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ÖNSÖZ 

 

Tarih, mutlak hâkimiyete ulaşmaya çalışan otokratik liderler ve bu liderlerin kullandığı 

yöntemler açısından oldukça zengin. 21. Yüzyıl, Recep Tayyip Erdoğan gibiler için 

diktatörlerin önde olduğu tarih sayfalarının devamı niteliğinde. Erdoğan, kendisinden önceki 

diktatörlere benzer şekilde, mutlak güce ulaşmak ve bu gücü elde tutmak için gerekli olan 

bütün araçları kullanmaktan çekinmiyor. Kullandığı araçlar medya propaganda makinesinden 

paramiliter organizasyonlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Erdoğan‟ın propaganda 

makinesi, sürekli muhaliflere saldıran ve nefret yayan bir iftira ve yalan makinesi gibi 

çalışıyor. Erdoğan‟ın paramiliter organizasyonları ise yurtiçinde ve dışında her türlü 

muhalefeti bertaraf etmek amacıyla terörü de içeren asimetrik yöntemleri kullanmak için hazır 

bekliyor. SADAT bu organizasyonların başında geliyor. 

SADAT (Uluslararası Savunma DanıĢmanlığı) resmi olarak kendisini „Özel Savunma 

ve DanıĢmanlık ġirketi‟ olarak tanıtıyor.1 Şirketin resmi sitesinde yer alan görev tanımı 

oldukça belirsiz ve muğlâk ifadelerden oluşuyor. 

“SADAT A.Ş. Türkiye de uluslararası savunma alanında danışmanlık ve askeri eğitim 

veren ilk ve tek şirkettir.”.
2
 

“SADAT AS. uluslararası alanda Silahlı Kuvvetlerin organizasyonu, savunma 

danışmanlığı, askeri eğitim ve donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri 

arasında savunma ye savunma sanayi işbir1iği ortamı oluşturmayı ve İslam 

Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da Dünya Süper Güçleri arasındaki 

hak ettiği yerini almasına yardımcı olmaktır”.
3
 

Kasıtlı olarak geniş ve belirsiz bırakılan görev tanımı SADAT‟a Erdoğan‟ın emellerine 

daha rahat hizmet etme imkânı veriyor. Erdoğan bilerek SADAT‟ı yasal ve idari gözetimin 

dışında tutuyor. Böylece SADAT‟ı diğer paramiliter organizasyonları ülke içindeki ve 

yurtdışındaki örtülü amaçları için rahatlıkla kullanabiliyor. SADAT‟ın Selefi–Cihatçı ideolojiyi 

benimsediğine dair ciddi göstergeler mevcut. Selefi–Cihatçı El Nusra, El Kaide ve ĠġĠD 

militanlarına silah ve gerilla eğitimi verdiğine dair ciddi iddialar var. SADAT tarafından 

Türkiye‟de Erdoğan yanlısı bir paramiliter gücün oluşturulduğu da iddialar arasında. 

SADAT‟ın en önemli eylemlerinden biri 15 Temmuz 2016‟daki oynadığı kritik rol oldu. 

Örgütün AKP yanlısı mafyayı da kapsayan diğer paramiliter örgütlerle birlikte olaylar 

esnasında sivil vatandaşların öldürülmesinden sorumlu olduğuna dair ciddi deliller var. 

Erdoğan, “Allah‟ın lütfu” olarak isimlendirdiği 15 Temmuz olaylarda hayatını kaybeden sivil 

                                                 

1 http://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/neden-sadat-uluslararasi-savunma-danismanlik.html 
2 http://www.sadat.com.tr/download/SADAT-tr-full-v02.pdf 
3 Agy. 
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vatandaşları halen sürdürdüğü tarihi ve dev tasfiyenin mazeret olarak kullandı.4 Erdoğan‟ın 

15 Temmuz‟da SADAT‟a yaptırdıkları, bu örgütü gelecekte Türkiye‟deki politikayı 

şekillendirmek, muhalefeti ezmek ve hatta hâkimiyetini korumak için gerekirse bir sivil 

başkaldırıyı başlatmak için kullanabileceğini açık olarak gösterdi. 15 Temmuz 2016‟da 

yaşanan olaylar hakkında kapsamlı bir çalışma mevcut.5 

Erdoğan 15 Temmuz‟dan sonra SADAT‟ın başındaki Adnan Tanrıverdi‟yi 

Başdanışmanı olarak atadı. Bu yeni makam Tanrıverdi‟ye Türkiye‟nin iç ve dış politikasını 

önemli oranda etkileme olanağı verdi. Tanrıverdi‟nin fikirleri adım adım hayata geçiriliyor. 

