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Bölüm 34 
 

28 Şubat Postmodern darbedarbe sonucu yeni siyasi 
oluşumlar döneminde Mardin 

 
Postmodern darbe  

Postmodern darbe, 1997 senesinin şubat ayında yapılan Milli 
Güvenlik Heyetinin aylık toplantısında alınan ve 28 Şubat kararı olarak 
bilinen ve gelişen bu süreçte Radikal Gazetesi yazarı Türker Alkan’ın 
13 Haziran 1997 tarihli ve "Posmodern Bir Askeri Müdahale” başlıklı 
yazısında tanımlanmasıyla gündeme gelmiştir. 

 Postmodern nedir? 

Kavramlar o kadar birbirlerine yakınlar ki ayırt etmek 
gerçekten zor, insaoğlu teknolojininde gelişimiyle beraber 
modernleşme konusunda süratle yol aldı. Bugün tüm dünyada 
modernizm'in etkisini görebilmek mümkün. Kavram karmaşına son 
vermek için kavramları tek tek açıklayalım; 

 

Modern kelimesi "çağdaş, bugünkü" anlamı taşımaktadır. Yani birşey 
modern ise çağdaş ve bugünü temsil eden birşeydir. 

Modernizm'de; Çok görülen, çok bilinen, tanınmış gelenekleri, 
sanatsal, edebi, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini 
yitirdiği fikriyle ortaya çıkmıştır. 

Postmodernizm; Modernizm sonrası ve ötesi anlamındadır. 
Modernitenin sorgulanması, insanı merkeze alan, seküler ve 
hümanist dünya görüşü anlamındaki modernizmi eleştirip sorgulayan, 
alternatif geliştirmeye çabalayan bütün düşünceler. Postmodern ise; 

https://www.bolgegundem.com/darbe-haberleri.htm
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Postmodernizm'i destekleyen, postmodernizm yanlısı olan kişilere 
denilmektedir. 

28 Şubat”ta ne oldu neden postmodern darbe deniliyor? 

Türkiye tarihine “post modern darbe" olarak geçen ve toplum 
ile siyaset üzerinde derin postal izleri bırakan 28 Şubat'ı geride 
bırakalı 22 yıl oldu. “Hakkında duruşmaları devam eden davalar açıldı. 

 

Türkiye'nin son askeri müdahalesi olan 28 Şubat, 1997'de 
Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller hükümetinin silahlı kuvvetler 
tarafından istifaya zorlanmasıyla yaşandı. 27 Mart, 27 Mayıs ve 12 
Eylül darbelerinin aksine, askerler 28 Şubat'ta yönetime bizzat el 
koymadı. Bunun yerine medya üzerinden bir savaş verildi. Askerlerin 
hükümeti görevden zorla almaması da 28 Şubat'ın "post-modern 
darbe" olarak anılmasına yol açtı. Askerlerin deyimiyle "demokrasiye 
balans ayarı" yapıldı. 

 

Necmettin Erbakan'ın genel başkanı olduğu Refah Partisi, tüm 
medya baskısına rağmen 1995 seçimlerinden birinci parti olarak 
çıkmayı başarmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 

https://www.bolgegundem.com/turkiye-haberleri.htm
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hükümet kurma görevini Erbakan'a vermemek için çok uğraşsa da 
sonunda mecbur kaldı. Refah'ın hükümeti kurması ve Erbakan'ın 
Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'de toplu bir cinnet senaryosu 
sahneye kondu. Halkın seçtiği bir partinin ülkeyi halk adına yönetecek 
olması başta işadamları olmak üzere pek çok cenahı rahatsız etmişti. 
TÜSİAD'ın, medyanın, askerlerin üçlü koalisyonuyla seçimle gelen 
iktidar, korku senaryoları ve nihayetinde askeri tanklarla yıkıldı. 
Ardından Refah Partisi kapatıldı, yöneticilerine siyasi yasak konuldu. 

 

Başarılı bir algı operasyonuydu, çünkü bütün fatura da o 
günlerde darbe yapılan insanlara kesildi. 28 Şubat'ta onlarca banka 
batırıldı, Türkiye milyarlarca dolar zarara uğratıldı. Gayrı safi milli 
hasılanın üçte biri buharlaştırıldı. Dönemin kuvvetli ve kudretli bir 
paşası '28 Şubat bin yıl sürecek' demişti. 28 Şubat bin yıl sürmedi 
şüphesiz ama ülkeye verdiği zararlar hala sürüyor.1 

TBMM XXII. Dönem 2002 Mardin Milletvekilleri Süleyman 
BÖLÜNMEZ Bağımsız, Selahattin CEBELİ, Nuri ERİ, Mehmet Beşir 
HAMDİ Adalet ve Kalkınma Partisi, Muharrem DOĞAN,Mahmut 
DUYAN Cumhuriyet Halk Partisi  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti AK Parti Kayseri Milletvekili 
Gül'ün başbakanlığındaki 58. Hükümet'in kurulmasıyla bugün fiilen 
sona erdi. Gül hükümeti, 28 Kasım 2002 tarihinde TBMM'de yapılan 
güven oylamasında 170 ret oyuna karşı 346 oyla güvenoyu aldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 59- Erdoğan Hükümeti 
(14.03.2003) - Cumhurbaşkanı Sezer hükümeti kurma görevini 11 

                                                 
1 https://www.bolgegundem.com. 

https://www.bolgegundem.com/dolar-haberleri.htm
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Mart Salı günü Ak Parti Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Recep Tayip 
Erdoğan'a verdi. Erdoğan, Bakanlar Kurulu listesini bugün 
Cumhurbaşkanı Sezer'in onayına sunarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. 
Hükümetini kurdu. 

2006-2014 Yılları Arası Mardin Valileri Temel Koçaklar altı 
yıllık görev süresi içinde (200-2006) Mardin tanıtımı ve Turizm kenti 
olması için çok büyük çabalar harcamış. Tarihi yapıların tespit 
edilmesi ve korunması için yaptığı çalışmalar takdire şayandır. 
Mehmet Kılıçlar görev yapmış olduğu iki yıl içinde Artuklu 
Üniversitesinin kuruluşu ve şehirde yapılan bilimsel toplantılar ile 
şehre çok şey katmış olduğunu söylemek gerekir.  

 

Temel Koçaklar Mehmet Kılıçlar 

Mardin 2004-2009 Belediye Başkanı Metin Pamukçu dönemi   

 

 Metin Pamukçu döneminde Mardin’de Üretilen Hizmetler 

1) Mardin Belediyesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılması için 
planlı dönemi başlatan başkandır. Yapılan çalışmalar;  
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2) Norm Kadro çalışmasını Ülkemizde başlatan ilk başkanlardan 
olmuştur. Bu çalışma sonucu personel alacakları ve emekli olacak 
personelin alacakları için kaynak bulmuş. 

3) Mardin Belediyesini için hazırlamış olduğu kalite yönetim sistemini 
belgelendirmiştir. 

a) Bu dönemde hizmetlerinde kaliteli ve ucuz hizmet üretmek 
kaynakları etkin ve verimli kullanmak için yapılacak her iş ve işlemin 
nasıl ve ne sürede yapılması gerektiğine dair yazılı dokümanlar 
hazırlatmıştır. Kadro Cetvelleri, Kadro el kitabı ve Görev Tanımları, 
Kalite el kitabı, Örgütsel yapı analizi, Performans programı, Stratejik 
plan, Süreçlerle yönetim sistemi ve her birim için iş akış şemaları 
hazırlanarak uygulamaya konmuştur.  

b) Mardin su sorunu bu dönemde bitirilmiş ve beyaz suyun Mardin’e 
verilmesi bu dönemde gerçekleşmiştir. 

c) Mezbaha binası yapımı proje ve altyapı çalışmaları yapılmış ve 
kaynakları temin edilmiş. 

d) Karayolları işletme sahasının yeşil alana dönüştürülmesi için bu 
dönemde sağlanmış ve yeni şehir geniş bir yeşil alana 
kavuştrulmuştur. 

e) Mardin Kalesinden düşecek kayalar için istinat duvarları konusu 
projelendirilmiş ve kısmen başlatılmıştır. 

f) Sit alanlarının tespit edilmesi, Sit alanlarının onarımı için Kültür 
Bakanlığı ile uzun vadeli bir çalışmanın başlatılması sağlanmıştır. Her 
yıl Kültür Bakanlığı tarafından onarılacak eserler bir program 
dâhilinde yapılması için müşterek çalışma başlatılmış. 

TBMM XXIII. Dönem 2007 Mardin Milletvekilleri Emine AYNA, 
Ahmet TÜRK Barış ve Demokrasi Partisi, Süleyman Çelebi, Mehmet 
Halit DEMİR,Gönül Bekin ŞAHKULUBEY,Cüneyt YÜKSEL Adalet ve 
Kalkınma Partisi  
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 60 Hükümet II Recep Talip 
Erdoğan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından görevlendirildi.  

Mardin Belediye Başkanı 2009-2014 Mehmet Beşir Ayanoğlu  

 

Beşir Ayanoğlu döneminde gerçekleşen hizmetler.  

a) Mezbaha Binası: İstasyon Mahallesi Çiftlik yolu üzerinde kurulan 
yeni Mezbahane Binası 350 hayvan kesim kapasiteli. Mezbahanede 
hayvan pazarı ve soğuk hava deposu da bulunuyor 2011 

b) Semt Spor Sahaları: Yenişehir Mah.Basktbol sahası yapımı 2013  

c) Parklar: Otuzbin m2 sekiz adet park yapımı. 2013 

c) Heylandan korunma için yapılan çalışmalar:  Mardin'de toprak 
kayması riski olan 7 noktada 5000 metreküplük 10 İhata Duvarı 
yapıldı.2011 

d)Katı atık düzenli depolama tesisi : Mardin'in 50 yıllık çöp sorununu 
çözecek olan Katı Atık Depolama ve Bertarafı Projesi'nin inşaatına 
başlandı.Mardin'in yanısıra 15 ilçe ve belde belediyesi projeden 
faydalanacak.2012 

e) Sit alını su ve kanalizasyon şebekesi yenilme inşaatı yapım bakım 
onarım işi yapıldı. 2012 

 

f) Otogar proje ve yapımı gerçekleştirildi. 2013 

 

g) Tarihi bölgenin betondan kurtarıması ve restore edilecek alınların 
taspit edilmesi.2011 

TBMM XXIV. Dönem 2011 Mardin Milletvekilleri Muamer 
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GÜLER, Gönül Bekin ŞAHKULUBEY, Abdurrahim AKDAĞ Adalet ve 
Kalkınma Partisi Ahmet TÜRK, Gülser YILDIRIM,Erol DORA Bağımsız. 

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 61. II Recep Tayip ERDOĞAN  
2011 Türkiye genel seçimlerinden sonra  Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül hükûmeti kurma görevini kurmakla görevlendirildi. 

Mardin 2009-2014 Mardin Valileri  2009-2011 yılları arasında  

 

Hasan Duruer bu dönmde özellikle köylere yönetilk hizmetleri ile 
dikkate değer çalışmalara imza atmıştır.  

2011-1013 yılları arasında Mardin Valisi Turhan Ayaz ve 2013-
2014 yıllarında görev yapan Ahmet Cengiz Mardin Valiliği internet 
sitesinden FETO ile intisaklı olma gerkçesi ile internet sistesinden 
kaldırmış. Ancak bu iki isim de Mahkemece suçsuz bulunmasına 
rağmen bu yasağın kalkmaması manidar. 

 

(Turhan Ayaz)(Ahmet Cengiz) 

TBMM XXV. Dönem 2015 Mardin Milletvekilleri  Orhan 
MİROĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Mithat SANCAR,Gülser 
YILDIRIM,Erol DORA,Mehmet Ali ARSLAN,Enis GÜNEYLİ Halkların 
Demokratik Partisi  

62.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakan Ahmet 
Davutoğlu 1959 yılında Konya/Taşkent’te doğdu. Ortaöğrenimini 
İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve 
Siyaset Bilimi Bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin Kamu 
Yönetimi Bölümünde yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası 
İlişkiler Bölümünde doktorasını tamamladı. 1990-1995 yılları arasında 
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yurtdışında görev yaptıktan sonra 1996-1999 yılları arasında Marmara 
Üniversitesi’nde çalıştı. 1993’te doçent, 1999’da profesör oldu. 
Beykent Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yaptı. 
2002 yılından itibaren Büyükelçi ve Başbakan Başmüşavirliği görevini 
yürüten Davutoğlu, 1 Mayıs 2009 tarihinde Dışişleri Bakanlığı 
görevine atandı. Son AK Parti Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 62. Hükümeti kurmakla 
görevlendirildi. 

 

TBMM XXVI. Dönem 2015 Mardin Milletvekilleri yenilenen 
2015 yılı seçim sonuçlarına göre Orhan MİROĞLU,Ceyda Bölünmez 
ÇANKIR Adalet ve Kalkınma Partisi,Mithat Sancar,Gülser 
YILDIRIM,Erol DORA  Halkların Demokratik Partisi  

63.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir önceki hükûmetin de 
başbakanı olan Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti siyasi Tarihi’nde kurulan ilk seçim hükûmetidir. 

64.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 2015 seçimlerinin 
yenilenmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan 
tarafından hükümeti kurma görevi Ahmet Davutoğluna verilmiştir.  

65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Cumhurbaşkanı Recep 
Tayip Erdoğan tarafından İstifası istenen Ahmet Davutoğlu’nun yerine 
24 May 2016 - 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. BİNALİ YILDIRIM 
Binali Yıldırım a hükümeti kurma görevi verilmiştir. 

TBMM XXVII Mardin Milletvekilleri Şehmus DİNÇEL,Cengiz 
DEMİRKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi Mithat SANCAR,Pero 
DUNDAR,Tuma ÇELİK,Ebru GÜNAY Halkların Demokratik Partisi  

Türkiye Cumhuriyeti 66. Türkiye Hükûmeti veya IV. Erdoğan 
Kabinesi, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin ilk hükümetidir. 
2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kurulmuştur. 
 

Orduya Kumpas 

Bu dönemde genelkurmay başkanı Terör örgütü üyeliğinde 
ceza evine gönderildiği ve ordu içinde yetişmiş kadroların tasfiye 
edilmesi sonucu yerlerine çeşitli oyunlarla orduya alınan her konuda 
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yetersiz unsurlar alınmıştır. Bu unsurlar sonradan anlaşılacağı üzere 
15 Temmuz askeri darbeye teşebbüs etmiştir. Bu süreç aşağıda yazılı 
olaylar sonucu bu anlaşılmış ancak dünyada benzeri olmayan yüce 
Türk Ordusu bu kumpastan çok büyük yaralar almış ve bu yara henüz 
daha kapanmamıştır.   

İlk açıklama Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Yalçın 
Akdoğan'ın "Ordumuza kumpas kurdular" sözlerinin ardından bir 
kumpas açıklaması da Başbuğ'dan geldi.  

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Silivri Cezaevi'nde 
kumpas sürecinde orduya kumpas kurulmasını görmezden gelmiş ve 
hatta bu kumpası kuranları destekler yönde yayın yapın 
Sabah’gazetesine son günlerdeki tartışma konularıyla ilgili çarpıcı 
açıklamalar yaptı. Başbakan Erdoğan ile danışmanı Yalçın Akdoğan'ın 
"Orduya kumpas kuruldu" iddialarını değerlendiren Başbuğ, "Evet, 
gizli tanıklarla, ayarlanmış hâkim ve savcılarla bize kumpas kuruldu" 
dedi. Hükümeti devirmeye kalkışmak suçundan müebbet hapse 
çarptırılan İlker Başbuğ, askeri müdahalelere karşı olduğunu 
belirterek, "Çünkü askeri müdahaleler Türkiye'ye zarar vermiş, hiç bir 
şey kazandırmamıştır" diye konuştu. 

