karşılığı Batı oluyor. Darbeye giden yolda darbeci terör örgütünün Rusya‟nın 

uçağını düşürmek suretiyle Türkiye‟nin bu ülke ile ilişkilerini bozarak ABD ve AB 
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ülkelerine adeta mecbur duruma düşürmeye çalıştıkları hatırlanacak olursa 

darbenin arkasında ya da yanında hangi ülkelerin olduğu hususunda daha fazla kafa 

yormaya gerek kalmaz." 

29 Temmuz tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan yazısında Nuray 

Mert, darbeyi kimlerin planladığını, kimlerin azmettirdiğini hali hazırda bilmenin 

mümkün olmadığını ancak, Batı basının yangına körükle gittiğini ve Erdoğansız 

Türkiye saplantısından dolayı kötü bir sınav verdiğini belirtiyor. Bununla beraber 

Batı ülkelerinin bu tür karanlık iĢlere tevessül ettiğine iĢaret ediyor
114

:  

"Darbe girişimi çerçevesinde, bazıların ileri sürdüğü gibi, Batı ülkelerinde bazı 

çevrelerin Türkiye‟ye müdahale etmek için karanlık işlere tevessül edip etmediğini 

bilemiyoruz, ama daha önce, başka ülkelerde, “demokrasi getirmek” adına açıkça 

giriştikleri müdahalelerin o ülkeleri ne hale getirdiğini biliyoruz." 

29 Temmuz tarihinde Karar Gazetesi'nde yayınlanan yazısında Etyen 

Mahçupyan, "darbenin arkasında ABD'nin olup olmadığı" sorusuna "kliĢeler" 

üzerinden ve "ideolojik bir tutumla" yaklaĢılmaması gerektiğini, "somut delillere" 

bakılması gerektiğini vurguluyor. Mahçupyan'ın yazısından bir kesit Ģöyle:  

"Gülenci darbede ABD rolüne ilişkin epeyce geniş bir fikir birliği var. Öne sürülen 

argümanlar, daha önceki darbelerin ABD onayıyla yapılması, Gülen‟in ABD‟de 

ikamet etmesi ve Gülencilerin elde ettiği kozmik sırların yabancı ülkeler için 

değeri… Ne var ki bunların hiçbiri yaşadığımız darbenin arkasında ABD olduğuna 

dair bir nedensellik gücüne sahip değil. ABD bu darbeyi önceden bilmiş, hatta 

desteklemiş de olabilir… Ama ileri sürülen „nedenler‟ bu sonuca varmak için ne 

yeterli, ne de gerekli. Somut delile ise şu ana kadar sahip değiliz. 

... 

Öte yandan ABD‟nin Gülenci darbeyi gerçekten de önceden bilmediğine kimse 

garanti veremez ve zaten inandırıcı da olmaz. ABD içinde bu darbeden önceden 
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haberdar olanların mevcudiyeti yüksek bir ihtimal… Ancak bu kişilerin Obama 

hükümetine bilgi verip vermediğini şu an için bilmiyoruz. Hükümetin bilgisi olsaydı 

bile kılını kıpırdatmayacağı, Türkiye‟yi uyarmayacağı da iddia edilebilir. Çünkü hem 

ABD‟nin geçmiş performansı bu yönde, hem de iki ülke arasındaki limoni durumlar 

dikkate alınırsa, ABD‟de hangi hükümet olursa olsun Türkiye‟deki bir darbenin 

„bekle gör‟ politikası içinde ele alınacağını öngörebiliriz. Daha spekülatif bir 

bakışla, ABD‟nin kalıcı olmayı hedefleyen askeri müdahaleleri daha doğrudan 

desteklemiş olduğunu ve Gülenci girişimin de bu yönde olduğu için muhtemelen ABD 

desteği olmadan hayata geçirilmeyeceğini de savunabiliriz." 

Yine de bütün bunların darbenin arkasında ABD'nin olduğuna iliĢkin bir "kanıt" 

olamayacağını vurgulayan Mahçupyan, "ABD'nin niçin Türkiye'de bir darbe 

isteyeceğini" sormak gerektiğini vurguluyor. Mahçupyan, Darbenin Türkiye'yi 

istikrarsızlaĢtıracağını ve bunun da ABD'nin isteyeceği bir Ģey olmayacağına iĢaret 

ediyor. "Diyelim ki" diye devam eden Mahçupyan Batı'nın Türkiye'yi 

istikrarsızlaĢtırmayı ve Erdoğan'dan kurtulmayı düĢünse bile "bunun için darbe 

yapmaya gerek yok ki" diyor. Türkiye'nin fay hatlarının kaĢınmasının ve ekonomik 

açıdan baskı altına alınmasının bu sonucu verebileceğini ifade ediyor.  