Olağanüstü Halin ilanından sonra yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin yapısı ve personel temin anlayışı temelinden değiştirildi. Ordu Selefi–

Cihatçı anlayışa teslim edilmeye çalışıyor. 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa ve yasalar 

açıkça çiğnenerek ve oy hırsızlığı yapılarak gerçekleştirilen Anayasa referandumuyla devletin 

rejimi tek adam sistemine dönüştürüldü. 

Erdoğan ülkeyi her gün adım adım tehlikeli bir uçuruma doğru yaklaştırıyor. Türk Ulusu 

gecikmeden ve tam dayanışma içinde Erdoğan‟ı mutlakta durdurmalı ve ülkenin yönünü 

demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne çevirmeli. Uluslararası kamuoyu bu Diktatörü 

durdurmak için kararlı olmalı ve uluslararası barış ve istikrarı yıkmasını önlemeli. Erdoğan‟a 

taviz vermek, geçmiş dönemdeki diktatörlerin ayak izinden gitmesini kolaylaştırmakla 

kalmıyor aynı zamanda ülkeyi de kaçınılmaz bir felakete yaklaştırıyor. Bu öyle bir felaket ki, 

sadece Türkiye ile sınırlı kalacak gibi görünmüyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4 http://www.turkishpedia.com/2017/04/17/erdogans-relations-and-ties-with-radical-terrorist-organizations/\#\_ftn68 
5 https://15julyfacts.com/tr/ 
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REĠS‟ĠN SADAT‟A ĠHTĠYACI 

 

Erdoğan‟ın Bitmeyen Hırsı ve Paranoyası 

 

Hayatı boyunca gizli ajandasını gerçekleştirmek için tarihsel ve dinsel olgulardan 

yararlanan Erdoğan “Bütün Müslümanların Halifeliği” gibi temaları kullanarak gizli 

emellerini nasıl maskeleyeceğini çok iyi biliyor. “Halifelik” terimini Osmanlı devletinden 

Türkiye miras kalmış bir değer gibi gösteriyor. 6 7 8 9  Erdoğan AKP‟yi kurmadan yıllar önce, 

Osmanlı Devleti‟ne özlem içerisindeki Siyasal İslam idealine bağlı gençlik hareketleri 

içerisinde bulundu.10 Bu hareketler içerisindeyken dindar insanları nasıl etkileyeceğini çok iyi 

öğrendi. Örneğin 2011 yılında Suriye‟deki çatışmayla ilgili halka açık bir konuşması 

esnasında Cuma namazını Suriye‟nin başkenti Şam‟daki Emeviye Camisinde kılacağını ilan 

etti. Bu söylemiyle kendisini geçmiş dönemlerdeki Padişahlara ve Halifelere benzeterek, 

Şam‟ın „Halifenin Ordusu‟, yani kendisinin ordusu tarafından ele geçirileceğini ima etmiş 

oldu.11 Erdoğan‟ın insanların geçmişe dair özentilerini kullanmasıyla ilgili diğer bir örnek çok 

gösteriĢli sarayı. ABD‟deki Beyaz Saraydan 30 kat daha büyük olan, 1100 odalı bu sarayı 

Osmanlı Devleti‟nin zirvede olduğu muhteşem zamanlara sahte bir gönderme yapacak 

şekilde tasarlattı.12  

Erdoğan Türk toplumunun geniş katmanlarında etkisi olan muhafazakâr duyguları 

kullanma konusunda tam bir usta. Bu duyguları kullanarak ben–merkezli bir politik 

propaganda makinesi inşa etti ve bunu gün geçtikçe büyüttü. Bu makinenin önemli bir 

parçası „Reis‟ temasını toplum içerisinde yaymaya çalışan AKP taraftarlarından oluşan „Ak 

Gençlik Hareketi‟. Bu hareketin üyeleri, yaptıkları hizmetin karşılığını devlet kadrolarına 

atanmak veya maaşlı gazeteci olmak gibi çeşitli ödüllerle alıyorlar. 13  14  15  Ak Gençlik 