Çeşitli isimlerle anılan darbe davalarında yargılanan ya da 
hüküm giyen Silahlı Kuvvetler mensuplarına iftira atıldığını ifade eden 
Başbuğ, "Amaç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde geniş çaplı bir tasfiye 
yapmaktı ama başaramadılar" dedi. İşte emekli Orgeneral 
Başbuğ'un Mehmet Barlas ve Şaban Arslan'a yaptığı o çarpıcı 
açıklamalar:"DOĞRULARI SÖYLEDİĞİM KANITLANDI"14 Nisan 
2009'daki konuşmamda, "Cemaatler, sosyal gruplaşmaya, ekonomik 
olarak güç kazanıp sosyo-politik yaşamı biçimlendirmeye çalışıyorlar" 
dedim. Din çok yüksek bir değer. Din siyaset ekonomi konusu yeni 
değil. Bu sorunları, güçlü bir burjuvazi ve orta sınıfımız olmadığı için 
kolay aşamıyoruz. 2009 bizim için çok kritik bir yıldı. Genelkurmay 
başkanıyım, Silahlı Kuvvetler'le ilgili çok önemli projelerim var. Ancak 
çoğunu yapamadım. Yaptığım konuşmalarda doğruları söylediğim, 
bugün gelinen noktada daha iyi anlaşılıyor. 

https://www.ensonhaber.com/yalcin-akdogan.htm
https://www.ensonhaber.com/yalcin-akdogan.htm
https://www.ensonhaber.com/kumpas.htm
https://www.ensonhaber.com/ilker-basbug.htm
https://www.ensonhaber.com/mehmet-barlas.htm
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İlker Başbuğ konuşmasına devamla "İMZA TAKLİT 
EDİLMİŞ"Kumpası soruyorsunuz. Evet, gizli tanıklarla, ayarlanmış 
hâkim ve savcılarla kumpas kuruldu bize… Bana niye bunu 
açıklamadınız diye soruyorsunuz. Hâlâ kimse tam olarak 
açıklayamıyor ki bugün bile. Kesinlikle kumpas kuruldu. 
  

Somut olaylarla gidelim… Erzincan olayı örneğin... Savcı kim; 
İlhan Cihaner. 2007'de bir soruşturma açıyor. Odakta İsmailağa 
cemaati var. 2 Şubat'ta 26 kişi gözaltına alınıyor, 9'u tutuklanıyor. 
Sonra soruşturmanın çerçevesi genişletiliyor. Gülen cemaati işin içine 
katılıyor. Sonra Kayseri'deki olayla birleştiriliyor soruşturma. 
Kayseri'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sahte bir emrin yazılması 
var. İmza taklit edilmiş. İşin içinde 3 astsubay, 5 sivil var. Dijital veriler 
hazırlamışlar, karargâhın bilgisayarlarına yerleştirmişler. 
Astsubaylardan biri, "Ben Işık Evlerindenim" demiş. Konu cemaate 
doğru yönelince, Erzurum'daki savcılığa intikal etti. Ancak bütün 
araştırmalara, soruşturmalara rağmen olayda adı geçen bu 5 sivil bir 
türlü bulunamadı. Bahsi geçen askeri personelin tamamı ise 
tutuklandı. 
 

Bu süreçte en önemli olayları İlker Başbuğ şu şekilde izah 
ediyor."PARMAK İZİ OLAN 14 KİŞİ KİM?"25-26 Haziran… Meclis'ten 
gece yarısı, 20 dakikada yasa çıkıyor. Kayseri'deki 5 sivili kurtarmak 
için. Bu yasayla, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının 
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önüne geçiliyor. Genelkurmay'dan görüş alınmadan... Milli Savunma 
Bakanı'nın haberi yok. Askerler kendi alanlarında bile suç işleseler sivil 
mahkemelerde yargılanacaklar. 8 Nisan 2009'da, İrtica Eylem Planı 
diye, fotokopi bir belge sundular mahkemeye biliyorsunuz. 
Türkiye'nin gündemine oturdu. Ben "Kâğıt parçası" diyorum, aman 
Allahım, kıyametler kopuyor. Fotokopi çünkü kâğıt parçası değil mi? 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bu belge kim tarafından hazırlandı" 
diye soruyor, yetkisizlik kararı alıyor, Ankara Başsavcılığı'na yazı 
yazıyor. Bakırköy Başsavcılığı "Belgeyi kim basına sızdırdı" diye 
soruşturma açıyor. İhbar mektupları ortaya çıkıyor. Mektubu yazan 
bir subay... Zekeriya Öz (Savcı) belgeyi Adli Tıp'a veriyor. 3.5 ay sonra 
rapor geliyor. "Islak imza" diyor. Islak imza madem, kâğıdın üzerinde 
14 kişinin parmak izi var, bir tek ıslak imzanın sahibi Dursun Çiçek'in 
parmak izi yok. O kadar ısrar edildi ama o 14 kişinin kimler olduğu 
araştırılmadı. 
 

Bu süreçte en önemli olayları İlker Başbuğ şu şekilde izah 
ediyor.""ASIL AMAÇ TSK'YI TASFİYE ETMEKTİ"Bu kumpası kuranların 
Asıl niyetleri, Erzincan'da startı verilen, Kayseri'yle birleştirilen bu 
planı çok geniş bir alana yayarak, TSK'nın bütün birimlerinde komple 
bir tasfiye yapmaktı. Bunu iki nedenden yapamadılar. Biri dosyayı 
Yargıtay'ın devralması, diğeri de Saldıray Berk'in ifade vermeye 
gitmemesidir. Geç kaldıkları için geri adım atmak zorunda kaldılar. 
Bundan bir şey çıkaramayınca bu sefer, internet andıcı diye bir şey 
çıkardılar. 'irtica.org' sitesini kapatan benim. 4 aydır güncelleme 
yapılmamış. O siteden, AK Parti'nin kapatılma davasına belge 
sağlandığı iddiası var. Hâlbuki o davaya bu siteden sadece bir 
tane haber girmiş. Yurtdışındayım… Kara Kuvvetleri Komutanım Işık 
Koşaner beni arıyor. İrtica ile Mücadele Mücadele Yasası kapsamında 
soruşturma açılması konusunu bana haber veriyor. Ahlaksız herifler... 
Bu görüşmemizi, terör örgütü faaliyeti olarak lanse ediyorlar. Neymiş, 
müzedeki denizaltı gemisine bomba yerleştirilmiş. Patlatılacakmış, 
çocuklar öldürülecekmiş. Hangi subay, kim böyle vahşice bir şey 
yapabilir ki?.. 
 

Bu süreçte en önemli olayları İlker Başbuğ şu şekilde izah 
ediyor.""ARINÇ'A SUİKASTLA SUÇLANACAKTIM"Kozmik Oda'ya 
girmelerine izin vermek, hayatımda verdiğim en doğru karardır. 19 

https://www.ensonhaber.com/
https://www.ensonhaber.com/
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Aralık 2009'da bir ihbar geliyor. İhbar Amerika'dan, Ankara Terörle 
Mücadele Şubesi'nin özel telefon numarasına yapılıyor. İhbarı yapan, 
06 BE 9712 ve 06 LJY 48 plakalı araçların içindeki kişilerin Arınç'a 
suikast düzenleyebileceğini belirtiyor. Kozmik Oda'da, Bülent Arınç'a 
suikast delilleri arayacaklar. Başbakan'la görüştüm, "Bırakın arasınlar" 
dedi. 31 Aralık günü arama yapıldı. Kozmik Oda'da çok önemli şeyler 
çıktığını da sanmayın. Kozmik Oda'ya giriş izni vermeseydim, beni 
Arınç'a suikast azmettiricisi bile yapabilirlerdi. Türk Silahlı Kuvvetleri 
töhmet altında kalacaktı. Hurşit Tolon Malatya'ya konferans için 
gittiği gün, orada Zirve Yayınevi'nde vahşice cinayetler işleniyor. 
Burada da bir gizli tanık var. Silahlı Kuvvetler'den atılmış, ahlaksız bir 
uzman çavuş. Onun suçlamaları... Bunlar ne kadar ağır iftiralar. Bizi 
buraya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nefret ve intikam duyguları içinde 
olanlar getirdi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan geldiler, onlara 
da söyledim. 7 Şubat 2012 (MİT'e baskın) ve 17 Aralık 2013… Bu 
konuda iki önemli kırılma noktası var. Bu iki olay olmasaydı, bu konu 
buralara kadar gelmezdi (Paralel yapı bu kadar deşifre olmazdı demek 
istiyor)."Kozmik oda"da yarım asırlık devlet sırrı ele geçti. 
 

Genelkurmay Başkanlığının tüm itirazlarına rağmen, 
kamuoyunda "kozmik oda" olarak bilinen Genelkurmay Ankara 
Seferberlik Bölge Başkanlığında 20 gün boyunca yapılan aramaların 
ayrıntıları, HSYK Başmüfettişliğinin raporuyla ortaya çıktı.  
 
                 Dönemin Başbakan Yardımcısı Arınç'a suikast düzenleneceği 
iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "kozmik oda"da 20 gün 
yapılan aramalarda TSK'nın devlet sırrı niteliğindeki belgeleri ele 
geçirildi.  
 
                  HSYK Başmüfettişliğince, soruşturmayı yürüten hakim ve 
savcıların meslekten çıkarılmaları istemli raporda, Genelkurmay 
Başkanlığının o günlerde tuttuğu tutanaklara da yer verildi.  
 
                 Odalardaki belge ve arşiv kayıtları, devlet sırrı niteliğinde, 
devletin güvenliğiyle ilgili doğrudan bilgiler içerdiğinden bu odalara 
giriş izni verilemeyeceği tespitlerinin yer aldığı tutanaklarda, "Bu 
açıklamaya rağmen Hakim Kadir Kayan tarafından bugüne kadar 
yapılan incelemelerden 1970'li yıllardan günümüze kadar yüklenen 

https://www.ensonhaber.com/bulent-arinc.htm
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suçla ilgisi olmayan devlet sırrı niteliğindeki tüm bilgilere nüfuz 
edilmiştir" ifadeleri dikkati çekti... Başbuğ, çevresine, gece sabahlara 
kadar 21 fotokopi makinesiyle çalıştıklarını, 8.5 milyonbelgenin 25 
gün boyunca kamyonlarla taşındığını anlatıyor ve asıl içini acıtanın 
ise devlet adına yasadışı örgütlerde çalışan 813 elemanın o bilgiler 
alındıktan sonra tasfiye edilmesi olduğunu söylüyor. 

Bu olup bitenlerle ilgli olarak Mehmet Ali Birant aşağıdaki 
tespti yapmıştır.  

 

 
2014-2018 Tarihleri Arası Mardin Valileri  

Yıllar  Adı Soyadı   Resmi  

2014-2015 Mustafa 

TAŞKESEN 
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2015-2016 Ömer Faruk 

KOÇAK 

 

2016-

Devam 

ediyor 

Mustafa YAMAN 

 

Bu dönemde valilerin öncelikli görevleri Terör örgütleri ile mücadele 
olmuştur.  

2014-2016 Mardin  Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk  
kimdir? Bu bölümde Ahmet Türke geniş yer verilmesinin nedeni 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten tüm siyasi partiler içinde yer 
almasıdır.  

 
2 Temmuz 1942'de Mardin'de dünyaya geldi. Güneydoğu'nun 

aşiretlerinden Kanco ailesindendir. 1954 yılında babası Hacı Sinan’ı 
kaybeden Ahmet Türk’ün aktif politik hayatı, milletvekili ağabeyi 
Abdürrahim Türk’ün öldürülmesi ile başladı. İlk defa milletvekilliği'ne 
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XV. TBMM Döneminde (1973) Demokratik parti’den Mardin 
milletvekilli olarak seçildi. 
  Daha sonra bu partiden istifa ederek (CHP)ye katıldı  
Devam eden yıllarda çeşitli sol partilerde görev aldı. 1988 yılında 
sayısı 6 bini bulan insanın ölümüne ve daha fazlasının da sakat 
kalmasına neden olan Halepçe Katliamı nedeniyle 1989 yılında 
Paris’teki Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle milletvekili 
bulunduğu SHP’den ihraç edildi. 1990'da HEP'nin kurucu üyesi oldu.  
 
              O günlerde Halkın Emeği Partisi’ni kurarak başladığı etnik 
siyaset çizgisi, bugün DTP’yle yeni bir boyut kazandı. Hareketin 
partileşmesi ve sonucunda DTP'nin kurulmasından sonra, Aysel 
Tuğluk ile birlikte partinin genel başkanlığına seçildi. Böylece, Aysel 
Tuğluk ile birlikte, Türkiye'de eşbaşkanlık sistemini ilk uygulayan parti 
genel başkanı olmuştur. Haziran 2006'da yapılan DTP kongresinde 
eşbaşkanlık sisteminin kaldırılması üzerine, partinin tek genel başkanı 
olarak yeniden seçildi. 
  Şubat 2007 tarihinde yapılan kongrede, başka hiçbir aday 
çıkmaması üzerine, yeniden partinin genel başkanlığına seçildi.22 
Temmuz 2007 seçimlerinde bağımsız Mardin Milletvekili olarak 
meclise girmiştir.  
HEP kuruculuğu ile DEP milletvekilliği ve genel başkanlığının ardından, 
HADEP ve DEHAP yönetiminde de aktif roller üstlenen Ahmet Türk, 
Abdullah Öcalan’la da zaman zaman görüşmeler yaptı. Bu konudaki 
bir anısını şöyle anlatıyor: “Biz rahmetli Özal’ın mesajını götürmek 
üzere Öcalan’la görüştük. Özal, bize ‘Akan kanın durması için çaba 
içinde olmanız gerekir.’ deyince, kendisine ateşkesin sürmesi için 
Bekaa’ya gitmeyi düşündüğümüzü söyledik. ‘Elbette’ dedi.”  
 
                Ahmet Türk, eski DEP’li arkadaşlarının ısrarları sonucu 
yeniden Ankara’ya döndü ve siyasette 3. kez şansını denemeye karar 
verdi. Oysa birkaç ay öncesine kadar Zana ve arkadaşlarının kuracağı 
partiden umutsuzdu. Milliyet’ten Hasan Cemal’e verdiği röportajda, 
etnik partilerden şöyle bahsemişti: “Bugüne kadar kurduğumuz bütün 
partilerde, inandırıcılık eksiği vardı. Parti içi hukuk, parti içi demokrasi 
açısından olumlu bir şey söylemek güçtü. Bu yüzden Türk aydınlarına 
da güven veremedik. 
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 Çünkü ipler perde arkasında başkalarının elinde diye düşünülürdü. Bu 
nedenle muhataplarımız tarafından pek ciddiye alınmazdık. Şimdi 
yeni bir anlayış geliştirmek zorundayız. Vesayetle, vekâletle siyaset 
üretemeyiz artık.” Lise mezunudur. 4, 5, (1982 Anayasası’nın 84/son 
fıkrasına göre 30.06.1994 tarihinde milletvekilliği sona ermiştir.), 
XXIII. (1982 Anayasası’nın 84/son fıkrasına göre, 31.12.2009 tarihinde 
Milletvekilliği sona ermiştir.) ve XXIV. Dönem Mardin Milletvekilliği ile 
XIX. Dönem İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı 
yapmıştır.  
 