Mahçupyan yazısının sonunda ilginç ifadeler kullanıyor: 

"Ama yine de meraklıları ille de darbeyi ABD yaptı diye inat edebilirler. CIA 

mavalları uydurup ille de işin arkasına ABD‟yi koymak, Gülencileri hafife almak 

isteyebilirler. Ancak  

ilave bir varsayıma muhtaçlar: „ABD aptaldır‟… Eğer aptalsa ABD gerçekten de 

darbeyi desteklemiş olabilir. Ne yazık ki bu yönde de elimizde delil yok henüz…" 

Mahçupyan'ın "bir istisna" bırakmayı önermesi ya da meseleye "kanıtlar" üzerinden 

bakmayı teklif etmesi anlaĢılabilir bir Ģeydir. Ancak CIA'ya iliĢkin tezleri "maval 

uydurma" olarak nitelemesi gerçekten çok ilginç. Zira 15 Temmuz'a iliĢkin 

ABD/CIA bağlantısına iliĢkin hiç bir göstergeye sahip olmamıĢ olsak bile, ABD ve 

CIA'nın tarihi hakkında kabataslak bir bilgiye sahip olmak, bu bağlantıyı kurmak için 
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rasyonel bir sebep olabilir. Kaldı ki, kendi yazısının giriĢinde söyledikleri de aslında 

bu bağlantının bir "maval" olmadığını ortaya koymak için yeterlidir. Bütün 

bunlardan sarfı nazar edip, "Gülencileri hafife almak isteyebilirler" diyerek kuklacıyı 

değil, kuklayı hedef göstermesi de bir baĢka tuhaflıktır. Mahçupyan'na "darbenin 

arkasında ABD var" argümanından "Gülencileri hafife almak" sonucunu nasıl 

çıkardığı sorulması gerekmektedir.  

Darbe-ABD iliĢkisine iliĢkin ilginç yazılardan biri de Hürriyet Gazetesi yazarı 

Taha Akyol'a ait. Konuya bir kaç yazı kaleme alan Akyol 29 Temmuz tarihli 

"Darbe ve Batı" baĢlıklı yazısında
115

 Türkiye'nin darbe karĢısında yeterli destek 

görmediğini, Putin ve Ruhani'nin darbe girĢimini hemen kınamasına rağmen 

Obama'nın 3 gün beklediğini vurguladıktan sonra Ģu soruyu soruyor: "Dostumuz Batı 

değil de Rusya ve İran mıymış?" Akyol, hemen arkasında meselenin dostluk-

düĢmanlık meselesi olmadığını belirtip, soğukkanlılık ve rasyonellik tavsiye ediyor.  

Bir sonraki günkü yazısında
116

 ise Akyol, Joseph Votel'in sözlerini aktararak, bu 

sözlerin Amerika için bile "ahmakça" olduğunu belirtiyor. Darbe sonrası 

yaĢananların Avrupa ve Amerika ile iliĢkilerimizi gerginleĢtirdiğini söyleyen Akyol: 

"Avrupa ve Amerika'nın bu tavrı karşısında Türkiye geleceğini artık Batı'da değil 

İslam dünyasında, Türk dünyasında ya da Rusya ile Avrasya coğrafyasında mı 

aramalı?" diye sorup hemen arkasından kesin bir cevap veriyor: "Hayır.".  

Taha Akyol yazısının sonunda Türkiye'nin Batı ile iliĢkilerinin 200 yıllık bir tercih 

olduğunu, "eksen kayması" görüntüsü vermenin Türkiye'nin siyasi ikliminde büyük 

tahribat yaratacağını belirtiyor ve ekliyor: "Günün fırtınaları Türkiye'nin 200 yıllık 

Batı tercihini tahrip etmemelidir."  

Akyol, Amerika'nın 60 yıldan beri Türkiye üzerinde kurmuĢ olduğu hegemonyanın 

yarattığı tahribattan bahsetmiyor. 1960'dan bu yana her 10 yılda bir Türkiye'de 

yapılan darbeler ve bu darbelerin ülkemize ödettiği bedeller Akyol için "günün 
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fırtınaları.". Ona göre, bu tercihi sorgulamamalıyız; bir sonraki darbe giriĢimine 

kadar beklemeliyiz: Bu bizim 200 yıldan beri kaderimiz! 

30 Temmuz tarihinde Türkiye Gazetesi'nden Fuat Uğur, darbe giriĢimini 

ABD'nin Türki cumhuriyetler üzerindeki hedefleri bağlamında ele alan bir yazı 

yayınladı. Önemli tespitlerin yer aldığı yazıdan bir bölüm Ģöyle
117

:  

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‟nun sözleri dikkatinizi çekiyor mu? 

Kırgızistan Başbakanı ile Dışişleri Bakanı‟na ülkelerindeki FETÖ‟cülerin listesini 

gönderdiklerini ve onlara “Eğer tedbir almazsanız ülkenizde bir FETÖ‟cü kalkışma 

olabilir” dediklerini anlatıyor sürekli. 

Çünkü en yoğun tehlike orada. 

Çünkü Kırgızistan, ABD‟nin, Ukrayna‟dan sonra Rusya‟nın bağrına saplayacağı 

ikinci hançer." 

Uğur 15 Temmuz darbe giriĢiminin amacını Ģu cümlelerle özetliyor:  

"ABD Türkiye üzerinden Türk Cumhuriyetlerini dizayn etmek istedi. Amacı FETÖ 

aracılığıyla ABD‟ye bağımlı cumhuriyetler oluşturarak Rusya‟yı dağıtmaktı.". 

30 Temmuz tarihli yazısında Posta Gazetesi Yazarı Oral ÇalıĢlar "Batıyla Öfke 

Nöbeti" baĢlıklı yazısında Batı medyasının darbeye iliĢkin tutumlarını eleĢtiriyor. 