Hareketine politik alanda güç veren diğer bir özelliği de devlet kademelerinde atanan AKP 

taraftarları için kuluçka vazifesini yerine getiriyor olması. Hareketin görevlerinden biri de AKP 

politikalarını ve Erdoğan‟ın savunuculuğunu yaparken muhaliflere acımasızca saldıran geniş 

bir medya ağını yönlendirmek. 16  Erdoğan‟ın politika makinesinin diğer bir parçasını da 

                                                 

6 https://www.nytimes.com/2016/08/08/world/europe/turkey-erdogan-coup-ataturk.html?_r=0 
7 http://www.foxnews.com/opinion/2016/07/21/turkey-and-erdogan-here-comes-real-caliphate.html 
8 http://www.huffingtonpost.com/christos-terzides/the-caliphate-of-sultan_b_11430874.html 
9 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/12/turkey-is-erdogan-ready-reinstate-caliphate.html 
10 Karaveli, H. (2016). Erdoğan's Journey: Conservatism and Authoritarianism in Turkey. Foreign Aff., 95, 121. 
11 http://www.hurriyet.com.tr/basbakan-erdoganin-konusmasinin-tam-metni-21388292 
12 http://www.npr.org/sections/parallels/2014/12/24/370931835/turkeys-president-and-his-1-100-room-white-palace 
13 http://pomed.org/wp-content/uploads/2017/04/erdogan_as_autocrat.pdf 
14 https://www.ft.com/content/c47ee706-1dc3-11e7-b7d3-163f5a7f229c 
15 https://www.ft.com/content/c7fb203a-79b2-11e6-97ae-647294649b28 
16 http://pomed.org/wp-content/uploads/2017/04/erdogan_as_autocrat.pdf 
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AKP‟nin Siyaset Akademisi oluşturuyor. Bu akademide Erdoğan‟ın ideolojisi kurumsal 

süreçler yoluyla insanlara aşılanıyor.17 

Yıllar boyunca politika basamaklarını birer birer yukarıya tırmanırken AKP içindeki ve 

dışındaki rakiplerini teker teker elimine eden Erdoğan, 15 Temmuz 2016 tarihine geldiğinde 

ülkede en önde gelen ve sesi en fazla çıkan politik figür olarak kendisinin kalmasını zaten 

başarmıştı. Ancak Erdoğan‟ın ele geçiremediği veya tam olarak etkisi altına alamadığı tek bir 

kurum kalmıştı: Ordu. Erdoğan önceki yıllarda açık ve gizli olarak askerlerin gücünü 

azaltmak ve onları kendisine tam biat ettirmek için çok gayret etmiş olsa da Silahlı 

Kuvvetlerin sadakatini sağlayamamıştı. Özellikle Ordudaki yeni nesil genç generaller ve 

onların yanında sayıları binleri bulan genç subay kadrosunun açık fikirli, demokrasi yanlısı ve 

laiklik taraftarı olmaları Erdoğan‟ın en büyük endişesiydi. Erdoğan‟ın paranoyak anlayışına 

göre Silahlı Kuvvetlerdeki bu kitle kendisinin hanedanlığına direkt tehdit teşkil ediyordu. 

Çünkü bu insanların kendisine karşı Türkiye tarihinde örnekleri olan bir darbeye başvurup 

başvurmayacaklarından emin değildi. 

Erdoğan‟ın paranoyasına katkı da yapan faktörlerden biri de 2013 yılındaki „Gezi Parkı 

Olaylarıydı‟. Hatırlanacağı gibi bu eylemler önce Erdoğan‟ın çevreye karşı umursamazlığını 

protesto eden eylemler olarak başladı ancak daha sonra Erdoğan‟ın giderek artan 

baskılarına gittikçe yayılan protesto eylemlerine ve daha fazla özgürlük isteğine dönüştü.18 

Erdoğan, askeri bir darbe riski ile birlikte sivil halkın yaygın protestolara girişme riskini kendi 

varlığına karşı en büyük tehditler olarak gördü. Özellikle bu iki riske karşı kendisini çaresiz 

hissetmesi ve karşı çıkacak gücünün olmaması Erdoğan‟ın en büyük endişesiydi. SADAT‟ın 

ortaya çıkışı Erdoğan‟ın bu endişelerine merhem oldu. 