30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına seçilmiştir. Ocak 2016'da Ahmet Türk hakkında ‘silahlı 
terör örgütüne üye olmak’, ‘silahlı terör örgütü propagandası 
yapmak’ ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet’ 
gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava 
açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı 
tarafından görevinden alınmıştır. 21 Kasım 2016'da gözaltına 
alınmıştır.24 Kasım 2016'da savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza 
Hakimliği'ne çıkarılan Ahmet Türk, burada tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 3 Şubat 2017 tarihinde Sağlık sorunları nedeniyle Adli 
kontrol şartıyla tahliye edildi.2 

13/01/2017 Tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 
Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk için, rahatsızlığı nedeniyle 
insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek 
şekilde tutuksuz yargılanmalı” sözlerine HDP’den yanıt geldi.  

Bilgen, “Sayın Türk ve diğer arkadaşlarımız merhamet dilenmi-
yor” diyerek şunları söyledi:  
Rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanan sayın, Ahmet Türk 31 Mart 
2019 Tarihli belediye seçimlerinde HDP Mardin Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı oldu ve bu seçimde, HDP % 56,24 oy alarak yeniden se-
çilmiştir. AKP %38,53 CHP %1,83 oy almışlardır. 

19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, 
Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarını görevden aldı. 
Belediye başkanlarını "terör örgütü PKK/KCK ve uzantılarının amaçları 
için çalışmakla" itham eden Bakanlık, illerin valilerini belediye başkan 

                                                 
2 https://www.haberler.com/ahmet-turk/biyografisi/ 
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vekili olarak atadı. Buna göre; Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 
Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 
belediye başkanlığı koltuğuna oturacak. Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir 
Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediyesi Eş 
Başkanı Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı. İçişleri Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada; Mızraklı, Türk ve Ertan’ın “terör örgütleriyle 
iltisak-irtibatı olduğu”, “terör örgütlerine destek verdikleri yönünde 
tespit ve deliller bulunduğu” belirtildi. Üç belediye başkanının, 
“haklarındaki adli/idari soruşturma/kovuşturmaların selameti için” 
Anayasa’nın 127. maddesiyle 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 47. 
maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden 
uzaklaştırıldıkları kaydedildi. 

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle 
denildi:“Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele 
sonucunda büyük bir acziyete düşen PKK/KCK terör örgütü ve 
uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin 
imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır. Anayasa ve 
kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan, Devletin bütünsel 
organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli 
ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri 
terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak 
ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye 
çalışmışlardır. Hatta bu belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı 
bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak 
Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak 
kullanmışlardır. 

Hüseyin Kanco’ya dönecek olursak, Gökalp’in ‘Şaki İbrahim 
Destanı’ adlı şiirinde 1900’lerin başında Güneydoğu Anadolu’daki 
siyasi durumu anlattığı çok uzun bir şiirdir. Bu şiirin bir dörtlüğünde 
Gökalp şöyle demektedir: 

 

‘Beho-ağa iki alay yazarak  
Padişahtan aldı fermanı ve bayrak  
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Hain Kanco oldu ana sancaktar!’  
Ziya Gökalp’in burada kastettiği kişi Mardin’in Derik ilçesine bağlı 

Atlı (Kasır Kanco) Köyünde oturan Hüseyin adlı yezididir.  
Hüseyin Kanco İbrahim Paşa’nın sancaktarlığını yapmış ve 

kendisine yüzbaşı vekili rütbesi verilmiştir.3
  

Ahmet Türk”ün ailesine Hüseyin Kanco tarafından miras kalan Kasr’ın 
hicri 1120-miladi 1705’te inşa edildiği ve hicri 1320-miladi 1905 
yılında Hüseyin Kenco tarafından yenilendiğini kapı üzerindeki kitabe-
den anlaşılmaktadır.  
 Ümit Kafancıoğlu”nun Remzi Kitabevi (1974)yayınlarından 
Tüfekliler isimli romanında Kasro Kanco şu şekilde tarif edilmiştir.” 
Şato iç içe iki surla çevreleyin büyük sur. Yerden beş adam boyunda 
pencere, çıkıntı, açıklıkgedik yoktu. Dümdüz duvar, Hiç kimse, hiç bir 
gereç bu şatoya tutunamazdı. Yapı, kendi kendinin kalesı gibiydi. 
Şatonun iç kesimi bir yana dışı bile ilginçti, ürkünçtü. Kara taştan 
yapımıştı, Torosların granit taşı, yonutulmuş, ince taraktan 
geçirilmişti. Taşlar birbirine öyle bir kaynaşmıştı,ya da kaynatılmıştı 
ki..Horasan harç,çöl sıcağı,Ermeni yeteneği, Kürtlerin bitmez 
tükenmez kaba acı güçleri bir araya gelmişti,anıtlaşmıştı. Dış surlarda 
savunma, siperlerlenme yerleri vardı. İç yüzeyde saklanma, gizlenme 
yerleri girintileri vardı. Surların bir yerinde ikinci bir kapı vardı. Bu kapı 
hiç kapanmazdı. Bu kapıdan şatoya giriş yoktu. Bu kapı dost-düşman 
herkese açıktı. Kapıdan sur içine dalınca iç içe odalar, yığılmış 
yataklar, mangallar, cezveler, el güğümler, yiyecekler, taş dolaplar, 
keçe kilim serili bölmeler görünüyordu, Buraya Kasra Kanco”nun 
düşmanları bile gelip kanaklardı. Çölde bulunan, yolda kalan, aç kalan, 
gecelemek isteyenler buraya gelirdi. Yatar, kalır, yer içerdi. Akşam 
karanlığı basmadan şatonun giriş kapısı kapanırdı. Kancolar bile 
şatoya geremezdi. Gece yarısı şatoya gelmek zorunda kalan Kancolar, 
ikinci bölemde yatar, sabahlardı. Şatonun içi, dışına göre daha da 
ilginç, daha da korkunçtu, Büyük odalara serilmiş keçelerin bir ucu 
noktalaşıyordu, öyle büyük, öyle uzundu odalar. Odadaki mangalın 
üşüten iki kişilik yatak sığardı. Mangalın üstündeki cezvenin arkasına 
iki kişi saklanabilrdi. Odada kırık dökük, masa sandayle şu bu yoktu. 
Bütün varlık bir mangal, bir büyük cezve, üç tane orta boy cezve, uç 

                                                 
3 Ziya Gökalp, Şaki İbrahim Destanı ve bir kitapta toplanmış şiirler(Haz. Şevket Baysanoğlu), 

Kültür Bakanlağı, sf.5-6 
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uca eklenerek iki yakayı kapatan keçeler, yastıklar, Bunun dışında 
hiçbir şey yoktu. Dümdüz duvarlar, dümdüz keçeler, yastıklar.  
 Şatonun enen ilginç bölümüne Abdurahim”in yatak odası, 
Altı, üstü, kapısı, yapısı, kapı tokmağı, yataklıklar dolaplar, oturma 
yerleri taş. İnanılmaz gibi gelir inanılmaz gibi gelir insana, Bu oda her 
türlü tehlikeye karşı korunaklı olduğunu yazmaktadır. “ 

 
 Fotograf 4 

Hüseyin Kanco Ziya Gökap”in belirttiği gibi Yezidi olmadığı, 
Lübnan-lı Dürzilerden olduğunu, Rutan aşireti ileri gelenlerinden 
duydum. Hüseyin Kanco 1891 yılından sonra Lübnanda karışmış 
olduğu bir cinayet davasından dolayı Urfa Hamidiye alayları paşası 
İbrahim”e intisap ettği. Hüseyin Kanco”nun erkek evladı olmadığı. 
Medine ve Türkiye isimli iki kız babasıdır. Medine isimli kızını yanında 
çobanlık yapan Sinan (Hacı Sinan) ile evlendirir. Diğer kızı Türkiye”de 
Sinan’ın oğlu Abdulhalim ile evlendirir. Böylece baba Sinan ile oğlu 
Abdulhalim bacanak olur. 

                                                 
4 https://www.facebook.com/adnan.dag.1 

 

https://www.facebook.com/adnan.dag.1
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 Hüseyin kanco öldükten sonra sahip olduğu 40,000 Dönüm 
arazi iki kız arasında pay edilir. Türkiye aile içi anlaşmazlık sonucu 
dönemin belediye Başkanı Ahmet Necimoğlu’na sığınır. Hacı sinan ve 
oğlu Abdulhalim, Bu işten sorumlu tutukları belediye Başkanı Ahmet 
Necimoğlu”na ricacı olarak dönemin Derik nüfus müdürü Adil Baykal, 
gönderir ve Türkiye isimli bayanın iadesini ister. 

Ahmet Necimoğlu ricacı Adil Baykala, töre gereği, kendisine 
sığınan birini iade etmesinin mümkün olmadığı cevabından sonra, bu 
kez Türkiye hanımı ikna etmek üzere Abdulhalimin başka eşinden 
olan oğlu Beşir ricacı olarak gönderilir, ikna edemeyen Beşir silahına 
davranır ve Türkiye isimli hanımı öldürür. Bu olaydan sonra Ahmet 
Türk ”ün ve Necimoğlu aileleri arasında kan davası başlar. 1994 yılının 
başlarında İzmir Seferihisar ilçesinde bu kan davasının 
sonuçlandırılması adına verilen yemeğe bende eski İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr.Burhan Özfatura ile birlikte katılarak şahitlik 
ettik. Bu yemekte Türk ailesi adına Ahmet Türk, Necimoğlu ailesi 
adına Abidin Necimoğlu katılarak barıştı.  Sayın Ahmet Türk “ün 
özgeçmişine eklemiş olduğu Kanco aşiretindenim tabiri doğru değil. 
Hüseyin Kanco erkek evladı olmadığı için böyle bir aşiretten söz 
etmek gerçekçi değildir. 

 

. Hüseyin Konco”ya ait olduğu söylenen resim.  

 
Mardin 1919 yılında Fransız Noel Derik”teki temeslarından bir 

süre sonra Viranşehir”e geçti ve burada Milli İbrahim Paşa oğullarını 
ayaklandırdı. Bu ayaklanmada Hüseyin Kanco”da İbrahim Milli Paşa 
oğullarının yanında yer almıştır. Bu ayaklanmada Urfa ve Siverek 
civarında bir takım köyler yağmalandı. Bu isyancılar daha sonra 

http://1.bp.blogspot.com/_u8SJntr_VUo/SuMBkXLaUqI/AAAAAAAAAAM/zBBCDKZujmM/s1600-h/ahmetturkundedesi.jpg
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cenubi Resulayn”e geçtiler ve burada başlarında Norman”ının 
bulunduğu Fıransız işgal kuvvetleri ile birleştiler. Bu kuvvetlerin 
yapmayı planladıkları harekât öğrenildiğinde Elcezire cephesi 
komutanı General Nihat Anılmış Yarbay Hüseyin komutasına bir 
miktar kuvvet dönderdi. Ayrıca Derik Rutan aşireti reisi Hacı Necip ve 
oğulları Salih ve Abdi beşyüz atlı ile isyancı güçlere karşı Türk 
kuvvetlerinin yanında yer alarak isyanı bastırdı. 5 

 
Ümit Kafancıoğlu”nun Remzi Kitabevi (1974)yayınlarından 

Tüfekliler isimli romanında Topçu Devrimi başlıklı bölümde S.47 
“Atatürk Cumhuriyeti kurulur, Yurt toprakları üstündeki bütün 
kurumlar, beylikler, özel kurumlar, ne var ne yok Ankara”ya bağlanır, 
Ankara”yı tanır, Atatürk”ü bilir, Kasra Kanço, Atatürk”ü tanımaz,baş 
eğmez.Ankara”ya Yıl 1925”tir. Ankara, Atatürk, Kasra Kanco”nun 
dikbaşlılığını öğrenir öğrenmez bir bölük jandarma çıkartır 
Mardin”den Jandarma, Kasra Kanco”yu kuşatır.Asker şatoya iyice 
bilemezler,Ne içini,ne dışını. Kuşatma  sonunda görülür ki,Kırık dökük 
piyade tüfekleriyle şato kırk yıl kuşatılsa kılı kıpırdamaz. Ankara”ya 
bildirilir durum. Ankara, durum gene kavrayamadığı içinbir tabur 
çıkartılır Mardin”den, hepsi gene piyade tüfekli.  Sonuç gene yok. 
Şato, saltanatını sürdürmektedir. Sonunda Diyarbakır”dan kalkan bir 
topçu birliği, Karacadağ tepesine üslenir. “bildiğiniz gibi değil durum, 
cayın direngenlikten” denir. Şato,böyle buyrukları beklemiyordur, 
kesinlikle de “hayır” diyecektir. Der. Aracılar durumu daha bir açık 
anlatırlar şatoya, Kürtlere, Kürtler “la” demiş,”lo” demezler. Atatürk, 
şatoya,top güllerinin savrulmasını buyurur. Birkaç mermiden birisi 
Karsa Kanco”nun çöle bakan mazgalardan birini parçalar. Bir gedik 
açılır. Satonun içindekiler topun gücünü anlar.  

“ere ere,beşe lo,Kemalo başo”derler (Evet 
evet,peki,yeter,Kemal çok üstün” 

İşte şatonun görüp gördüğü devrim budur. Birkaç topçu erin 
devrimidir. Onun dışında, Atatür”ten, devrimlerden iz bulmak olanağı 
yoktur. Bir de şatodakilere verilen soyadı, Atatürk. kancolara “ Türk” 
soyadını verir. Türk oldunuz “denir.” Benim kanaatime göre Hüseyin 
Kanca küçük kızına Türkiye ismini bu tarihte vermiş olma ihtimali çok 
yükek. Ahmet Türk”ün hem teyzesi hemde halası olan Türkiye hanıma 

                                                 
5 Ali Enver Teksoy,Milli Mücadelede Mardin.s.16 
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Osmanlı tapusu ile kalan 20,000 dönüm arazi ölümüne sebep olmuş. 
Rutan aşireti( Necimoğulu) ile Ahmet Türk (Hacı sinan )ailesi arasında 
uzun yıllar sürecek bir kan davasının fitilini ateşlemiştir.   
 

DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, 1915'te Ermeniler, Süryaniler ve 
Ezidilere uygulanan politikalara Kürtlerin de dahil olduğunu 
söyleyerek, "Burada Kürtlerin de payı var. Dedelerimiz, bu halklara 
zulmetti. Torunları olarak özür diliyoruz. Bu özrü kabul etmek 
önemlidir" dedi. 

 
Mardin Büyükşehir Belediyesi kayumla yönetilmesi dönemi.  

2016-2019 Mardin Büyükşehir Belediye Başkan vekili Vali Mustafa 
Yaman kayyum olarak atanmıştır.  

               Mardin Büyükşehir Belediyesi vatandaşa daha hızlı ve kaliteli 
hizmet verebilmek için araç filosunu genişletti. 

               Tüm ilçe ve kırsal mahallelerde zamanında ve yerinde hizmet 
amacıyla kiralanan 25 yeni nesil araç için, Mardin Büyükşehir 
Belediyesinde düzenlenen anahtar teslim töreni ile hizmete girdi. 
 