Batı semalarını, darbe destekçisi sayılabilecek bir havanın kapladığını belirtiyor. 

Ancak daha sonra Türkiye'ye Batıyla kavga etmemesini nasihat ediyor. ÇalıĢlar'ın 

yazısından bir kesit Ģöyle
118

: 

"Batı‟ya tepki göstermekte haklıyız, ancak gerçekçilik şart. Sonuç olarak, Türkiye 

hâlâ “Batı ittifakı” içinde. Dış ticaretin yarısı, Avrupa‟yla. Avrupa‟nın, bütün çifte 

standartına rağmen, yüzyılların birikimi içinde oluşmuş, “demokrasi kriterleri” 

bulunuyor. O kriterler, demokrasimizi geliştirmek ve derinleştirmek için, yol 

gösterici özelliklerini koruyorlar. Ayrıca, öfke havası içinde, öyle senaryolar 
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oluşturabiliyoruz ki, sanki Batı (özellikle de İngiliz ve Amerikalılar) “Türkiye'ye 

düşmanlık dışında” bir şey düşünmüyor... Uluslararası ilişkiler karşılıklı çıkar 

üzerine kurulu. Türkiye, gözden çıkartılması çok da kolay olmayan bir ülke... Onları 

aklı selime çağırırken; bizim de, sakin, sabırlı ve özgüvenli olmamız, enerjimizi 

kavgayla ziyan etmememiz gerekiyor." 

ÇalıĢlar'ın "Öfke havası içinde öyle senaryolar oluşturabiliyoruz ki, sanki Batı 

(özellikle de İngiliz ve Amerikalılar) Türkiye'ye düşmanlık dışında bir şey 

düşünmüyor." ifade önemli. ÇalıĢlar'ın Batı'yla olan özellikle son yüzyıllık 

iliĢkimizde ülkemize ve Ġslam coğrafyasına yaptıklarını bir kenara bırakıp 

Türkiye'nin tepkisini "öfke"yle oluĢturulmuĢ "senaryo"lara bağlaması oldukça 

düĢündürücü. Sanki, Türkiye bir darbe giriĢimine maruz kalmamıĢ, üzerine 

bombalar yağmamıĢ ve hiç yoktan atarlanıp sorun çıkarma niyetindeymiĢ gibi bir 

anlam yüklemiĢ ÇalıĢlar ifadelerine.  

Habertürk Gazetesi'nden Soli Özel 31 Temmuz tarihli yazısında darbenin 

arkasında ABD'nin bulunduğuna dair Türkiye halkında derin bir kuĢku olduğunu 

yazdı. Yazıdan bir kesit Ģöyle
119

:  

“Darbenin dış boyutu” denildiğinde Türkiye‟nin toplumsal refleksi, hafızası 

ABD‟nin nerede durduğuna bakar. Zaten hemen herkeste „ABD‟siz bu işlerin 

yapılmayacağı‟ inancı olduğundan, bu kez de darbenin Amerikan güdümünde, 

desteğiyle yapıldığı tezi bir hayli taraftar buldu. Gülen‟in ABD‟de ikamet etmesi, 

darbe gecesi İncirlik Üssü‟nden tanker uçağın kalkması, Amerikan Ulusal İstihbarat 

Başkanı James Clapper‟in „Gülencilerin darbedeki rolü konusunda ikna edici veriye 

sahip olunmadığını‟ söylemesi, Merkezi Komutanlık (Centcom) komutanının 

“Birlikte çalıştığımız kişiler hapiste şimdi” türünden şikâyetleri, ABD‟nin rolü 

konusunda zaten hâkim olan görüşü, yani darbenin bir ABD operasyonu olduğu 

görüşlerini güçlendirdi. Obama yönetiminin bu konularda son 2.5 yıldır kendisine 

yöneltilen şikâyetlerin ve taleplerin üstüne gitmemesi de kuşkuları derinleştirdi." 
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Eldeki bilgiler ıĢığında ABD'nin darbeyi desteklediği ya da örgütlediği sonucuna 

varmak kolay değil diyen Özel yazısında Ģu ifadelere de yer verdi: 

"Buna karşılık, ABD istihbarat camiası içinden bazılarının durumdan haberdar 

olmamaları da akla uygun değil. Hele Gülen‟i asıl istihbaratçıların himaye ettiği ve 

küresel ağından yararlandığı, ABD‟de yeşil kart almasını dışişleri bakanlığının 

itirazlarına rağmen bunların sağladığı bilinince. Türkiye‟nin son 8 yılına damgasını 

vuran ve Ergenekon davalarıyla başlayan olaylar zincirini ve bunu sürükleyen gücü 

bilmediklerini söylemeleri, inandırıcı bulunamaz. Hele Dani Rodrik‟in konuyla ilgili 

yazısında vurguladığı gibi Amerikan Dışişleri‟nin ordu içindeki Gülenci örgütlenme 

hakkında raporları gayet açıkken. Halen bu çevrelerde etkili olduklarını 

düşünebileceğimiz yeni muhafazakâr ekipten yazarların Erdoğan yönetimine karşı 

bir darbeye hiç de soğuk bakmadıkları ise sır sayılmaz." 