 

Sahte Halife Erdoğan‟ın Özel Ordusu 

 

„Reis‟ olarak kendisini adlandıran Erdoğan ile SADAT arasında dilbilim açısından bir bağ 

var. SADAT, Arapçada Büyük Patron, Reis ve ġef anlamına gelen „Seyyid‟ kelimesinin 

çoğulu.19 SADAT kelimesinde Erdoğan‟ın „Reis‟in Ordusu‟ terimi tam karşılığını buluyor. 

Şirket görevini Müslüman dünyanın süper güçler arasında layık olduğu yeri tekrar alabilmesi 

için Müslüman ülkeler arasında savunmaya dayalı bir işbirliği şeklinde ifade ediyor.20 Bu 

görev tanımı şirketin müşterileri hakkında fikir veriyor. Müslümanlara yardım etmek maskesi 

altında sadece kendi çıkarlarını gözeten Erdoğan‟ın şirketin önde gelen müşterisi olması 

sürpriz değil. 

                                                 

17 http://www.siyasetakademisi.org 
18 http://www.nytimes.com/2013/06/01/world/europe/police-attack-protesters-in-istanbuls-taksim-square.html 
19 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=370040&idno2=c370030 
20 http://www.sadat.com.tr 
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SADAT Savunma ve Danışmanlık Şirketi 2012 yılında kuruldu. Şirketin Yönetim Kurulu 

Başkanı Adnan Tanrıverdi. Tanrıverdi aşırı dinci akımlara yakın olduğu gerekçesiyle 1997 

yılında terfisi engellenerek emekli edilen Kara Kuvvetlerine mensup bir tuğgeneral. SADAT‟ın 

ana kadrosu, İstihbarat Alanından Özel Harekât Uzmanlığına kadar uzanan geniş bir 

yelpazede tecrübeye sahip yüzlerce askeri personelden oluşuyor. Bu kişilerin çoğunluğu 

Türk Silahlı Kuvvetlerinden aşırı dini akımlarla ilişkili oldukları gerekçesiyle 1990‟lı yıllarda 

ilişiği kesilen personel. Şirketin önde gelen iki danışmanı Abdurrahman Dilipak ve Ahmet 

Varol. Her ikisi de Erdoğan‟a çok yakın „Yeni Akit‟ gazetesinde yazarlar, sürekli Erdoğan‟ın 

fikirlerinin reklamını yapıyorlar.21  

 

Şekil 1 Şirketin üyelerini gösteren bu listede Dilipak ve Varol danışman olarak görülüyorlar. SADAT bu listeyi daha 
sonra internet sitesinden kaldırdı. 

 

SADAT, yabancı Silahlı Kuvvetleri personeline eğitim vermek için kurulduğunu iddia 

ediyor.22 Şirketin ilgi alanı dünyadaki bütün Müslümanların yaşadığı coğrafyalar. Bu ilgi alanı 

şirketin logosunda açık olarak görülüyor. 

 

 

Şekil 2 SADAT'ın Logosu ilgi alanını gösteriyor. 

                                                 

21 http://odatv.com/cemaatin-yeni-kesfettigi-sadatin-perde-arkasi-kim-bu-Tanrıverdi-2606161200.html 
22 http://www.sadat.com.tr 
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Tanrıverdi televizyondaki konuşmalarından birinde şirketin AKP, Hükümet ve ilgili 

bakanlık yetkilileriyle tam bir koordinasyon içinde kurulduğuna ifade etti.23 Hatta başka bir 

televizyon programında şirketin Erdoğan‟ın direktifiyle kurulduğunu söyledi.24  

 

 

Şekil 3 SADAT üyelerinin 21 Şubat 2011 tarihinde Erdoğan‟ı ziyareti. Tanrıverdi Erdoğan‟ın sağında. 