                 Vali Yaman, MARSKİ’nin kiralanan araçlarla birlikte 
toplamda 250 araca sahip olduğunu ihale yapılan diğer firmalarla 
birlikte bu sayının yüzlerce olduğunu belirtti. 2017 çalışma 
performansını 2018 yılında da artırarak devam ettireceklerini 
açıklayan Yaman, “Geçen yıl planladığımız projelerimizin ve ortaya 
koyduğumuz hedeflerimizin yüz de yüzün üzerinde gerçekleştirdik” 
dedi. 

           2018 Yılı bütçesinin 800 milyona yakın. Bunun 310 milyonun 
MARSKİ’ye ayırılmış ve büyük yatırım hamlesine karar verilmiş. 
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Bölüçü ve bölgeci unsurların faaliyetleri ve acılım süreci. 
Başlangıçtan bugüne gün gün çözüm süreci 

Türkiye gündeminin en önemli maddesi çözüm süreci. PKK'nın 
1984'teki ilk eylemi sonrasında 40 bin insanın öldüğü belirtilen savaş 
sürecine son vermeyi amaçlayan en kapsamlı adım 2009'da başladı. 
2011'de yine çatışmalar yaşandı ancak geçtiğimiz Temmuz ayında 
çıkarılan "Çözüm Yasası" ile süreç devam ediyor. Hükümetin Öcalan 
ile görüşüldüğünü açıklaması, Paris'te üç PKK'lı kadının öldürülmesi, 
Oslo görüşmelerinin sızdırılması, MİT müsteşarının ifadeye 
çağrılması... Süreç, 2013 Nevruzunda Öcalan'ın Diyarbakır'da okunan 
mektubu ile yeniden başladı, "akil insanlar" Türkiye'yi dolaştı. 40 
kişinin öldüğü Kobani protestoları nedeniyle kesintiye uğrayan 
"çözüm sürecinde" Öcalan'ın açıkladığı müzakere taslağıyla yeni bir 
viraj daha dönüldü. İşte gün gün yaşananlar.6  
 

Oslo görüşmeleri 2009 yılı Oslo görüşmeleri olarak 
adlandırılan MİT-PKK görüşmelerinin muhtemel başlangıç tarihi 
olarak addedilir. Görüşmelerin net olarak ne zaman başladığı 
bilinmese de 2009 ortaları olduğu basına yansıdı. 
c) Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çok iyi şeyler olacak" sözü ile bu 
sürecin başlamış olduğu komu oyuna duyuruldu.  

                                                 
6 (Foto-haber: Cnnturk.com) 

https://www.cnnturk.com/turkiye


 

24 

 
Mart 2009: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kürt sorunuyla ilgili 
ilerleyen günlerde çok iyi şeyler olacağını söyledi. 

"Kürdistan" dedi24 Mart 2009: Abdullah Gül, Bağdat'a 
giderken uçaktaki gazetecilerle sohbeti sırasında Kuzey Irak için 
"Kürdistan" ifadesini kullandı. “Kürt sorunu birinci sorunumuz, 
mutlaka halledilmeli" PKK ateşkesi uzattı31 Mayıs 2009: PKK tek 
taraflı ateşkesi uzattığını bildirdi. Beşir Atalay görüşmeleri açıkladı 
 

 
31 Temmuz 2009: İçişleri Bakanı Beşir Atalay Kürt Açılımı 

kapsamında yapılan temasları basına açıkladı. "Bir aylık süre zarfında 
yaptığım görüşme ve toplantılar süreç açısından son derece olumlu 
olmuştur" dedi. 

https://www.cnnturk.com/irak
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2 Ağustos 2009: İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın kamuoyuna 

duyurduğu hükümetin Kürt açılımı kapsamında düzenlenen çalış 
tayların üçüncüsü gazeteci ve yazarların katılımıyla Polis 
Akademisi'nde yapıldı. 

 5 Ağustos 2009: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürt açılımı 
ile ilgili DTP lideri Ahmet Türk'le bir araya geldi. 

 
Ağustos 2009: Abdullah Gül Bitlis ziyareti sırasında Güroymak 

için Kürtçe 'Norşin' ifadesini kullandı.  

 
28 Ağustos 2009: Economist dergisi süreçle ilgili "Kürt açılımı 

cesaret verici" başlıklı bir analiz yayınladı. 
 

https://www.cnnturk.com/recep-tayyip-erdogan
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19 Ekim 2009: Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 34 PKK üyesi 

Habur Sınır Kapısı'ndan girip teslim oldu. Gelenleri karşılamak 
üzere Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde yaklaşık 50 bin kişi toplandı. 

 
15 Kasım 2009:Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli birlik 

ve kardeşlik projemiz bir hedeftir. Demokratik açılım süreciyle bu 
hedefe ulaşacağız." dedi. 

 
11 Aralık 2009: Anayasa Mahkemesi, oybirliğiyle DTP'nin 

kapatılmasına karar verdi. Genel Başkan Ahmet Türk ve Aysel 
Tuğluk'un milletvekilliğinin düşürülmesi kararlaştırıldı. 

https://www.cnnturk.com/sirnak
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10 Ocak 2010: Abdullah Öcalan avukatları aracılığıyla yaptığı 

açıklamada "demokratik açılım açısından önemli bir çözüm fırsatının 
heba edildiğini; ancak henüz geç olmadığını" belirtti. 
 

16 Ocak 2010: Beşir Atalay çözüm süreci doğrultusunda 
hazırlanan ve 4 ayrı mekanizmadan oluşan "İnsan Hakları Paketi"'nin 
başlıklarını açıkladı.  
 

Buna göre; cezaevlerinde Kürtçe gibi farklı ve dil lehçelerde 
görüşme yapılmasına imkân sağlandı. 
 

Özel kanalların farklı dil ve lehçelerde 24 saat yayın 
yapmasına izin verildi, farklı dil ve lehçelerde enstitü, araştırma 
merkezi kurulması yönünde YÖK karar aldı, Yaşayan Diller Enstitüsü 
kuruldu, yol kontrollerinin azaltılması ve yayla yasaklarının asgari 
seviyeye indirilmesi yönünde valiliklere genelge gönderildi. 

 
24 Ocak 2010: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde AK Parti ilçe 

binasına molotof kokteyli saldırı düzenlendi. 

https://www.cnnturk.com/diyarbakir
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8 Şubat 2010: Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik 

çözüm süreciyle ilgili olarak "ya biz bu meseleyi çözeriz, ya bu mesele 
bizi çözer" dedi. 

 
18 Şubat 2010: CHP, Beşir Atalay hakkındaki gensoru 

önergesini TBMM'ye sundu. Önergede, "Hukuk devletlerinde 
bakanlar, terör örgütünü muhatap alan gizli görüşmeler yapamazlar" 
denildi. Oslo Görüşmeleri. 
 

 
21 Şubat 2010: Başbakan Erdoğan, demokratik açılımı ve 

çözüm sürecini anlatmak ve destek toplamak için 62 sanatçı ile bir 
araya gelip "Açılıma omuz verin" dedi. 

https://www.cnnturk.com/ak-parti
https://www.cnnturk.com/chp
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25 Şubat 2010: CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, "Devlet 

Habur'da teröristlerin ayağına götürülmüştür. AKP Habur'da teröre 
teslim olmuştur" dedi. 

 
27 Mart 2010: MHP lideri Devlet Bahçeli "Açılım tuzağına 

düşmeyin" dedi. 
Bu dönemde kurulan akil adamlar tam listesi  
AKDENİZ BÖLGESİ  

1. BAŞKAN: RİFAT HİSARCIKLIOĞLU  
2. BAŞKAN VEKİLİ: LALE MANSUR  
3. SEKRETER: TARIK ÇELENK  
4. KADİR İNANIR  
5. NİHAL BENGİSU KARACA  
6. ŞÜKRÜ KARATEPE  
7. MUHSİN KIZILKAYA  
8. ÖZTÜRK TÜRKDOĞAN (İHD)  
9. HÜSEYİN YAYMAN  

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ  
1. BAŞKAN: CAN PAKER  
2. BAŞKAN VEKİLİ: SİBEL ERASLAN  
3. SEKRETER: AYHAN OGAN  
4. MAHMUT ARSLAN (HAK-İŞ)  

https://www.cnnturk.com/istanbul
https://www.cnnturk.com/mhp
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5. ABDURRAHMAN DİLİPAK  
6. İZZETTİN DOĞAN  
7. ABDURRAHMAN KURT  
8. ZÜBEYDE TEKER  
9. MEHMET UÇUM  

EGE BÖLGESİ  
1. BAŞKAN: TARHAN ERDEM  
2. BAŞKAN VEKİLİ: AVNİ ÖZGÜREL  
3. SEKRETER: ARZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ  
4. VEDAT AHSEN COŞAR (TBB) (Yerine Hasan Karakaya eklendi)  
5. EROL EKİCİ (DİSK)  
6. HİLAL KAPLAN  
7. FUAT KEYMAN  
8. FEHMİ KORU  

     9. BASKIN ORAN 
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ  

1. BAŞKAN: YILMAZ ENSAROĞLU  
2. BAŞKAN VEKİLİ: KEZBAN HATEMİ  
3. SEKRETER: MEHMET EMİN EKMEN  
4. MURAT BELGE  
5. FAZIL HÜSNÜ ERDEM  
6. YILMAZ ERDOĞAN  
7. ETYEN MAHÇUPYAN  
8. LAMİ ÖZGEN (KESK)  

9. AHMET FARUK ÜNSAL (MAZLUM DER) 
İÇ ANADOLU BÖLGESİ  

1. BAŞKAN: AHMET TAŞGETİREN  
2. BAŞKAN VEKİLİ: BERİL DEDEOĞLU  
3. SEKRETER: CEMAL UŞŞAK  
4. VAHAP COŞKUN  
5. DOĞU ERGİL  
6. EROL GÖKA  
7. MUSTAFA KUMLU (TÜRK-İŞ)  
8. FADİME ÖZKAN  

  9. CELALETTİN CAN 
 
MARMARA BÖLGESİ  

1. BAŞKAN: DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN  
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2. BAŞKAN VEKİLİ: MİTHAT SANCAR  
3. SEKRETER: LEVENT KORKUT  
4. MUSTAFA ARMAĞAN  
5. ALİ BAYRAMOĞLU  
6. AHMET GÜNDOĞDU  
7. HAYRETTİN KARAMAN  
8. HÜLYA KOÇYİĞİT  

     9. YÜCEL SAYMAN 
 
KARADENİZ BÖLGESİ 
 

1. BAŞKAN: YUSUF ŞEVKİ HAKYEMEZ  
2. BAŞKAN VEKİLİ: VEDAT BİLGİN  
3. SEKRETER: FATMA BENLİ  
4. ŞEMSİ BAYRAKTAR (TZOB)  
5. KÜRŞAT BUMİN  
6. ORAL ÇALIŞLAR  
7. ORHAN GENCEBAY  
8. YILDIRAY OĞUR  

     9. BENDEVİ PALANDÖKEN (TESK) 
 
 
 
 

25 Şubat 2010: CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, “Devlet 
Habur’da teröristlerin ayağına götürülmüştür. AKP Habur’da teröre 
teslim olmuştur” dedi.  
27 Mart 2010: MHP lideri Devlet Bahçeli “Açılım tuzağına düşmeyin” 
dedi. 
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MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak T.B.M.M. Acılım süreci 
ile ilgili olarak 28 Nisan 2013 tarihinde yapmış olduğu konuşma ile 
telafisi mümkün olmayan zarların oluşmakta olduğuna dair yapmış 
olduğu konuşma.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Değerli milletvekilleri, bu vesileyle 
sizlerle bilhassa son günleri de esas alarak paylaşmak istediğim çok 
önemli konular var. İstiklalin olmadığı bir ülkede istikbal hesaplarıyla 
meşgul olmak çok doğru da olmayabilir. Son günlerdeki gelişen, 
devlet ve millet hayatımızı çok yakından ilgilendiren konularla ilgili 
tarihe bir bakmak gerektiği kanaatini taşıyorum ve tarihin bir 
laboratuvar olduğuna inanıyorum. Tabii ki bu, görmek isteyenler, ders 
almak isteyenler içindir. Gündemde barış, çözüm, silah bırakma, 
teröristlerin sınır dışına gönderilmesi gibi birtakım konular var. 
Burada, tabii ki çok büyük kavram kargaşaları var. Kimin ne dediğini, 
kimin maksadının ne olduğunu ve bu maksadın ne kadar iyi niyetli 
olanlar da dâhil hasıl edilebileceğini bilen ve doğru öngören yok. 

Değerli milletvekilleri, tarihten, Osmanlının son 
zamanlarından bugünkü, işte bu iyi niyet görüşmeleri, işte akil 
adamlar komisyonu ve birtakım, Sayın Başbakanın milletvekillerini 
toplayıp bölgelerine gitmeleri, ikna etmeleri için onları elçi olarak 
kullanması gibi, değerlendirmemiz gereken konular var. 

Bunlara benzeyen tarihte ne var? Tarihte bunlara benzeyen 
Türkiye işgal edildiğinde sadaret makamının, sultanlığın çeşitli 
görevlerinde bulunan kişiler var ve bu kişilerin uyguladıkları, yapmak 
istedikleri, yaptıkları eylemler var ve bunların sonu var. Bakın, 
bunlardan birkaç tanesini size sayayım: Şeyhülislam Mustafa Sabri 
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Efendi var, Kürt Teali Cemiyeti Başkanı Seyit Abdülkadir var, İngiliz 
Muhipler Cemiyetinin casusu Sait Molla var, İngilizlerin maaşa 
bağladığı Miralay Sadık var, Ali Kemal var, Rıza Tevfik var, Konyalı 
Zeynel Abidin var. Bunların buluşma yeri neresi olmuş ve bunlar ne 
yapmış, yaptıkları eylemin sonucunda nerede buluşmuşlar biliyor 
musunuz değerli arkadaşlar? Bunlar, 13 Kasım 1922'de İstanbul'u terk 
etmek, İngilizlere sığınmak için İngiliz gemisinde bulunmuşlar. 

Peki, bunlar ne gibi işlemler yapmışlar, ne gibi işlemlere 
önayak olmuşlar? Bakın, Kuvayı milliye' den rahatsız olan Mustafa 
Sabri, Şeyhülislamlık makamında ve Damat Ferit hükûmetlerinde 
görev yapmış, Mustafa Kemal'i görevden aldırmak için yaptığı 
müdahaleden dolayı teşekkür eden İngiliz Askerî Ataşesi Deeds'e 
teşekkür eden Mustafa Sabri, Kuvayı millîye önderlerini katletmeye 
çağıran Teali-i İslam Cemiyetinin bildirisini yazan adamdır. Yani, 
Mustafa Sabri'ye göre Kuvayı millîye bir sergüzeştinin sarhoşlukla ilan 
ettiği bir fitnedir ve bu bildiri, Mustafa Sabri'nin kaleme aldığı bu 
bildiri Yunan uçaklarından Türk halkına atılmıştır. 

Peki, bu bildiriyi Mustafa Sabri yazmış, o İngiliz gemisinde 
buluşan Dürrizade Abdullah Efendi kimdir? Dürrizade Abdullah 
Efendi, o zamanki şeyhülislamdır ve bu bildiriyi Kuvayimilliye karşı 
yayımlayan şeyhülislamdır, Damat Ferit Hükûmetinin şeyhülislamıdır. 
Ne olmuş neticesi? İngiliz gemisine sığınmış. 