Cumhuriyet Gazetesi'nden Orhan Bursalı ise 31 Temmuz tarihli yazısında 

ABD'nin darbeseverliğine vurgu yapıyor. Bursalı'nın yazısından bir kesit Ģöyle
120

:  

"Şaşırdık mı? ABD Merkez Komutanlığı‟ndan bir general, Joseph Votel, “ABD 

ordusunun TSK içindeki en yakın pek çok müttefiki, başarısız darbe girişimi 

sonrasında hapse atıldı” diyor. Üzüntüsü ve hayal kırıklığı dorukta! Burada ilk 

değerlendirmede buna işaret etmiştik.   

WSJ, ABD‟nin etkili muhafazakâr gazetesi, şunu da yazıyor: ABD Ulusal İstihbarat 

Direktörü James Clapper’a göre, darbe girişimi sonrası tutuklamalar Türkiye‟deki 

Milli İstihbarat Teşkilatı‟nın tüm kesimlerini etkiledi, Türkiye‟deki muhataplarının 

birçoğu tasfiye edildi veya hapse atıldı.  

Açıkçası şunu diyorlar: Darbeci adamlarımız tasfiye edildi biz ne halt edeceğiz 

şimdi? Bu sözler, Pentagon‟un, yani ABD Savunma Bakanlığı‟nın, darbecilerle ilişki 

içinde olduklarının itirafıdır. 
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Darbeci generallerin Amerikan askeri çevreleriyle hangi çerçevede ilişkileri olabilir 

ki? Eğer iki ülke ordusu ve askerleri arasında bir ilişki olacaksa, bu ancak 

genelkurmayları arasında olabilir. Bence, bırakın generalleri, kuvvet komutanlarının 

bile ABD‟deki muhataplarıyla, görevlendirmeler dışında, birebir, bağımsız ilişkileri 

olamaz.  Demek ki darbeci generaller Amerika‟nın “our boys”larıydı. Bu sözcükler 

12 Eylül 1980 darbesinin başarılmasının hemen ardından, Amerikalı diplomatların 

Washington‟a çektikleri mesajın ta kendisiydi: “... our boys have done it”. (Bizim 

çocukların işi).  Bu açık seçik itirafların ardından Amerikan Genelkurmay 

Başkanı‟nın apar topar Ankara‟ya geliyor olması, yanan kazın yerine herhalde hindi 

getirme eylemidir.  RTE haklıdır: Ülkede koskoca kanlı bir darbe girişimi oldu, tüm 

Batı suspus..." 

31 Temmuz tarihinde GüneĢ Gazetesi'nden Kayahan Uğur "ABD Genel Kurmay 

BaĢkanı HoĢ Gelmiyor" baĢlıklı yazısında darbenin arkasında ABD olduğunu açık 

bir Ģekilde ifade ediyor
121

:  

"ABD‟nin FETÖ örgütünün sadece arkasında olmakla kalmadığı, bu örgütü bizzat 

ABD istihbarat örgütlerinin destekleyip, geliştirdiği çok açık bir gerçektir. Ordu 

içindeki FETÖ generallerinin aynı zamanda ABD‟nin Türkiye ve Ortadoğu‟daki 

faaliyetlerinde seçilmiş muhatapları olduğu ABD sözcüleri tarafından da 

onaylanmıştır. FETÖ‟nün askeri darbe formu içindeki iç işgal girişimi adeta ABD 

adına yapılmıştır. Bu koşullar altında, Türk-ABD ilişkilerini en iyimser bir bakışla 

ele alacak bir gözlemci için bile sorulması gereken basit bir soru var: Terör örgütü 

liderini barındırıp, koruyan bir ülkenin askeri lideri Türkiye‟de ne yapacaktır?"    

Uğur yazısına, 15 Temmuz'u ABD'nin Vietnam yenilgisine benzeterek son veriyor.  

Posta Gazetesi'nden Nedim ġener 1 Ağustos tarihili "FETÖ CIA ĠliĢkisi" 

baĢlıklı yazısında
122

 darbe giriĢimini ABD Fethullah Gülen'i Türkiye'ye verir mi? 

sorusu bağlamında değerlendiriyor. ABD'nin Gülen'i vermeyeceğini söyleyen ġener; 

"Çünkü ABD, kullandığı örgütün lideriniz teslim etmez; devlet içindeki 
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FETÖ'cülerden beklentisi varsa hiç etmez. Hele ki bu örgütü küresel düzeyde 

kullanıyorsa. FETÖ'nün CIA ile ilişkisi konusunda en detaylı bilgiler MİT'in elinde." 

ġener yazısını Ģu cümlelerle bağlıyor:  

"Sözün özü: FETÖ ABD'nin küresel olarak kullandığı bir istihbarat ve operasyon 

örgütüdür. Baş ajanı teslim etmez.". 