 

SADAT kurulduğunda devletin yargı ve idari sistemi böyle bir şirketin görev alanıyla ilgili 

kurallardan ve kontrol mekanizmalarından yoksundu. AKP Hükümeti kasıtlı olarak bu 

boşluğu kadar doldurmuyor. Bu da doğal olarak SADAT‟ın hukuki ve idari gözetimden 

kaçınarak, misyonunu, eleman alımlarını ve eylemlerini istediği gibi yorumlamasına olanak 

veriyor. SADAT kurulduğunda muhalefet partileri ve medya önemli kaygıları dile getirdi ve 

şirketi Erdoğan‟ın illegal bir aracı olmakla suçladı. Bu konuda AKP hükümetine Meclis‟te 

birçok soru önergesi verildi. Örneğin CHP Milletvekili Ali Rıza Öztürk AKP Hükümetine, 

SADAT‟ın, İŞİD de dâhil olmak üzere, Suriye‟deki terörist gruplara eğitim ve teçhizat verdiği 

iddialarına yönelik ciddi sorular yöneltti.25 Hükümet bu sorulara henüz tatmin edici bir cevap 

vermiş değil.  

Aşağıda SADAT‟ın kuruluşuyla ve eylemleriyle ilgili bazı gazetelerin attıkları başlıklar ve 

yaptıkları haberler görülüyor. 

                                                 

23 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/sadati-akp-kurun-dedi-h5240.html 
24 http://www.ulusalkanal.com.tr/images/haberler/sadati_akp_hukumeti_kurun_dedi_h5240.jpg 
25 http://www.ulusalkanal.com.tr/m/gundem/sadati-erdogan-a-sordular-h5246.html 
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Şekil 4 Aydınlık: Bakanlık Onaylı Kontrgerilla Merkezi, Gündem: SADAT, Reis‟in Paralel Ordusu mu? Taraf: Yeni 
Türkiye‟nin Gladio Çiftliği, Cumhuriyet: Kara delik SADAT. 
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SADAT YASAL DEĞĠL 

 

Yasal Zemin BoĢluğu 

 

Özel Askeri Şirketler, savaş ve savaş dışı alanlarda hizmet veriyorlar.26 Bu şirketlerin 

eylemlerinin ülkelerin yasalarını veya uluslararası hukuku ihlal edip etmediği ile ilgili 

tartışmalar devam ediyor. 27  Birleşmiş Milletler Konvansiyonu kiralık askerlerin savaşta 

kullanılmasını yasaklıyor. Bu yüzden özel askeri şirketlerinin savaş alanındaki yasallığı çok 

tartışmalı. Ancak bu analizin maksadı özel askeri şirketlerinin yasak olup olmadığına dair bir 

inceleme yapmak değil. Burada konuya sadece genel fikir vermesi açısından değinildi. 

SADAT, Türk hukuk sisteminde yer alan kuruluşuyla ilgili olan mevzuatı resmi internet 

sitesinde yayınlıyor. Şirketin sitesinde yer alan mevzuat aşağıda:28 

 5202 Sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu 

 5102 Sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde 

Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun 

 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer Aletler Hakkında Kanun 

 Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği 

Ancak yukarıdaki listede yer alan mevzuat şirketin faaliyet alanlarını kesinlikle 

kapsamıyor. Türk hukuk sisteminde „savunma hizmetleri sektörü‟ şeklinde bir tanım yok. 

SADAT, şirketin yasal zeminine yönelik yapılan sorgulamalara cevap vermek üzere 27 

Haziran 2002 tarihinde bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre şirket 28 Şubat 2012 tarihinde 

ilgili devlet kurumları tarafından denetlenmek üzere başvurdu ve aşağıdaki adımları 

gerçekleştirdi:29 

“Savunma Sanayi Hizmet Sektörü”nün denetlenmesi esaslarını oluşturacak Tesis 

Özel Güvenlik Belgesi (TÖGEK) hazırlayarak MSB’na başvurmuş. Fakat Bakanlığın 

Teknik Hizmetler Dairesi, şirkete gönderdiği yazılı cevapta Savunma Sanayi Hizmet 

Sektörünün Türkiye’de bir mevzuata tabi olmadığını, denetim görevleri bulunmadığını 

bildirmiş. Şirket bunun üzerine, savunma sanayii mevzuatını düzenleyen iki yasaya 

(5201 ve 5201 sayılı) savunma sanayii hizmet sektörünün de dahil edilmesini istemiş. 