Örnek vermek istediğim 3'üncü kişi: 1'inci Damat Ferit 
Hükûmetinde Dâhiliye, 4'üncü Damat Ferit Hükûmetinde Sadaret 
Müsteşarlığı, 5'inci Hükûmette Konya Valisi gibi birtakım görevler 
yapan Cemal Bey vardır. Anadolu, yaptıklarından dolayı ona "Artin 
Cemal" adını takmıştır. Konya delegelerinin, Kuvayı millîye 
delegelerinin Sivas Kongresi'ne katılmasını engellemiş, hapishaneden 
çıkarıp silahlandırdığı eşkıya takımını milliyetçilerin üzerine 
göndermiştir, dikkat edin milliyetçilerin üzerine göndermiştir ve 
Mustafa Kemal Paşa'nın kendisini tutuklaması için Refet Bele'yi 
Konya'ya gönderdiğini duyunca Damat Ferit Hükûmetine sığınmıştır. 

En önemlisine geliyorum. Hafız Mahmut vardır, Hürriyet ve 
İtilaf Partisinin Adana Şube Başkanıdır. Ferda dergisi, bir Fransız iş 
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birlikçisi olduğu anlaşılan bu cahil adamın 16 Nisan 1920'de Memiş 
Paşa Camisi'nde verdiği vaazı yayımlayarak Fransız uşaklığına dinî bir 
mahiyet kazandırmak istemiştir. Hafız Mahmut, Fransız uşaklığına dinî 
bir mahiyet kazandırmak istemiştir. 

Hafız vaazında diyor ki: "Kuvayımilliye yalandır, maskedir. 
Buna katiyen inanmayın. Bu heriflere inanmak cinnettir. Bunların 
hepsi yağmacı güruhudur. Mustafa Kemal dedikleri padişahın 
tardettiği ve idama mahkûm eylediği birisidir." İşte, bunların buluşma 
yeri İngiliz gemisi olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bugün de efsunlu kelimelere, "çözüm", 
"silahların bırakılması", "barış" gibi birtakım kelimelere Sayın 
Başbakanın ne kadar inandığını ben merak ediyorum. Bir yandan 
barıştan bahsediliyor bir yandan baldıran zehri içmekten bahsediyor 
Sayın Başbakan. E, Sayın Başbakan, bu ne yaman bir çelişkidir! Eğer, 
barış ve çözüm varsa niye baldıran zehrinden bahsediyorsun? İşte, 
bütün bunlar doğru değerlendirilmelidir. 

Değerli milletvekilli, Türk milleti ve devletine karşı yüzyıllardır 
sürdürülen vekaleten bir savaş vardır; bilerek kullanıyorum, vekaleten 
bir savaş vardır. PKK, ağababalarının adına vekâleten savaş 
sürdürmüştür Türkiye'de ve bu vekâleten sürdürülen savaşın asli 
failleri, feri failleri bugün ortaya çıkmıştır. 

Hükûmetlerin birincil görevi vatandaşının mal ve can 
güvenliğini sağlamaktır. Vatandaşının canına, malına, ırzına tasallut 
etmiş bir örgütün suçlularını yakalayıp adalete teslim etmek yerine 
onların güven içerisinde sınır dışına çıkartılması gibi bir şeyi, resmî 
veya gayri resmî, görmezlikten gelerek veya kanun çıkartarak veya 
yetki tanıyarak hangi kamu görevlisi veya sivil yaparsa, bu Damat Ferit 
Hükûmetinin adamlarıdır onlar. Onların hiçbir farkı yoktur ve onlar 
belge, bilgi, bulgu, delil her neyle olursa olsun yarınlarda 
yargılanacaklardır. Hiç kimse, hangi görevde ve yetkide olursa olsun 
kanunlara aykırı talimatlar veremez ve uygulama yapamaz. 
Dolayısıyla, kamu görevlilerine, sivil vatandaşlara, herkese buradan 
uyarıda buluyorum. 
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Değerli milletvekilleri, elbette ki analar ağlamasın, gözyaşı 
akmasın, kan dursun ama PKK silah bırakıp adalete teslim olmuyor, 
yurt dışına çıkıyor nefes alıyor. Dolayısıyla, böyle bir zulmeti hiçbir 
hükûmet kendisine vasıta kılamaz ama burada bir şey ortaya 
çıkmıştır: Hükûmet, teröristlerin, vekâleten savaşan PKK'nın ve 
PKK'nın sahiplerinin iş birlikçisi durumuna düşmüştür. Bugünkü 
yaptığı eylemler, Hükûmetin konuşmaları, görüşmeleri ve basına 
yansıyanlar Hükûmetin meşruiyetini yitirdiği anlamına gelmektedir. 
Bugünkü Hükûmet meşruiyetini yitirmiş bir Hükûmettir, bu 
uygulamalar Hükûmetin meşruiyetini yitirir. 

Açılım Süreçi ile baş gösteren olaylar 

12 Nisan 2010: Kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet 
Türk'e Samsun'da yumruklu saldırı yapıldı. 

 
16 Nisan 2010: Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine Kandil'den 

gelen grup içerisinde bulunan Lütfü Taş, Öcalan için "Sayın" ifadesini 
kullandığı için 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

 
 1 Mayıs 2010: PKK'nın Tunceli'de karakol saldırısı sonucunda 

4 asker hayatını kaybetti ve 7 asker yaralandı. 

https://www.cnnturk.com/samsun
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14 Haziran 2010: İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi PKK 
yöneticisi Duran Kalkan'ın "Genel af da çıksa silah bırakmayız" 
açıklamasını haberleştiren Milliyet muhabiri Namık Durukan'ın 
Terörle Mücadele Kanunu'nu ihlal ettiğinden 1 yıldan 7 yıla kadar 
hapse mahkûm edilmesini talep etti. 

 
18 Haziran 2010: Öcalan'ın çağrısıyla Kandil ve Mahmur'daki 

kamplardan gelen 34 kişiden 13'ü hakkında tutuklama kararı çıktı. 
BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız tutuklamalarla birlikte açılımın 
bittiğini söyledi. 

 
23 Ekim 2010: BDP Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş, 

"PKK'nın ateşkesi 31 Ekim'de sona erecek. Önümüzde kısa bir süre 
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kaldı. Bu sürenin barışa yönelik değerlendirilmesi gerekir. Aksi halde 1 
Kasım'dan itibaren büyük şiddet olayları yaşanabilir. Hükümet bu 
süreci barışa yönelik değerlendirmelidir" dedi. 

 
27 Şubat 2011: Aysel Tuğluk, Abdullah Öcalan'a, aydınlarla 

daha rahat görüşebilmesi için ev hapsi istedi. 

 
13 Mayıs 2011: Abdullah Öcalan "15 Haziran'dan sonra süreç 

ya büyük bir anlaşmaya, ya da büyük bir savaşa evrilecektir. Eğer 
büyük bir savaş çıkarsa hükümet 3 ay bile dayanamaz" dedi. 

 
 13 Eylül 2011: MİT yetkililerinin, PKK'lılar ile Oslo'da yaptığı 

bir görüşmeye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı internette 
yayınlandı. Yayınanlanan ses kaydında Hakan Fidan, hem Öcalan'la 
hem PKK'lılarla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve "özel 
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temsilcisi" sıfatıyla görüştüğünü ifade ediyordu. Ses kaydının MİT 
Müsteşarı Hakan Fidan, MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş, KCK 
üyesi Mustafa Karasu, PKK üyesi Sabri Ok, Kongra-gel Başkan 
Yardımcısı Zübeyir Aydar ve koordinatör ülke temsilcileri arasında 
geçtiği iddia edildi. 

 
26 Eylül 2011: Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, yeni bir 

başlangıç yapılması gerektiğini belirterek, bunun yolunun da Öcalan 
ile müzakerelerin yeniden başlatılmasından geçtiğini açıkladı. 
 

19 Ekim 2011: PKK'nın Hakkâri ilinin Çukurca ilçesinde polis 
ve jandarma binalarıyla güvenlik noktalarına ağır silahlarla ateş 
açmaları sonucunda 24 asker hayatını kaybetti. 

 
28 Aralık 2011: Türk Hava Kuvvetlerinin, Şırnak'ın Uludere 

ilçesi yakınlarındaki Irak topraklarında F-16 savaş uçaklarıyla yaptığı 
bombardıman sonucunda 35 Kürt vatandaş hayatını kaybetti. 
 

7 Şubat 2012: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar 
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Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş Özel yetkili 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sıfatıyla ifadeye 
çağrıldı. 

 
9 Şubat 2012: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hakan Fidan'ın 

ifadeye çağrılmasıyla ilgili olarak "Herhangi bir suç yok yapılan görev 
var" dedi.İstanbul Emniyeti'nde iki şube müdürü görevden alındı. 

 

10 Şubat 2012: MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifade vermeye 
gitmeyerek, Abdullah Gül ile görüşmek üzere Çankaya Köşkü'ne çıktı. 

 

11 Şubat 2012: KCK soruşturması kapsamında ifadeye 
çağırılan fakat gitmeyen eski müsteşar Emre Taner ve eski müsteşar 
yardımcısı Afet Güneş ve 2 MİT görevlisi ile ilgili yakalama kararı 
çıkarıldı. 
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11 Şubat 2012: MİT görevlilerini ifadeye çağıran Savcı 
Sadrettin Sarıkaya soruşturmadan alındı. 

 
17 Şubat 2012: MİT Kanunu TBMM'de değiştirilerek 

Cumhurbaşkanı'nın onayıyla resmi gazetede yayınlandı. Fidan'ın ve 
diğer MİT mensuplarının görevleri kapsamındaki konularla ilgili ifade 
vermesi Başbakanlık iznine bağlandı. MİT mensupları ifade vermeye 
gitmedi. Kamuoyunda bu süreç Cemaat-AKP çatışmasının başlangıç 
noktası olarak da kabul edildi. 

 PKK saldırıları ve saldırılara verilen cevaplar  

20 Ağustos 2012: PKK'nın Gaziantep'te düzenlediği saldırıda 
10 kişi öldü, 9'u ağır 66 kişi yaralandı. 

 

https://www.cnnturk.com/akp
https://www.cnnturk.com/gaziantep


 

41 

2 Eylül 2012: PKK'nın Beytüşşebap ilçe merkezinde bulunan 
askeri birliğe yaptığı saldırı sonucunda 10 askerin ve 20 PKK'lının 
öldüğü, 7 askerin de yaralandığı açıklandı. 

 
 8 Eylül 2012: TSK Hakkari-Yüksekova-Şemdinli üçgeninde 

bulunan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı. 
Çatışmalarda 26 PKK'lı ve 2 asker hayatını kaybetti. 

 
24 Eylül 2012: KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar, 

sürecin tıkanmasından hükümeti sorumlu tutarken, görüşmelerin 
yeniden başlamasını istediklerini açıkladı. Aydar Oslo sürecinin en 
hızlı yürüdüğü dönemin 2009 yılı olduğunu belirtti ve eylemsizlik 
içinde bulundukları bu dönemde KCK tutuklamalarının başladığını ve 
bunun sürece ilk zarar veren olay olduğunu dile getirdi. 

https://www.cnnturk.com/yuksekova
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26 Eylül 2012: Başbakan Erdoğan Oslo görüşmelerinin 

çözüme yönelik olarak yapıldığını, daha sonrasında samimiyetsizlik ve 
PKK tarafından bilgilerin servis edilmesi nedeniyle bu görüşmelere 
son verdiklerini söyledi. 

 
28 Aralık 2012: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Milli 

İstihbarat Teşkilatı'nın Kürt sorununa çözüm bulmak için Abdulah 
Öcalan'a ziyaretlerde bulunduğunu duyurdu. 
 

3 Ocak 2013: Ahmet Türk ve BDP milletvekili Ayla Akat Ata 
İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. 
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8 Ocak 2013: Fethullah Gülen "sulh için milli onur, milli gurur 
ayaklar altına alınmamak kaydıyla, o mefkûreye saygı devam ettiği 
müddetçe bence el de öpülebilir, etek de öpülebilir. Heyet-i İslamiye, 
heyet-i milliye arasında huzurun temini adına katlanılabilecek her 
şeye katlanmak lazım. Hayır, sulhtadır, sulh her zaman hayırlıdır" 
açıklaması ile sürece destek verdi. 

 
 

9 Ocak 2013: PKK'nın kurucu üyelerinden Sakine Cansız ve 
Kürt aktivistler Fidan Doğan ile Leyla Söylemez Paris'te öldürüldü. 

 
 

15 Şubat 2013: Erdoğan, MİT ile Öcalan arasındaki 
görüşmelerin "İmralı Süreci" yerine "Çözüm Süreci" olarak 
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adlandırılmasının daha doğru olacağını açıkladı. 

 
 

23 Şubat 2013: BDP Grup Başkanı Pervin Buldan, İstanbul 
milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Diyarbakır milletvekili Altan Tan 
İmralı Adası'na gidip Öcalan ile görüştü. Adalet Bakanlığı'nın özel 
izniyle adaya giden delege PKK lideri Öcalan'ın barış için önerdiği yol 
haritasını kendisinden dinledi. Öcalan BDP heyetiyle Kandil'e, PKK'nın 
Avrupa ayağına ve kamuoyuna bir mektup gönderdi. 

 
 

26 Şubat 2013: TÜSİAD çözüm sürecine destek vereceklerini 
açıkladı. 

 
 

28 Şubat 2013: Milliyet Gazetesi BDP heyeti ve Abdullah 
Öcalan arasında geçen görüşmenin detaylarını "İmralı Zabıtları" 
başlığıyla Namık Durukan imzalı bir haberle kamuoyuna açıkladı. 
Tutanaklarda Öcalan'ın BDP heyetine "Ne ev hapsi, ne de af. Bunlara 
gerek kalmayacak. Hepimiz özgür olacağız. Başarılı olursam ne KCK 
tutuklusu kalır, ne de başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı 
olacak. Yalnız herkes bilmeli ki, ne eskisi gibi yaşayacağız, ne de eskisi 
gibi savaşacağız." söylediği ifade edildi. 
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13 Mart 2013: PKK 2 yıldır Irak'ta esir tuttuğu Türk işçileri 
serbest bıraktı. Serbest bırakma Öcalan'ın emriyle gerçekleşti. Hak 
örgütleri temsilcilerinden oluşan 6 kişilik bir heyet işçileri Kuzey 
Irak'ta teslim aldı. 

 
18 Mart 2013: Kürt parlementerler Abdullah Öcalan ile 

görüşmeye gitti. Heyette BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve 
milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder vardı. 

 
 

21 Mart 2013: Hükümet ile aylarca süren görüşmelerin 
ardından Abdullah Öcalan'ın mektubu hem Türkçe hem de Kürtçe 
olarak Nevruz kutlamaları çerçevesinde Diyarbakır'da okundu. 
Mektup PKK'nın silahlı güçlerini Türkiye topraklarından çekmesinin ve 
ateşkesin başlangıcı olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. 

https://www.cnnturk.com/selahattin-demirtas
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29 Mart 2013: Erdoğan, Türkiye topraklarını terk eden PKK 
üyelerinin herhangi bir çatışma yaşanmaması için sınırdan geçerken 
silahları bırakmaları gerektiğini söyledi. 

 
 

3 Nisan 2013: Hükümet çözüm sürecini halk nezdinde 
tanıtmak ve teşvik etmek için "Akil İnsanlar" adı verilen bir komisyon 
kurdu. 20 Nisan 2013: MHP lideri Bahçeli çözüm sürecine karşı 
mitinglere başladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu hükümeti çözüm sürecinde 
inisiyatifi PKK’ya bırakmakla suçladı. 
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4 Nisan 2013: CHP ve MHP çözüm süreci için mecliste 
kurulacak komisyona üye vermeyeceklerini ve bu komisyonda 
herhangi bir görev almayacaklarını duyurdu. Erdoğan ilk kez Akil 
İnsanlar Heyeti ile toplandı ve çözüm sürecini halka anlatmaları ve 
teşvik etmeleri için kendilerinden yardım istedi. 