ABD Genel Kurmay BaĢkanı Dunford'un Türkiye'yi ziyaretinden bir gün sonra, 2 

Ağustos tarihinde Serdar Turgut Habertürk Gazetesi'nde ilginç bir yazı kaleme 

aldı. Turgut, darbenin arkasında ABD'nin olduğunu söylemenin "imkansız" 

olduğunu belirterek Ģunları yazdı
123

: 

"Ladin gibi devletin düşmanı ilan edilmiş ve Amerika topraklarında binlerce 

kişinin ölümüne yol açtığı için savaş ilan edilmiş bir insana yönelik operasyon için 

bile yasalara uygunluk gözetilirken Türkiye gibi devletler hukukuna uygun 

ilişkilerin bulunduğu, liderinin defalarca Beyaz Saray‟da dostça ağırlandığı ve 

yıllardır müttefik olarak görülen bir ülkeye yönelik bir operasyonun bu hukuk 

sisteminde Amerika tarafından resmen yaptırılmış olması imkânsızdır." 

Turgut darbe giriĢimi esnasında CumhurbaĢkanı'nın öldürülmeye çalıĢıldığını, bunun 

ise ABD yasalarına göre suç olduğunu belirtiyor: "Çünkü Amerikan başkanlarının 

yabancı ülkelerde suikastlar emretmeleri yasalara aykırıdır ve bir suçtur."  

Darbe giriĢiminin ardında ABD'nin olup olmadığını, nesnel gerçeklere ve açık 

istihbarattan elde ettiği bilgilere göre sorgulayacağını ifade eden Turgut'un, Ġncirlik'e, 

Stratfor'a, Fuller'e, Gülen'in 15 yıldan beri ABD'de kalıyor olmasına, Joseph Votel ve 

John Brennan'ın açıklamalarına hiç değinmemiĢ olmasını kaydetmek gerekiyor. Yine 

Türkiye'de ve dünyada daha önce yapılan ABD'nin planladığı darbelere iliĢkin de bir 

yorum da bulunmamasını da not etmek gerekiyor. Amerika'nın "gayr-i yasal" bir iĢe 

giriĢmeyeceği varsayımına dayanan bu yaklaĢım, maalesef kendi varsayımını 

sorgulamıyor. Turgut, zaten darbenin arkasında ABD vardır, demenin ikili iliĢkilere 

zarar vereceği düĢüncesinden yola çıkarak, bu ihtimali dıĢarıda tutmayı ve "dostluk" 
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havasına halel getirmemeyi amaçladığını yazısının baĢında Ģu cümlelerle ifade 

ediyor:  

"Şu anda Amerika‟ya yönelik suçlamalar çıkarmak yakın gelecekte çok da 

ihtiyacımız olacak güçlü bir müttefiğe karşı düzen bozucu duygular yaratılmasına, 

o gereken rasyonel temelli ilişkiyi imkânsız kılacak durumlara yol açabilir. 

Bu yüzden bu yazıda mümkün olduğunca gönlümden geçen dostluk havası 

oluşturmaya yönelik duygulardan yola çıkarak, sadece eldeki gerçeklere sadık 

kalıp açık istihbarat haline gelmiş gerçekleri okuyarak, bu işle Amerika‟nın resmen 

ilişkisi olamayacağını nedenleriyle anlatmaya çalışacağım." 

Bütün bunlara rağmen Turgut, darbenin arkasında ABD olsa bile bunun neo-conlar 

tarafından "yasa dıĢı" bir Ģekilde yapılmıĢ olabileceğini belirtiyor:  

"Amerikan derin devleti içinde hayli aktif olan neocon‟ların ileri gelenleri her 

fırsatta Erdoğan’a duydukları kini ve neftreti ifade ederler. Bunların yasadışı bir 

operasyon planlamış olması mümkündür. Neocon‟lar Türkiye‟nin bölünerek bir 

Kürt devleti kurulmasının da en büyük destekçisidirler. Çıkarmayı umdukları 

karışıklık döneminde buna da girişmeyi planlamış olma ihtimali hayli fazladır."   

2 Ağustos tarihinden itibaren Darbe-ABD bağlantısını arka arkaya yazdığı 3 

yazıyla iĢleyen Takvim Gaazetesi'nden Ergün Diler, Pentagon, Beyaz Saray ve 

CIA'yı iyi bilen bir dostundan aldığı bilgileri okuyucusuyla paylaĢtı
124

. Darbeyi 

kim yaptı? sorusuna Diler Ģöyle bir cevap alıyor: 

"Peki, darbe girişimini kim yaptı? Gülen hareketine bağlı askerler mi? Evet! Bunu 

kabul etmekle birlikte darbenin planlayıcısı Amerika (NATO askerleri), yardımcı 

oyuncular ise İngiltere ve Almanya. Merkel'in emri ile İncirlik'te lojistik destek 

sağlandı. Bu konuda hiç şüphe olmadığını belirtmeliyim. Buna net olarak inan. Zaten 

Almanya ile yaşadığınız İncirlik sürtüşmesini hatırla!.." 

Diler'in kaynağı darbenin yönetildiği merkeze iliĢkin Ģu bilgileri veriyor: 
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"Darbe girişimi tek noktadan yönetildi. Merkez İncirlik Hava Üssü... İncirlik 

NATO'dur, NATO da İncirlik... Belki 5 NATO üssü daha vardır merkez olarak 

gösterilen ama İncirlik başkadır. İncirlik, Amerika için Türkiye'den çok daha 

önemlidir. Komuta merkezi de bu nedenle İncirlik'ti.." 