Bu amaçla taslak yasa maddeleri hazırlamış; “TBMM, Cumhurbaşkanlığı, 

BAŞBAKANLIK, Adalet Bakanlığı, MSB, İç İşleri Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı 

                                                 

26 McFate, S. (2017). The modern mercenary: Private armies and what they mean for world order: Oxford University 

Press. 
27 Schaller, C. (2007). Private security and military companies under the international law of armed conflict. Private 

military and security companies, p 345-360. 
28 http://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/mevzuatimiz.html 
29 http://sendika43.org/2016/07/oldurme-dersi-satan-ve-denetlenmeyen-bir-savas-sirketi-sadat/ 
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nezdinde çalışmalar yürütmüş. Ancak tüm bunlar 2013 yılında Gezi İsyanı’nın 

çıkmasıyla bir sonuca bağlanamamış.” 

Aşağıda SADAT‟ın, illegal yapılanma konusunda kendilerine karşı yürütüldüğünü iddia 

ettiği, medya kampanyasına verdiği cevap görülüyor;30 

“SADAT A.Ş. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'u hükümlerine uygun olarak 

kurulmuş ve Şirket Ana Sözleşmesi Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak kuruluşu 

onaylanmış bir Anonim Şirkettir. Anonim Şirketlerin kurulma prosedürüne uygun 

olarak kurulmuştur.” 

SADAT açıklamalarında, müşterilerine danışmanlık, eğitim ve teçhizat sağlamayla ilgili 

kriterlerin Hükümet tarafından sağlanacağını ve daha sonra bu kriterlere göre denetleme 

yapılacağını ifade ediyor. 31  Ancak şu ana kadar Hükümetin bu kriterleri belirleyip 

belirlemediğine veya kabul edip etmediğine dair hiçbir bilgi yok. SADAT kuruluş aşamasında 

Ticaret Bakanlığı MSB ile konuyu koordine etmeye çalıştıklarını “bu bakanlıkların şirketin 

kuruluşundan önlemediklerini veya reddetmediklerini!” ifade ediyor. MSB bir defasında 

SADAT tarafından şirketin denetimine yönelik sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: “bizim 

bakanlık olarak bir denetleme sorumluluğumuz veya görevimiz mevcut değil”.  

SADAT kurulduğu günden bu yana herhangi bir ülkeye veya gruba herhangi bir konuda 

veya alanda eğitim hizmeti vermediğini iddia ediyor. Dahası şirket Türkiye‟de veya başka bir 

yerde herhangi bir eğitim tesisi veya kampı bulunmadığını, şu ana kadar Türkiye‟nin 

kanunlarına veya uluslararası hukuka aykırı hiçbir bir aktivitede bulunmadığını söylüyor. İŞİD 

veya herhangi bir terörist örgütle şu ana kadar hiçbir bağlantısı olmadığını da ifade ediyor. 

SADAT her ne kadar bu tür iddialarda bulunsa da, şirketinin reklamları, tanıtımları, broşürleri 

ve hepsinden önemlisi eylemleri tam aksini ortaya koyuyor. SADAT‟ın iddialı olduğu alanlar 

gerilla ve kontrgerilla operasyonlarından oluşan konvansiyonel olmayan harp faaliyetleri. 

SADAT kendi tanıtımlarında, verdiği eğitimlere katılanların, tuzak kurma, akın yapma, adam 

kaçırma, suikast, sabotaj, gerilla eylemleri, halk hareketleri ve gizlenme konusunda uzman 

olarak yetiştirildiğini söylüyor.32 Bir atasözünde “ateĢ olmayan yerden duman çıkmaz” 

denir. SADAT‟ın fakirlere yardım etmek için kurulan bir hayır kurumu olmadığı açık. 

SADAT‟ın yasal bir altyapısı, denetimi, faaliyetlerinin şeffaflığı ve izlenebilirliği söz 

konusu değil. Şirkete yöneltilen aşağıdaki sorulara hiçbir zaman yanıt verilmiyor: 

 SADAT hangi yetkiyle çalışıyor?  

 SADAT internet sitesinde sunduğu hizmetleri, kime, ne zaman, hangi 

fiyatla verdiğini açıklayabilir mi?  

                                                 

30 http://www.haksozhaber.net/fethullahci-ve-sol-medyanin-lincine-karsi-sadat-a-sden-aciklama-geldi-79396h.htm 
31 http://www.sadat.com.tr 
32 http://turandursun.com/forumlar/archive/index.php/t-34118.html?jdfwkey=ewglc 
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 SADAT’ın verdiği hizmetler mevzuata göre sadece TSK’nın tekelinde 

olduğuna göre SADAT’ın aktiviteleri yasa dışı olmuyor mu? 