 
 

9 Mayıs 2013: Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve 
Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar adıyla Resmi 
Gazete ‘de bir karar ve komisyonda yer alan üyeler yayınlandı. 
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 9 Mayıs 2013: Akil Adamlar Heyeti Erdoğan'a ilk raporunu 

sundu ve süreçle ilgili görüşlerini paylaştı. 

 

19 Haziran 2013: KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat 
Karayılan "devletin süreci sabote ettiğini bu yüzden sürece dair ciddi 
kaygılarının oluştuğunu" söyledi 

 
2 Temmuz 2013: Çözüm süreciyle ilgili görüşmelerin başladığı 

tarihten sonra ilk kez Diyarbakır Lice'de bir gösterici hayatını kaybetti. 
Bu durum basında "Çözüm sürecinde güven bunalımı" şeklinde 
yorumlandı. 



 

49 

 
25 Eylül 2013: KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık 

hükümetin Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelerin diyalog 
aşamasından müzakare aşamasına geçmemesi durumunda ve 
hükümetin adım atmaması durumunda süreci bitireceklerini açıkladı. 

 

1 Ekim 2013: Başbakan Erdoğan, demokratikleşme paketini 
açıkladı. Pakette çözüm süreciyle ilgili farklı dilde eğitim, seçim 
barajında değişiklik, eski köy isimlerinin verilmesi, öğrenci andının 
kaldırılması, "x, w, q" harflerinin kullanılabilmesi gibi yenilikler olduğu 
belirtildi. 

 

5 Kasım 2013: İçişleri Bakanı Beşir Atalay çözüm sürecinin bir 

https://www.cnnturk.com/egitim
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al-ver süreci olmadığını açıkladı ve taviz verilen bir süreç olmayacağını 
belirtti.  

 
15 Kasım 2013: BDP milletvekili Gültan Kışanak, çözüm 

sürecinin son bir aydır tıkandığını ve dışarıdan bir hakeme ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti.  

 
2 Aralık 2013: "Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve 

Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi" amacıyla kurulan meclis 
araştırma komisyonu çözüm süreciyle ilgili 450 sayfalık bir rapor 
açıkladı. 
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Açılım süreci Türkiye Cumhuriyet Devletinin kuruluş ilkelerinden 
Açılım Süreci ile ayrışmaya adım adım nasıl sürüklendi.  
 

17 Aralık 2013: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine Türkçe ile 
birlikte Kürtçe "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi" yazılı yeni bir tabela 
eklendi. 

 

 3 Ocak 2014: Türkiye'de Kürdistan adıyla ilk siyasi parti 
kuruldu. 

 
27 Ocak 2014: BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve 

İdris Baluken, KCK yönetimi ile görüşmek için Kandil'e gitti. 
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14 Nisan 2014: Mesut Barzani, çözüm sürecinin sonuca 

ulaşması halinde Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağını iddia etti. 

 
26 Nisan 2014: MİT Kanunu'nda, kamuoyunda çözüm 

sürecinde görev alan MİT görevlilerini yasal güvence altına almak için 
çıkarıldığı söylenen değişiklikler yapıldı. Bununla kanuna, "MİT 
mensupları görevlerini yerine getirirken ceza ve infaz kurumlarındaki 
tutuklu ve hükümlülerle önceden bilgi vermek suretiyle görüşebilir, 
görüşmeler yaptırabilir, görevinin gereği terör örgütleri dâhil olmak 
üzere millî güvenliği tehdit eden bütün yapılarla irtibat kurabilir" 
hükmü eklendi. 

https://www.cnnturk.com/barzani
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29 Nisan 2014: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Abdullah Öcalan 

için ev hapsi ile ilgili bir çalışmamız yok. Böyle bir düşüncemiz de yok" 
dedi. 

 
11 Mayıs 2014: Sait Elçi ve arkadaşları tarafından 1965 yılında 

kurulan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 48 yıl aradan sonra tekrar 
yasal alana çıkma hazırlıklarına başladı. 

 

7 Haziran 2014: Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, 
Abdullah Öcalan'ın çözüm sürecini diğer Kürt aktörlerden daha iyi 
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değerlendirdiğini savundu. 

 

9 Haziran 2014: Diyarbakır Lice'de gösteri yapan bir grup, 2. 
Hava Kuvveti Komutanlığı'nın arka kapısının olduğu bölgedeki 
duvardan atlayarak kışla içinde direkteki Türk bayrağını indirdi. 

 
1 Temmuz 2014: KCK davasında 30 kişi tahliye edildi. 

 
8 Temmuz 2014: HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, barışın 

sağlanması için Öcalan dahil siyasi mahkumların bırakılması, TMK'nın 
lağvedilmesi ve anadilde eğitimin önünün acilen açılması gerektiğini 
söyledi. 

https://www.cnnturk.com/hdp
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10 Temmuz 2014: Cemil Bayık, PKK'nın tamamen silah 

bırakması için öne sürdükleri şartların en başında "Öcalan'a özgürlük" 
ve "anayasal güvence" olduğunu açıkladı. 

 
11 Temmuz 2014: Diyarbakır'da görülen KCK ana davasında 

tutuklu bulunan iki sanık daha tahliye edildi. Dava kapsamında 
tutuklu kalmadı. 

 
16 Temmuz 2014: 11 Temmuz'da TBMM'den Cumhurbaşkanı 

onayına gönderilen çözüm süreci ile ilgili kanun 15 Temmuz'da 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak "Terörün Sona 
Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair 
Kanun" adıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı. 
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5 Ağustos 2014: Abdullah Öcalan avukatlarıyla yaptığı 

görüşmede çözüm sürecinde müzakerelere geçilmemesinden 
rahatsızlık duyduğunu ve artık sabır taşının çatladığını açıkladı. 

 

18 Ağustos 2014: Diyarbakır Lice'de PKK'nın ilk 
kurucularından Mahsum Korkmaz adına dikilen heykel mahkeme 
kararıyla yıkıldı. KCK heykelden haberlerinin olmadığını açıkladı. 

 
20 Ağustos 2014: MİT Müsteşarı Hakan Fidan İmralı'ya 

giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. 
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20 Ağustos 2014: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, 
görüşmelerin artık genişlemesi ve Avrupa ile Kandil'e uzanmasını arzu 
ettiklerini söyledi. 

 
 

22 Ağustos 2014: AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yalçın 
Akdoğan sürecin sahibinin Beşir Atalay olduğunu ve istediği örgüt ve 
kişiyle görüşebileceğini açıkladı. 

 
23 Ağustos 2014: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın 

"Kandil'le direkt görüşülmesini arzu ediyorum" açıklamasına KCK 
Eşbaşkanı Cemil Bayık "Biz her zaman açığız. Bu basın olabilir, 
heyetler, uluslararası kurumlar olabilir" şeklinde yanıt verdi. 

27 Ağustos 2014: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı görevi 
süresince de çözüm süreciyle yakından ilgileneceğinin altını çizdi. 
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29 Ağustos 2014: Çözüm sürecinin koordinasyonunu yürüten 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu yeni 
kabinede yer almadı. 
 

29 Ağustos 2014: BDP milletvekili İdris Baluken ilerleyen 
günlerde çözüm sürecinde "müzakere" aşamasına geçileceğini belirtti 
ve bu müzakerelerin yazılı anlaşma haline gelmesini istediklerini 
açıkladı. 

 
 Cumhuriyetin kuruluş değerlerini hatırlama 

30 Ağustos 2014: Genelkurmay Başkanı Necdet Özel 
"Hükümet yol haritasını bize vermedi, basından öğreniyoruz. Keşke 
görüşümüz sorulsaydı. Hükümet silahsız çözüleceğini söyledi, analar 
ağlamasın isteriz. Çözüm sürecinde kımızı çizgiler aşılırsa gerekli 
cevabı veririz" dedi. 

 
30 Eylül 2014: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç sürecin 

başarıya ulaşması için Çözüm Süreci Kurulu oluşturulacağını açıkladı. 
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 2 Ekim 2014: Suriye-Irak tezkeresi TBMM'de kabul edildi. 

TSK'ya Suriye ve Irak'ta sınırötesi operasyon ve müdahale yetkisi 
veren tezkere Meclis'ten geçti. AKP ve MHP tezkere için 'Evet' oyu 

kullanırken, CHP ve HDP 'Hayır' dedi. 

 
6 Ekim 2014: Abdullah Öcalan çözüm sürecinde yeni adımlar 

atılması için hükümete 15 Ekim 2014'e kadar süre verdi. 

 
7 Ekim 2014: HDP, IŞİD tarafından kuşatılan Suriye'deki Kürt 

kenti belirtti.Kobanê için "Kobani'nin düşmesi durumunda çözüm 
süreceğinin biteceğini"  

https://www.cnnturk.com/suriye
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 8-9-10 Ekim 2014: Yurt genelinde IŞİD ve Kobani protestoları 

sonucunda 40 kişi hayatını kaybetti. Bingöl İl Emniyet Müdürü'ne 
yönelik silahlı saldırıda, Emniyet Müdür Yardımcısı ve bir başkomiser 
öldürüldü. Yurt genelinde 112 kişi tutuklandı. Abdullah Öcalan Kobani 
ile çözüm sürecinin ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi. 
 

 
 

11 Ekim 2014: KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, 
Kobani ve Türkiye'de yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu ve 
Meclis'ten geçen tezkerenin bir savaş ilanı olduğunu, bu nedenle de 
çektikleri bütün birlikleri Türkiye'ye geri gönderdiklerini söyledi. 
 

 
 

 23 Ekim 2014: Kars'ta PKK mensuplarıyla güvenlik güçleri 
arasında çıkan çatışmada, 3 PKK'lı öldürüldü. 
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25 Ekim 2014: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'nın 
saldırısına uğrayan 3 asker öldürüldü. 

 

27 Ekim 2014: Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, "çözüm 
sürecine mecbur ve mahkûm değiliz" dedi. 

 

5 Kasım 2014: HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, çözüm 
sürecinin Öcalan ya da hükümet 'bitti' demedikçe devam edeceğini 
söyledi. 

 

8 Kasım 2014: Şırnak Belediye Meclisi şehir merkezindeki 12 
mahalle ve iki meydanın isimlerini Kürtçe isimlerle değiştirme kararı 

https://www.cnnturk.com/belediye
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aldığını açıkladı. 

 

17 Kasım 2014: Çözüm sürecinde 6-8 Ekim olayları nedeniyle 
askıya alınan görüşmeler, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile HDP 
heyetinin yaptığı görüşmeyle yeniden başladı. Öcalan'ın daha önce 
yanına verilen 5 hükümlünün değiştirilmesi, sekreterya heyetinin 
genişlemesi ve gözlemci heyetinin oluşturulması için hazırlık yapıldığı 
kamuoyuna yansıdı. HDP heyeti sekreterlik işlevi yapacak 5 
hükümlünün ismini hükümete verdi. Müzakere heyetine Hatip Dicle 
ile Ceylan Bağrıyanık da dahil edildi. 

 

29 Kasım 2014: Sırrı Süreyya Önder, Pervis Buldan, İdris 
Baluken ve Hatip Dicle'den oluşan heyet İmralı'da Öcalan'la görüştü. 
4 başlıktan oluşan Müzakere Süreci Taslağının ana hatlarının 
belirlendiği açıklandı. Öcalan en fazla 4-5 ay içinde tüm Ortadoğu'nun 
geleceğini belirleyecek büyük demokratik çözümün sağlanabileceğini 
söyledi. Öcalan ayrıca, bu kararlılığın gösterilmemesi durumunda 
kaosun derinleşeceği ve darbe girişiminin sonuç alabileceği uyarısını 
yaptı. Resim ve bir kısım yazılar 7 

                                                 
7 https://www.cnnturk.com/fotogaleri/turkiye/baslangictan-bugune-gun-gun-cozum-sureci 
 

https://www.cnnturk.com/darbe
https://www.cnnturk.com/fotogaleri/turkiye/baslangictan-bugune-gun-gun-cozum-sureci
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Gülen Cemaati tarihi süreci.  

40 yıl önce filizlenen, yardımlaşma, hoşgörü mesajları veren, 
dünyanın dört bir yanında okullar açan, kendini bir tür ılımlı İslam 
modeli olarak sunan Gülen cemaati nasıl kendi ülkesini bombalar hale 
geldi? 

 

Fethullah Gülen, 1970’lerin başında Erzurumlu, Nurcu 
kökenli, şiirsel, belagatlı bir dil kullanan sıradan bir vaizdi. İzmir’de 
Nurcu hareketin ana gövdesinden kopup kendi cemaatini inşa etmeye 
başladı. 

Etrafında yerel bazı işadamları ve öğrencilerden oluşan az 
sayıda insan vardı. İlk günden itibaren eğitime büyük önem verdi. Kısa 
bir sürede mutlak anlamda gizliliği temel prensip olarak benimsedi. 
Bu hareket, aslında en baştan beri kapalı, şeffaf olmayan bir yapıydı. 

O yıllarda Gülen hakkında da çok fazla bilgi yoktu. Adı duyulsa 
da adeta görünmez bir figürdü. Sadece Sızıntı dergisinde yazıları 
yayınlanıyordu. 1980’lerden sonra vaaz kasetleri yavaş yavaş 
yayılmaya başladı. 
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Gülen hareketi yasal işlerinin yürümesi için zorunlu bir-iki 
şirket, vakıf, dernek ve dergi dışında (ki onların da Cemaat ile ilişkileri 
gizlenmeye çalışılırdı) dışa açık hiçbir yapılanmaya gitmedi. 

Aslında gizlilik, cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kamusal 
alandan dışlanmış tüm İslami cemaatlerin mecburen benimsediği bir 
yöntemdir. Ancak diğer cemaatlerin gizliliği savunma amaçlıydı; 
varlıklarına ve faaliyetlerine devletten gelebilecek zararları en aza 
indirmeyi hedefliyordu. Gülen cemaatiyse, kendisini devletten 
korumaya ek olarak, hatta ondan daha fazla, devlete sızma ve onu ele 
geçirme hedefi nedeniyle gizliliği benimsemişti. 

Radikali, ılımlısı, partilisi, partisizi, diğer İslami yapılanmaların 
temsilcileri içinde Gülen cemaatini önemsemeyen kimse yoktu; onu 
seven de keza öyle. Normal şartlarda devletten ve özellikle de 
TSK’dan hazzetmemeleri beklenecek İslamcılar, Gülen yanlılarının 
orduya sızma ve devleti ele geçirme niyetinden dehşetle söz 
ediyorlardı. Nitekim Aralık 1986’da Cemaat’le irtibatlı öğrencilerin 
İstanbul Kuleli, Bursa Işıklar ve İzmir Maltepe askeri liselerinden 
atılma haberlerini yaparken, Cemaati’n devlete sızma konusunda ne 
kadar azimli ve becerikli olduğuna bizzat tanıklık ettim. 

Gülen cemaatinin teşkilatlanma modeli ‘Sivil’ ve ‘sivil olmayan’ iki 
kanat 

Gülen cemaatinin ‘sivil’ ve ‘sivil olmayan’ iki kanattan 
oluştuğu söylenebilir. Bunların ilkinde Türkiye ve dünya çapında 
yaygın olan eğitim kurumları, vakıflar, dernekler, ticari işletmeler, 
medya kuruluşları vb. yer alıyor. 