Diler'in "Biraz daha açar mısınız?" sorusuna karĢılık Diler'in kaynağı, darbenin 

içinde bulunan kiĢileri isim isim veriyor: 

"Tabii ki... Albay John C. Walker (İncirlik), Albay Michael Manion (İncirlik), Yarbay 

Timoty Cook (İzmir) ve Yarbay Mark Coker (Ankara)... Darbenin arkasındaki isimler 

bunlardı. Bunlar operasyonu yürüttü! Türk ordusu içindeki DARBEYE karışanlar ve 

daha üst rütbeli komutanlar dahil çok kişi bunlardan EMİR ALIRDI! Darbecilerden 

pek çoğu Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan emir almaz bunlardan alırdı. Siz 

bilmezdiniz ama... Bunları bilmediğiniz için de 15 Temmuz'u anlamakta 

zorlanıyorsunuz!.. 

Darbenin en önemli 4 komutanının görevleri de farklıydı. Öncelikli olarak Başkan 

Erdoğan'ı alacak ekibi yöneten kişi Yarbay Timoty Cook'tu. Aralarında birçok CIA 

ajanının olduğu ekip Başkan Erdoğan'ı Marmaris'teki otelinden alıp, İzmir'deki 

NATO üssüne götürecekti. Burada özel bir iğne yapılacak olan Başkan Erdoğan 

artık eskisi gibi olamayacaktı..." 

Diler'in kaynağı Ģöyle devam ediyor:  

"Darbenin başladığı ilk saatlerden itibaren her şey plana uygun gidiyordu. 

İncirlik'ten her nokta yönetiliyordu. Ancak o Türk subayı, kendi kararıyla İncirlik 

Hava Üssü'ndeki ilgili birimin elektriğini kesti. Daha sonra Ankara, bütün üssü 

elektriksiz bıraktı. İşte o andan itibaren darbe, başarısızlığa doğru yönlendi. Başkan 

Erdoğan'ı almaya otele giden Türk ekip, B Planı'nın bir parçası olarak harekete 

geçti. Aslında Yarbay Timoty Cook'un CIA ajanlarından oluşan ekibi, Erdoğan'ı 

alacaktı. Onların başarısız olma ihtimali hiç yoktu. B Planı pek ihtimal dahilinde 

olmadığı için Türk ekip çuvalladı. Bütün acemiliğin nedeni bu! Kendilerine görev 

geleceğini bilmiyorlardı. Zamanlama sorunları bu nedenle yaşandı. İNCİRLİK 

http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani
http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani
http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani
http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani
http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani
http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani
http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani
http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani
http://www.takvim.com.tr/Yazarlar/ergundiler/2016/08/02/incirlik-kahramani


|islamianaliz 

64 
 

KÖR olunca bunlara "YÜRÜYÜN!" emri verildi. Ama oyun bozuldu! Bozan da tek 

bir TÜRK SUBAY'dı!.." 

Nihal Bengisu Karaca 2 Ağustos tarihinde Habertürk'te yayınlanan "Gölge CIA 

Yayınında Gülen Analizi" baĢlıklı yazısında Ģu ifadelere yer verdi
125

: 

"Cumhurbaşkan Erdoğan, “Üst akıl FETÖ değil, o sadece maşa” diyor. Doğal 

olarak maşayı tutan bir el var. 

Sözgelimi gölge CIA olarak bilinen ve darbe gecesi Erdoğan‟ın uçağının rota 

bilgilerini Twitter‟dan paylaşması dikkat çeken Stratfor‟un darbe anlarından 

itibaren saniye saniye bilgi geçtiği satırlar ilginçti. 

Darbe gecesi Türkiye saatiyle 23.39‟da yayın yapmaya başladı Stratfor ve darbeden 

hiç de rahatsız değildi, bilakis meşrulaştırmaya çalışıyordu." 

4 Ağustos tarihinde Hüseyin Gülerce'nin Star'da yayınlanan "FETÖ Kendin i 

Nasıl Gizledi?" baĢlıklı yazısında Gülerce, darbe giriĢiminin dıĢarıda 

tezgahlandığına vurgu yapıyor. Gülerce'nin yazısından bir kesit Ģöyle
126

:  

"Kabul edilmeli ki, böylesine bir organizasyon, böylesine derinlemesine yaygın 

otonom yapı, devlet içerisinde bir emekli vaizin tek başına yapabileceği bir iş değil. 

FETÖ, çok açık ki 40 yıl hazırlıkları yapılmış Türkiye‟yi işgal planı... İşte önceki gün 

en yetkili ağızdan, Sayın Cumhurbaşkanının söyledikleri: “Bu olay, sadece içeride 

tezgâhlanan bir olay değildir. Bu olay, içeride aktörleri olan ama senaryosu dışarıda 

yazılan bir darbe hareketidir.” 