‘Sivil olmayan Kanat’ta ise görülmeyen, orduda, emniyette ve 
diğer devlet kurumlarındaki Cemaat şebekesi var. 

Cemaat ise aslında bu iki kanattan oluşan tek bir yapı. 
Fethullah Gülen tepeden tırnağa her şeyi denetliyor. İslami bir 
cemaatten ziyade daha çok bir istihbarat servisini andıran bir yapı, 
çok ciddi siyasi hedefleri olan küresel bir şebeke. İslam dini, Said-i 
Nursi, Nurculuk ise araç sallaştırılıyor. 
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Gülen’in uzun süredir Pennsylvania’da yaşadığını da 
düşünürsek, anavatanı Türkiye olan ama karargâhı ABD, faaliyet alanı 
ise tüm yerküre olan, binlerce bağlısı bulunan bir yapıyla karşı 
karşıyayız. 

Gülen cemaatinin 40 yıllık kadrolaşma projesi 

Fethullah Gülen emniyet, asker, eğitim, bürokrasi, vb. 
alanlarda kendisine böylesine bağlı ve geniş bir kadroyu nasıl 
oluşturdu? Burada, kadro yetiştirmeyi temel alan karizmatik ve son 
derece becerikli bir kişinin 40 yılı aşkın bir süre boyunca yürüttüğü 
titiz ve yoğun bir faaliyet söz konusu. 

 OHAL döneminde ilk KHK ile 35 sağlık kurumu, 1043 özel 
öğretim kurumu, 1229 vakıf ve dernek, 19 sendika ve 15 vakıf 
yükseköğretim kurumu kapatıldı. Bunların arasında az sayıda Cemaat 
ile ilgisiz kurum bulunduğu rezervini düşerek, bu rakamların bize ne 
denli geniş çaplı bir örgütlenmeyle karşı karşıya olduğumuzu 
gösterdiğini söyleyebiliriz.8 

Bunlara Cemaat’in küresel faaliyetleri, dünyanın dört bir 
tarafındaki okulları ve diğer kurumları eklersek, kimi araştırmacıların 
‘imparatorluk’ benzetmesi abartılı olmaz. 

Bu imparatorluğun ilk adımları, önce Orta Asya’da kurulmaya 
başlanan ve İran, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri hariç, Latin 
Amerika dahil dünyanın dört bir yanına yayılan okullarla atıldı. Bu 
okullar, Türkçe’nin ve Türkiye’nin temsilcisi olarak görülüyordu. 

 Kurulan seçkin okullarda elit ailelerin çocukları hedeflendi. 
Çok iyi bir eğitim ve ardından oluşan iş imkânları sayesinde Gülen 
kendisi için ciddi bir ilişki ağı, taban yarattı. 

Zamanla hareket giderek büyüdü. İlk yıllarında Sızıntı dışında 
hiçbir yayını yokken ve cemaat üyelerinin Cemaat dışı yazarların 
kitaplarının okumasına bile izin verilmezken, Zaman gazetesinin satın 

                                                 
8 Ruşen Çakır 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ, FETHULLAH GÜLEN, TÜRKİYE 

http://www.aljazeera.com.tr/konular/15-temmuz-darbe-girisimi
http://www.aljazeera.com.tr/konular/fethullah-gulen
http://www.aljazeera.com.tr/konular/turkiye
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alınmasıyla başlayan medya hamlesiyle Cemaat bir medya 
imparatorluğuna sahip oldu. 

Vakıflar, okullar ve medya Gülen’in dışa açılmasının aracı 
oldu. 

Kim Gülen Cemaat’i neden destekledi? 

Kuşkusuz Cemaat bu güce tek başına ulaşmadı, değişik 
dönem ve coğrafyalarda, değişen kesimlerin açık, cömert ve etkili 
desteğine sahip oldu. 

Cemaat aslında sivil ve sivil olmayan iki kanattan oluşan tek 
bir yapı. Fethullah Gülen tepeden tırnağa her şeyi denetliyor. İslami 
bir cemaatten ziyade daha çok bir istihbarat servisini andıran, çok 
ciddi siyasi hedefleri olan küresel bir şebeke 

Örneğin Türkiye’de 12 Eylül darbecileri komünizme karşı 
mücadele adına Cemaat’in önünü açtı. Turgut Özal döneminde 
Cemaat sivil siyasetle ilişkileri geliştirmeye başladı. Özal ve MHP lideri 
Alpaslan Türkeş Cemaat’in özellikle Orta Asya Türk 
cumhuriyetlerindeki faaliyetlerini teşvik etti. Tansu Çiller Gülen’i bir 
tür stratejik ortak olarak görürken, Bülent Ecevit onu ‘inançlara saygılı 
laiklik’ önermesine uygun bir din adamı olarak gördü. Refah 
Partisi’nin 1990’larındaki yükselişinden ürken egemen sınıflar da 
Gülen ve cemaatini onun karşısına bir alternatif olarak çıkarmaya 
kalktı. 

Gülen bu fırsatı çok iyi kullandı, RP’yi radikal, sert bir hareket 
olarak gösterip onun karşısında kendisini ılımlı İslam’ın temsilcisi 
olarak öne çıkardı. 

Toplumun entelektüel kesimleriyle ilişki kurma amacını 
taşıyan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV) kurulmuştu. Anaakım 
medyada da Gülen ile ilgili övgü dolu yazılar yayınlanmaya başladı. 
Türkiye’deki liberal, sağdan ve soldan arayış içerisindeki, mevcut 
yapıdan çok da memnun olmayan insanlar için özellikle GYV’nin 
düzenlediği Abant Toplantıları bir cazibe merkezi oldu. Cemaat bu 
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toplantıların sadece organizasyonunu yapıyordu, katılanların çoğu da 
cemaatçi değildi. O organizasyonlarda Türkiye’nin temel meseleleri 
sahici bir biçimde tartışılıyordu. 

Gülen bu sayede ilişki ağını geliştirdi ve kendisine sivil bir kimlik inşa 
etti. Bu da cemaat için çok kuvvetli bir sermaye oldu, hatta 
Türkiye’deki siyasi entelektüel tartışmalarda önemli bir odak haline 
geldi. 

2000 yılında DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel tarafından 
Fetullah Gülen ve yapılanması hakkında “Fethullahçı Terör 
Örgütü” ismiyle bir dava açılmıştır. “Laik devlet yapısını değiştirerek, 
dini kurallara dayalı bir devlet düzeni kurmak amacıyla örgüt 
kurmak” suçundan açılan bu kamu davası, Bülent Ecevit 
Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin çıkardığı 4616 sayılı Kanun 
kapsamında kalmış ve bu sayede Fetullah Gülen bu davadan ceza 
almadan kurtulmuştur. 4616 sayılı bu Kanun, 23 Nisan 1999 tarihine 
kadar işlenen suçların kesin hükme bağlanmasının ertelenmesini 
düzenlenmektedir. Bu kanunda özellikle Gülen’in korunması için 
Fetullahçıların girişimi ile bu tarihin seçildiği dile getirilmiştir. Zira 
Gülen bu tarihten önce yurtdışına kaçarak zaman itibariyle bu 
davanın kapsamı dışında kalmıştır. 
 

Fetullah Gülen'in mahkûm olduğu ikinci bir dava yine 
Başbakan Bülent Ecevit'in çıkardığı af kanunu ile düşmüştür. Aynı 
hükümet döneminde ağır cezalar almaktan iki kez Başbakan Ecevit’in 
erteleme-af düzenlemeleriyle kurtarılmış olması, Fetullah Gülen’in 
ileriki zamanlarda “ahirette ilk olarak Ecevit’e şefaat 
edeceği” yönündeki sözlerinin ve ona karşı öteden beri takındığı sıcak 
ve olumlu tavrının sonraki yıllarda da aynen devam etmesinin 
sebebini ortaya koymaktadır. 
Diğer yandan, Fetullah Gülen yıllar sonra yaptığı kimi 
açıklamalarda “2000 yılındaki bu iddianame hazırlanırken ne 
yaptılarsa hepsinden haberinin olduğunu” söylemektedir.  Bu ifade, 
Gülen’in kendisine ve örgütüne yönelik olası girişimlere aba altından 
sopa gösterdiği üstü kapalı bir tehdit olduğu gibi, örgütün henüz o 
dönem itibariyle dahi güçlü ve derin bir istihbari ağa eriştiğinin 
ifadesidir. 
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Örgüt bu dönemde de kitlesel algı yönetimi ve halkla ilşkiler 
çalışmalarını artırarak sürdürmüştür. 

 
 Dinler Arası Diyalog faaliyetleri de bu dönemde hız kesmemiş 

ve artarak devam etmiştir. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfının 
organizasyonuyla 2000 yılında Şanlıurfa-Harran’da “Dinler Arası 
Diyalog” toplantısı yapılmıştır. İslam’ın yanı sıra Hıristiyanlığın da hak 
din olduğu fikrini geniş kitlelere duyurabilmek için bir Müslüman 
kadın ile Hıristiyan erkeğin müftü, papaz ve haham karşısında nikâhı 
kıyılmış, Hz. İbrahim’in mekânında kıyılan bu nikâh ile ilgili olarak 
Zaman Gazetesinde “Diyalogdan Düğüne” başlığı ile 15 Nisan 2000 
tarihinde haber yapılmıştır.  

Gülen cemaatinin Adalet ve Kalkınma Partisi ile ilişkileri  

2000’li Yıllar (Paralel Devlet Aşaması)Kurulduğundan beri her 
zaman iktidarın, güçlünün ve kazananın yanında saf tutmaya çalışan 
FETÖ, bu dönemde de 2002 genel seçimlerinden tartışmasız bir 
zaferle çıkan AK Parti’ye yakın bir görüntü vermeye özen göstermiştir. 

Gülen Örgütün otuz yıllık çalışmaları neticesinde eriştiği güç 
sayesinde 2000’li yılların bu döneminde önceki dönemlere kıyasla 
daha muktedir olduğu değerlendirilmektedir. 
 

Gülen örgütünün bu dönemde, 30 yılı aşan devlet kadrolarına 
yerleşme sürecinin tekemmül etmek ve semerelerini vermek üzere 
olduğu, ordu ve emniyet dışındaki HSYK, Yargıtay, TÜBİTAK gibi kritik 
ve stratejik yerlerde de son ve büyük kadrolaşma harekâtının 
hazırlıklarının yapılıp temellerinin atıldığı ve sonuçlarının alındığı 
dönemdir. 
 

Gülen örgütünün aynı zamanda bu dönem, örgütün 
ekonomik ve istihbari gücünün, insan kaynaklarının, yurtiçi ve yurtdışı 
ağının zirveye ulaştığı ve gerek kamu gerekse özel sektörlerde nüfuz 
ve hatta hakimiyetin sağlandığı dönem olmuştur. 
 

Gülen örgütün 1970’li yıllarda attığı tohumlar 1980’li yıllarda 
patlayıp filizlenmeye ve hızla yeşermeye başlamış, ardından Gülen’in 
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ifadesiyle “dört bir yanda şehbal açarak” 1990’lı yıllarda dal budak 
salmış, 2000’li yıllarda hedeflenen her alanı sarmış ve örgüt Altın 
Nesil’in “Altın Vuruşu” için hazır hale gelmiştir. 
 

2003 yılında düzenlenen ve sonraki yıllarda düzenli olarak 
tertiplenen “Türkçe Olimpiyatları” organizasyonunda, dünyanın 
değişik bölgelerinden gelen öğrencilerin Türk halkının gönüllerinde 
yer etmiş şarkıları seslendirmeleri, “hizmet hareketi” olarak 
adlandırılan bu yapılanma hakkındaki mevcut olumlu algıyı pekiştiren 
unsurlardan olmuştur. 
 

Dinler Arası Diyalog faaliyetleri kapsamında Mardin’de 
Kasımiye Medresesinde 13-14 Mayıs 2004 tarihinde bir toplantı 
yapılmış, bu toplantıya papaz ve hahamlar da katılmıştır. Sembolik 
olarak Sırat-ı Müstakim Köprüsü kurulmuş, toplantıda üç din 
temsilcisi de bu köprü üzerinden konuşmalar yapmıştır. Tüm din 
temsilcileri yine bu köprü üzerinden geçirilerek Şanlıurfa’da yapılan 
düğünde verilen mesajlar Mardin’de de tekrarlanmıştır. 
 

Gülen örgüt bu dönemde uluslararası bağlantılarını okulları 
üzerinden daha da geliştirmiş ve 160 ülkeyi kapsayan dev 
bir “network” oluşturmuştur. Özellikle ABD ile ilişkilerine her 
zamankinden de özel bir önem vermiştir. Zira ABD’deki örgüt 
okullarının sayısı bu dönemde hızla artmıştır. Bu nedenle üst düzey 
yetkililerle yakın ilişkiler geliştirilmesi için hiçbir masraftan 
kaçınılmamış, seçim bağışlarında vs. bulunulmuştur. Örneğin, 
FETÖ’nün 2007 yılı itibarıyla İstanbul İl İmamı olan ve akabinde Kenya 
Ülke Sorumlusu olarak atanan Ahmet Kara, Barack Obama’nın 
başkanlık yemin törenine davet edilen şahıslar arasında yer almıştır.  
 

Gülen örgütü söz konusu davet, B. Obama’nın başkan adayı 
olmasıyla birlikte, Ahmet Kara’nın Fetullah Gülen’in talimatı 
doğrultusunda, Obama’nın Kenya’da yaşayan ailesiyle ilgilenmesi, 
akrabalarının çocuklarını gruba ait okula ücretsiz kabul etmesi ve aile 
fertleriyle iyi ilişkiler tesis etmesinin sonucu olarak gerçekleşmiştir. 
 

Gülen örgütü bu dönemde örgüt ekonomik gücünü makro 
ölçekte kurumsallaştırmaya yönelik adımlar atmıştır. 2005 yılında 
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Fetullah Gülen'in talimatıyla, Gülen’e bağlı iş adamlarını tek çatı 
altında bir araya getiren Türkiye İşadamları ve Sanayiciler 
Konfederasyonu (TUSKON) kurulmuştur. 
 

Gülen örgütü İlerleyen süreçte TUSKON dev bir yapıya 
dönüşmüş ve kendisine bağlı 7 federasyon ve bunlara bağlı 211 üye 
dernekle faaliyet gösterir hale gelmiştir. Üye iş adamı ve girişimci 
sayısı 2014 yılı itibarıyla 55.000 civarına erişmiştir. 
 

Gülen örgütü bu dönemin ikinci yarısında örgüt, dönemin 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında AK Parti 
Hükümetine karşı gizli bir mücadele başlatmıştır. 
 

Gülen örgütü Ankara Çatı İddianamesindeki tanık ifadelerinde 
AK Parti Hükümetini devirmeye yönelik operasyonların 2009 yılında 
istihbari çalışmalarla örgüt tarafından başlatıldı. 
 

Gülen örgütü MİT, emniyet ve jandarmadaki bilgi akışını 
sağlayan elemanların parti ayırt etmeden bilgi toplamaya başladığı, 
kişilerin özel hayatları, mali ilişkilerinin tespit edildiği, hükümete yakın 
olduğu bilinen şirket ve holdinglerin mercek altına alındığı yönünde 
bilgiler yer almaktadır. 
 