F. Gülen‟e; ABD‟de oturma izni verilmesinde CIA‟nın doğrudan desteği, 

Pensilvanya‟da ikameti, korunması, talimatlar vermek üzere kendisiyle yılda üç defa 

toplantı yapmak üzere 100 “imam”ın Türkiye‟den ABD‟ye gelmesine göz yumulması, 

darbenin senaryosunun dışarıda yazıldığını anlatmaya yeter. Yine de böylesine bir 

yabancı desteği, gizliliğin boyutlarını tek başına açıklayamaz." 
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5 Ağustos tarihinde Star'daki "Erdoğan Korkusu Titretiyor" baĢlıklı yazısında 

Yalçın Akdoğan FETÖ'nün Ġsrail ve Ġsrail lobileriyle olan iliĢkilerine değinerek 

Ģunları söylüyor
127

: 

"Ve İsrail... ABD‟yi ve AB‟yi kendi amaçlarına hizmetkar yapan, bölgedeki rejimleri 

işbirlikçi haline getiren İsrail, Erdoğan‟ın büyüyen etkisinden çok rahatsız. Birkaç 

yıldır batıda yürütülen ve darbenin dış kamuoyundaki şartlarını hazırlayan kara 

kampanyanın bir ayağında FETÖ‟cüler varsa, diğer ayağında onların lobileri vardı. 

Erdoğan‟ın her çıkışı onları da hop oturtup hop kaldırıyor." 
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5. BÖLÜM 

SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Türkiye'ye 15 Temmuz gecesi uluslar arası bir koalisyonun Türkiye'deki maĢası olan 

FETÖ aracılığıyla bir darbe giriĢiminde bulunulmuĢ ve giriĢim baĢarısız olmuĢtur. 

En baĢta halkın cesareti, CumhurbaĢkanı'nın dirayeti, asker içindeki Amerika'nın 

politikalarına karĢı olan bir grup, MHP ve diğer siyasi liderlerin darbe karĢısında 

tavır alması, medyanın halkı bilgilendirmesi bu darbe giriĢiminin baĢarısız olmasında 

önemli bir rol oynamıĢtır.  

FETÖ bu darbenin tetikçisi olarak halkın vicdanında zaten uzun zamandan beri 

mahkum edilmiĢtir. Hukuk çerçevesinde bu ihanetin cezasını da alacaklardır. Fakat 

bu çalıĢmayla da vurgulamaya çalıĢtığımız gibi, maĢayı tutan eli görmek önemlidir. 

Yaptığımız çalıĢma çerçevesinde darbenin arkasında ABD'nin olduğunu gösteren 

iĢaretleri Ģu Ģekilde özetleyebiliriz. 

1. ABD daha önce de Türkiye'de gerçekleĢen darbelere ya destek vermiĢ, ya 

onaylamıĢ ya da planlamıĢtır. Amerika gerek 60 darbesinde, gerek 71 muhtırasında, 

gerek 80 darbesinde ve gerekse 28 ġubat'ta darbecilerin yanında yer almıĢtır. Ayrıca 

ABD dünyanın pek çok ülkesinde (en son Venezuella ve Brezilya'da) darbeleri 

planlamıĢ, desteklemiĢ ya da bizzat içinde yer almıĢtır.  

2.Mavi Marmara hadisesi önemli bir dönüm noktasıdır. Ġsrail'e karĢı bir tutum içinde 

olan bir Türkiye istenmemektedir. FETÖ'nün bu konudaki tavrı ABD ve Ġsraille 

uyumludur. Todays Zaman'da çıkan yazılar bunu gösermektedir.  

3. MĠT krizinde Hakan Fidan'ın hedef alınması Ġsrail ve ABD'deki Neo-Con'ların 

arzularıyla uyumludur.  

4. FETÖ'nün yayın organlarının Gezi parkı eylemleri karĢısındaki tutumu, ABD ve 

Batı medyasında pozitif karĢılanmasıyla uyumludur.  
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5. 17-25 Aralık operasyonlarının hedefi Türkiye'nin Ġran'la ve komĢularıyla kurduğu 

Batı'dan bağımsız iliĢkiyi hedeflemektedir. Erdoğan bu operasyonlarla ABD'nin 

temel strtejik heeflerinden sapma gösterdiği için cezalandırılmak istenmiĢtir.  

6. ABD ve Batı medyası özellikle 2010'dan itibaren Erdoğansız bir AK parti 

projesini, Erdoğan'ı hedef alan "diktatör", "otoriter" gibi söylemler üzerinden 

iĢlemektedir.  

7. Darbenin hemen öncesinde siyonist eksende yayın yapan basında CIA'yla ve Neo-

Con'larla iliĢkili olan kalemler darbe projesini iĢlemeye baĢlamıĢlardır.  

8. Türkiye'nin Rusya'yla iliĢkilerini düzeltmek için somut adımlar atması, Suriye 

politkasını gözden geçireceğine iliĢkin iĢaretler vermeye baĢlaması, Amerika ve 

NATO'yu rahatsız etmiĢtir.  

9. Darbe günü tanker uçaklarının Ġncirlik Hava Üssü'nden kalkmıĢ olması, ABD ve 

NATO'nun iĢin içinde olduğunu gösteren önemli bir kanıttır. 

10. CumhurbaĢkanı Erdoğan'ın uçağının koordinatlarının CIA'nın gölge kuruluĢı 

Stratfor tarafından twitter hesabından dakika dakika paylaĢılmasını diğer bir önemli 

veridir.  

11. FETÖ'nün bütün bunlar olurken ABD tarafından himaye edilmesi, ABD 

basınında, üniversitelerde, CIA'yla iliĢkili kalemler aracılığıyla sürekli cilalanması 

önemli bir iĢarettir.  