Gülen örgütü 2010’lu Yıllar (Gizli Hedefleri İfşa Dönemi) 

Bu dönem örgütün Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun şahsında 
AK Parti hükümetlerine karşı başlattığı gizli mücadelenin açığa çıktığı 
dönemdir. 7 Şubat 2012 tarihli MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması 
hadisesi örgüt bakımından açık niyet ifşası sayılmazsa, örgüt 17-25 
Aralık yargı darbesi teşebbüsüne  kadar bu mücadelesini gün yüzüne 
çıkarmamıştır. 

Gülen örgütü iktidarı devirmeye yönelik saldırı operasyonları 
öncesindeki hazırlık süreci olduğu değerlendirilmektedir.  

Gülen örgütü dershanelerin kapatılmasının kesin olarak 
kararlaştırıldığını ve Başbakan’ın o dönemdeki açıklamalarıyla bu 
konuda geri dönüşün de mümkün olmadığını görmüştür. 
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 Gülen örgütü  çeşitli yollarla hükümeti yer yer ikaz etmeyi ve 
hatta medyası yoluyla aba altından sopa göstermeyi 
yeğlemiş, dershanelerin kapatılması konusunda geri dönüşün 
mümkün olmadığını anladığında ise iktidarı devirmeye yönelik saldırı 
operasyonları için hazırlıklara başlamıştır. 

 Gülen örgütü 17-25 Aralık yargı darbesi teşebbüsü sürecinde 
başarısız olup, deşifre olmuş ve suçüstü yakalanmış halde adalet 
karşısına çıkarılmaya başlaması Fetullah Gülen’i dış güçleri açıkça 
yardıma çağırır hale getirmiştir. Örneğin, 17.11.2015 tarihinde sarf 
ettiği “Avrupa Birliği olmasa, NATO olmasa, bazı süper güçlerin birliği 
olmasa cemaatin faili meçhullerle zift kuyularına atılarak, öldürülerek 
örtbas edilip şeytani baskı uygulanacağı” yönündeki sözleri bozgun 
psikolojini gözler önüne sermektedir. Gülen’in dış güçlere yönelik bu 
gibi açıklamaları ve örtülü çağrılarıyla, 19.01.2014 tarihinde MİT 
tırlarının durdurulması olayı birlikte değerlendirilmelidir. 
 

Gülen örgütü Türkiye’yi uluslararası kamuoyu nezdinde terör 
destekçisi bir ülke olarak gösterme çabalarının karşılığında 
korunduklarını ifade etmektedir. 

Diğer yandan Fetullah Gülen 21.12.2015 tarihli konuşmasında 
“Dimdik durursunuz, Türkiye'nin çınarları gibi. Müminin kendisine 
zulmeden birisinin işini kolaylaştırması Allah'a karşı terbiyesizliktir” 
diyerek örgütü hakkındaki adli ve idari süreçlerde ilgili mercilerin 
işlemlerinin zorlaştırılmasını ve örgüt mensuplarının kolayca teslim 
olmamasını telkin etmiştir. 
 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve yetkililer hakkında “Yezit, 
Karun, Nemrut, Firavun” gibi tanımlamalarla hakaret ettiği, yine kamu 
görevlilerini tehdit ettiği, FETÖ mensuplarına yönelik hukuki takibat 
neticesinde gözaltına alınan ve tutuklananlara asla birbirlerinden 
ayrılmamalarını, herhangi bir itirafta bulunmamalarını, sabretmelerini 
telkin etmiştir.  

 Gülen örgütü cezaevinde bulunanlar için basın açıklaması, 
yürüyüş, internet sitelerinde ve gazetelerde haber yapılması gibi 
eylemlerin yapılmasını, örgüt elemanlarına karşı yapılan 
operasyonların ve bu operasyonlarda görev alanlardan bir gün 
mutlaka hesap sorulacağı şeklinde tehditler savurduğu ve örgüt 
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elemanlarına talimatlar verdiği görülmektedir. 
 
 Batı neden Gülen’e yakın duruyor? 

 Okullar üzerinden kurmuş olduğu ilişkiler ağı da Cemaat’i 
küresel bir güç haline getirmişti. Buna bir de Cemaat ’in ılımlı İslam’ı 
savunduğu görüntüsü eklenince ABD dahil bir çok büyük güç 90’larda 
Gülen’e dikkat etmeye başladı. 1999’da ABD’ye giden Gülen’in 
Pennsylvania’da yıllarca ikametine izin verirken, buranın sadece bir 
din adamının bir nevi gönüllü sürgün yaşadığı inziva yeri olmaktan 
ziyade küresel bir hareketin ana karargâhı olmasına da onay vermiş 
oldu. 

11 Eylül sonrası ABD’nin Müslümanlara, İslamcılara yönelik 
uygulamalarına bakıldığında, Gülen’e sağlanan bu alan, ABD’nin 
Gülen’in faaliyetlerinden rahatsız olmadığı şeklinde yorumlanabilir. 
Yani Gülen’in küresel faaliyetleri ABD’nin bilgisine ve rızasına sahipti. 

Batı medyasında çıkan analizlerin çoğunda Gülen’e yönelik 
yorumlar çok olumlu. Çünkü Cemaat Batı’da, yurtdışındaki okulları, 
özellikle ABD’de çok başarılı olan lobicilik faaliyetleri, ılımlı İslam’ın 
temsilcisi imajıyla ve sivil, liberal, özgürlükçü, demokrat bir kimlikle 
öne çıktı. 

Cemaat çok iyi siyaset yapabilen, karşısındaki yapıları çok iyi 
okuyan, onların çelişkilerinden çok iyi istifade eden, kendine kolayca 
müttefik bulabilen bir yapı. Bu şekilde çok kişiyi de kullanırken 
insanlara da duymak istediklerini söyledi. İslam coğrafyasındaki büyük 
sorunlar yaşanırken ve Medeniyetler İttifakı gündemdeyken Gülen’in 
Papa ile görüşmesiyle ve dünya IŞİD teröründen yaka silkerken 
İslam’da terörün yeri olmadığını anlatan ve pek çok yabancı dile 
çevrilen kitaplarıyla imajını iyice güçlendirdi. 

Ayrıca Gülen, bütün İslami hareketlerden farklı bir tavır 
sergiledi. İslami hareketler, İslam coğrafyasının durumundan Batı’yı 
sorumlu tutarken, Gülen tam aksini düşünüyordu. Batı’ya önerdiğiyse 
şuydu: Gelin, beraberce buradaki radikalizm, terörizm geri kalmışlık 
gibi sorunları çözelim. Bu, Batı açısından çok cazip bir teklifti. 
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Görünür olan hep sadece sivil kanattı, geri kalanlar ise sadece 
bir iddia. Bu iddiayı dile getirense, Erdoğan gibi Batı’nın gözünde 
otoriterliği tescillenmiş birisiydi. Batı bugün kendine göre birtakım 
sebeplerle Erdoğan’dan rahatsız ve Gülen’i ehven-i şer olarak 
görüyor. 

 Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananlar, bu sivil yapının aslında 
sivil olmayan yapının zemini olarak kurulduğunu açıkça ortaya koydu. 

Gülen cemaati 40 yılı aşkın süre boyunca kendisini 
demokrasiden yana, sivil ve milli bir hizmet hareketi olarak sundu. 
Ancak 15 Temmuz akşamından itibaren yaşananlar bu hareketin sivil 
faaliyetlerinin esas olarak askeriye içinde örgütlenmesinin kılıfı 
olduğunu gösterdi. Tek başına Meclis’in bombalanması demokrasi 
yanlılığı iddiasının yalan olduğunu gösterdi. 

Darbeye karşı çıkan vatandaşların acımasızca katledilmesi de 
Cemaat’in milli hassasiyetlerden ne derece uzak olduğunu gözler 
önüne serdi. 

Mardin kimliyğinde zayıflamanın başka bir nedeni 
Hizbullah  

1990'lı yıllardaki tarzını unutturarak toplumsal tabanını 
genişletmek isteyen örgüt,2011 yılından itibaren bölge ve Türkiye 
siyasetinde giderek daha güvenli ve görünür hale geldi. Hizbullah 
liderlerinin serbest bırakılmasının tesadüf olmadığını savunan PKK'nın 
hapisteki lideri Abdullah Öcalan, 'Kürt Hamas'ı yaratılmaya çalışıldığını 
iddia ediyor. 

Hizbullah ile PKK arasında olası bir çatışmanın temel 
belirleyenlerini, Hizbullah’ın Kürt milliyetçiliği ile PKK’nın, Said-i 
Nursi’yi sahiplenerek Gülen hareketinin alanlarına girmesinin 
muhtemel sonuçları. 
 

Güçlü bir Kürt ulusal kimliğini vurgusuna sahip  yaptıkları 
toplantılarda da Türkçe'nin yanında Kürtçe de kullanıyorlar. 
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Geçmişten beri Türkiye’nin Güneydoğusunda PKK ile bir nüfuz 
mücadelesi içindelerdi. Şimdilerde, kitle desteği için Kürt kimliği ve 
milliyetçilik alanında da PKK ile mücadele ediyorlar. 
 

 Hizbullah Said-i Nursi’yi de kendi ideolojik temellerine dâhil 
ederek Kürt milliyetçiliği ve Said-i Nursi’yi kendisine malederek daha 
merkezdeki alanlara ilerlediği görülüyor. 
 
  Hizbullah Said-i Nursi’ye çok yer veriyor ve kendisini örgütün 
ruhani kurucularından biri olarak görüyor. Sonuç olarak Hizbullah, saf 
olarak İslamcı bir söylemden, daha Kürt milliyetçisi bir söyleme 
kayıyor. Said-i Nursi’nin kendisi de tabii ki bir Kürttü. Hizbullah bir 
yandan Said-i Nursi’yi kendisine maledip bir yandan da Gülen 
hareketinin devlete yakınlığını vurgularsa bu Gülen hareketinin 
gücünü yanlarına aldıkları görülmüştür.  
İslamcı hem de Kürtler'le ilgili söylemleri birleştiren hareketlerin 
tabanı genişliyor 

Hizbullah Diyarbakır’ın İslam tarihindeki yerinden söz ediyorl. 
Mardinli olan Hüseyin Velioğlu örgütü kurduğu dönemlerde ise, 
üyelerinin çoğu Kürt olmasına, Kürtçe konuşmalarına rağmen, 
Kürtçülüğün örgütte merkezi bir yeri yoktu. 
 

Hüseyin Velioğlu kendi söylemlerine Kürt milliyetçiliğini dâhil 
ederken, bir yandan da Kürt bölgesine İslam dünyasında yeni bir bir 
rol vermek istemiştir.   

 
Hüseyin Velioğlu Kürdistan’ın İslam’ın gelişiminde oynadığı 

rolü öne çıkarıyorlar. Bence, devletin perspektifinden baktığımızda 
bu, örgütü daha da tehlikeli kılıyor. Çünkü, Kürt milliyetçiliği ve İslam’ı 
birleştirmeyi deniyor. Devlet şimdiye kadar ya birini ya da ötekini öne 
çıkaran örgütlerle mücadele etmişti. Hizbullah her iki siyaseti de aynı 
anda öne sürüyor. 

 

 



 

75 

Hizbullah’ın Gülen hareketi ve devlet ile mücadele olasılığı 

Hizbullah, tarihinin hiç bir döneminde devletle çatışmadığını 
açıkça ifade ediyor. Kürt milliyetçiliğini sahiplenmek için yakın ya da 
orta vadede örgütün, devlet, hükümet ya da Gülen hareketiyle 
çatışmaktan kaçındığı görülmüştür.  
 

Hizbullahın palazlanmaya başladığı bu yıllarda Gülen hareketi 
geleneksel olarak güneydoğuda büyük bir varlığa sahip değil ancak 
etkinliğini artırmaya çalışıyor.  
 

Hizbullah ise PKK taktikleri gütmeye başlıyor ve taraftar 
toplamak için bölgede etkin olan PKK mensuplarını infaz ederek halka 
en büyük gücün kendisi olduğunu ve bu güce biat edmesi isteniyor.  

Hizbullah’ın ideolojisi bir İslam devleti kurmasını öngörüyor. 
2001 yılında örgütün kurucusu öldürüldükten sonra odaklarını sosyal 
tabanlarını genişletmeye yönelttiler. 

Hizbullah’ın Gülen hareketinin kurucusu sayılan Said-i Nursi’yi 
kendine maletmeye çalışması Gülen hareketi Hizbullah’tan ayrı 
durmaya dikkat etmek zorunda kalmış.  

Hizbullah bu tarihlerde,   güneydoğuda olağanüstü bir nüfuza 
sahip. Çok geniş bir dernekler ağı var, kendi dergileri, gazeteleri, 
kitapçıları var. Bence, artık kendilerini bağımsız adaylar yoluyla ortaya 
koymaları söz konusu olabilecek bir güçe kavuştukları görülmektedir. 
Bu güç devletin göz yumadan oluşması mümkün değil.  
 

Abdullah Öcalan Hizbullah’ın PKK’nın karşısına, Hamas’ın 
FKÖ’ye karşı çıkması gibi çıkabileceğini söyledi. Hamas’ın şiddet ve 
teröre başvurduğu tarihini ve oluşturduğu sosyal tabanı 
düşündüğünüzde, Hizbullah’ın da benzer bir yolda ilerlediğini 
gözleyebiliriz.  
 

Hizbullah’ın sorunu, bazı genç üyelerinin bir an önce şiddete 
başvurmak istemeleri. Öcalan bunları söyleyerek, Hizbullah 



 

76 

liderlerinin salıverilmesini devletin planladığını ve Hizbullah’ın PKK’ya 
karşı bir denge unsuru olarak kullanılmak istediğini ifade ediyor.  
 

Bu dönemde  Hizbullah’ın PKK’yla mücadeleyi kazandığını 
söyleyebiliriz. Ancak, Hizbullah’ın silahlı PKK militanlarıyla çatıştığının 
çok örneği var mıydı? Genellikle hedefler PKK’ya şu ya da bu düzeyde 
yakın siviller olmadı mı? 

1990’larda Hizbullah ile çatışmayı PKK seçti aslında. 
Hizbullah’ı düşman bir örgüt olarak görüyordu. O yıllarda kentlere 
yerleşmeye çalışan PKK bunda hiçbir zaman tam olarak başarılı 
olmadı. Kentlerin bazı bölgelerini kontrol etme çabası içinde 
Hizbullah’la da mücadeleye girişti. Bu çatışmaya, PKK’nın kırsaldaki 
asıl askeri kadroları dahil olmadı. Hizbullah da hiçbir zaman kırsal bir 
örgüt olmadığı için PKK ile dağda mücadele edemeyeceğini biliyordu. 
Ama kentlerdeki çatışmada PKK’yı yenilgiye uğrattı.  

İki örgüt arasında zaman zaman gerginlikler oluyor. PKK’yı 
destekçisi bir grup Hizbullah’la ilişkili kişilerin düzenlediği bir semineri 
bastıktan sonra, PKK’ya yakın Kürt milliyetçileri Hizbullah’a giderek 
çatışmanın gelişmesini engellemeye çalışmışlardı. Bu tür 
gerginliklerde, karşı tarafa gidip “Biz yeniden çatışmaya girmek 
istemiyoruz” diyen hep PKK oluyor. Hizbullah’ın kentlerdeki askeri 
kanadı ve hücre ağı, PKK’nınkinden çok daha etkin işleyebilen bir 
sisteme sahip. Dolayısıyla Hizbullah PKK ile dağlarda çatışmayı 
denemediği sürece avantajlı konumda oluyordu. 
 
 
 
 

 