12. Darbe giriĢimi esnasında Amerika'dan ilk gün "nötr" hatta darbecileri onaylayan 

açıklamalar gelmesi bir baĢka göstergedir. Amerika darbeyi, Türkiye "stratejik 

müffetiki" olmasına rağmen geç bir vakitte kınamıĢtır. Amerika 19 Temmuz günü 

Obama'nın Erdoğanla yaptığı telefon görüĢmesinde darbe giriĢimini kınamıĢtır.
128
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13. Amerikalı askeri yetkililerin darbeci askerleri "muhataplarımız" olarak ifade 

etmesi, darbecilerin içeriye alınmasından duyduğu rahatsızlığı gizlememesi diğer bir 

önemli göstergedir.  

14. Amerika ve NATO'nun darbeye iliĢkin bir istihbaratının olmaması gerçekçi 

değildir. Bu noktada Türkiye'yi haberdar etmemesi bir baĢka iĢaret olarak 

değerlendirilmelidir.  

15. John Kerry'nin Türkiye'yi NATO'dan çıkarmakla tehdit etmesi, Amerika'nın 

darbecileri koruma hamlesi olarak bir diğer önemli göstergedir.  

16. Darbenin kritik saatlerinde darbecilerin Amerikan Genel Kurmay BaĢkanlığı ile 

irtibat kurmak istemesi darbe-ABD arasındaki iliĢkiyi gösteren bir diğer nokta olarak 

değerlendirilebilir.  

17. Graham Fuller ve Henri Barkey'in darbe günü Ġstanbul'a gelmeleri ve bir takım 

toplantılara katılmaları darbe-ABD iliĢkisini destekleyen bir diğer veridir.  

18. Amerika'nın Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etme talebini yokuĢa sürmesi 

önemli bir iĢarettir.  

19. Eski DıĢiĢleri Bakanı Lawrence Wilkerson'un darbe giriĢiminin içinde John 

Brennan ve CIA'nın olduğu yönünde açıklamada bulunması. 

20. Uzman ÇavuĢ Muhammed Emrah Kuzu'nun ifadelerinde Ġncirlik Üssü 

Konumtanı darbeci General Bekir Ercan Van'ın Amerika'ya iltica talebinde 

bulunduğu bilgisinin yer alması da darbeciler ile ABD arasındaki iliĢkisi gösteeren 

bir baĢka veridir.  

21. Amerikan DıĢ ĠĢleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin tutuklanan darbeciler için 

endiĢelendiğini açıklaması. 

22. Darbe giriĢiminde Ġsrail yapımı silahların kullanıldığını ortaya çıkması.  

23. Darbe giriĢimi baĢarısızlığa uğradıktan sonra ABD ve Batı basınının üzüntülerini 

ve darbeciler için duydukları kaygıyı gizlememeleri de bir diğer iĢaret olarak 

değerlendirilmelidir.  
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Gerçek Ģu ki, ABD Ortadoğu'daki hedeflerine ulaĢmak için Türkiye'yi bir üs olarak 

kullanmaya devam etmek istemektedir. Türkiye'nin bu yörüngeden çıkmak istediğine 

iliĢkin küçük bir eğilim sert bir tepkiyle karĢılanmaktadır. Türkiye bu bağlamda sık 

sık Amerika'yı stratejik bir müttefik olarak gördüğünü ve ikili iliĢkilere önem 

verdiğini belirten açıklamalar yapmakta, iç ve dıĢ politikasına da bu bağlamda dikkat 

göstermektedir. Ancak zaman zaman Türkiye'nin bağımsız bir duruĢ sergilemeye 

çalıĢmasına, Türkiye'yi ABD ve NATO karĢısında özgür kılacak adımlar atmasına  

ABD ve Batı tarafından müsamaha gösterilmemektedir. Böylesi durumlarda 

Türkiye'nin fay hatları harekete geçirilmekte, ülkede bombalar patlamaya baĢlamakta 

uluslar arası kurumlar aracılığıyla Türkiye'nin üzerinde baskı kurulmaktadır. 

"Ġçimizdeki Amerikalılar" da kalemlerini hemen bu doğrultuda kullanmaya 

baĢlayarak içeriden bir baskı yapmaktadırlar.  

Ne var ki, 15 Temmuz darbe giriĢiminde Amerika suç üstü yakalanmıĢtır. Batı'nın 

darbe giriĢiminin baĢarısız olması karĢısında öfkelerini gizleyememeleri bu suç üstü 

yakalanmıĢ olmanın verdiği psikolojiden kaynaklanmaktadır.  

15 Temmuz sonrası Türkiye-ABD iliĢkileri asla eskisi gibi olmayacaktır. Türkiye 

halkı maĢayı ve maĢayı tutan eli o gece ve sonrasında açık bir Ģekilde görmüĢtür. 

ABD'nin kullandığı maĢa bu sefer büyük oranda kırılmıĢtır. Türkiye halkı, her 

kesimden insanıyla, cesur ve dirayetli bir liderlik yapıldığında maĢayı tutan elle de 

hesaplaĢabilecek duruĢu göstermiĢtir.  

  

 

 