 Blackwater ve Executive Outcomes gibi şirketlerin Türkiye’nin savunma 

sektörüne girişi hoş karşılanır mı? 

 SADAT’ın kullandığı silahlar kayıtlı mı?  

 SADAT’ta çalışan emekli askerler, uluslararası terör örgütlerinin dahi 

işlemedikleri suçlara karışmış mıdır? 

Türkiye‟de uluslararası savunma sanayi kuruluşları ilgili belirli kanunlar, yönetmelikler ve 

kurallar var. SADAT‟ın kuruluş şekli, yapısı ve aktiviteleri kesinlikle bunların hiçbirisine 

uymuyor. Şirketin aktiviteleri Milli Savunma Bakanlığı veya Ticaret Bakanlığı tarafından 

kesinlikle izlenmiyor ve denetlenmiyor. Şirket hiçbir şekilde denetlenmeden, izlenmeden, 

kontrol edilmeden ve devletin herhangi bir kuralına bağlı olmadan çalışıyor. Bu şekildeki 

örgütlerin kurulması ve işletilmesi hem Türkiye kanunlarına hem de uluslararası hukuk 

kuralına göre kesinlikle çok ciddi bir suç. 

 

Hükümetin Suskunluğu 

 

Türkiye‟de şu ana kadar birçok kimse SADAT‟ın faaliyetleri konusunda şüphelerini çeşitli 

yollarla gündeme getirdi. SADAT ve aktiviteleriyle ilgili büyük bir güvensizlik ve şüphe 

varlığını devam ettiriyor. Şu ana kadar muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından 

SADAT‟ın aktivitelerle ilgili Meclis‟te birçok soru önergesi sunuldu ancak Hükümet bunların 

hiçbirisine cevap vermedi.  

2012 yılından bu yana, CHP Milletvekillerinin yönelttiği soru önergelerinin kayıtları 

aşağıda: 

 CHP Zonguldak MP Ali Ġhsan Köktürk–6 Eylül 12 

 CHP Mersin MP Ali Rıza Öztürk–5 Eylül 12 

 CHP İstanbul MP Osman Korutürk–14 Eylül 12, 16 Ocak 13 

 CHP Hatay MP Refik Eryılmaz–3 Ekim 12 

Örneğin CHP Milletvekili Ali Rıza Öztürk Hükümete, SADAT‟ın, İŞİD de dâhil olmak 

üzere Suriye‟deki Selefi–Cihatçı aşırılıkçı ve terörist grupları eğitmesi, onlara silah ve teçhizat 

vermesi ile ilgili sorular yöneltti. 33 34 Sorular içerisinde, milletvekillerinin Hatay vilayetindeki 

bir askeri eğitim kampını ziyaret etme isteğinin reddedilmesinin SADAT‟ın kampta verdiği 

silahlı eğitimlerle ilişkili olup olmadığı da yer aldı. Hükümetin bu sorulara verdiği yanıtlar 

                                                 

33 http://www.turkishpedia.com/2017/04/17/erdogans-relations-and-ties-with-radical-terrorist-organizations/  
34 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7‐10381s.pdf  



 

11 

 

açıklayıcı ve tatmin edici olmaktan oldukça uzak.35 Aşağıda Öztürk‟ün o dönemde Başbakan 

olan Erdoğan‟a doğrudan yönelttiği sorular mevcut.36 

 

 

Şekil 5 Öztürk‟ün soru önergesi. 

 

Hükümet SADAT ile ilgili derin sessizliğini koruyor. Şirketin Suriye iç savaşı esnasında, 

Özgür Suriye Ordusu, El Nusra, El Kaide ve hatta İŞİD‟e hangi destek ve eğitimleri verdiği 

konusu halen cevapsız. SADAT‟ın Hükümetten herhangi bir kredi ya da hibe alıp almadığına 

dair sorular da yanıtsız. SADAT‟ın yabancı bir ülkeden destek alıp almadığı, böyle bir destek 

varsa, bu sürecin ve kullanılan hesapların denetiminin yapılıp yapılmadığı konularında da 

hiçbir açıklık yok.37 

 

 

                                                 

35 http://www.vocaleurope.eu/erdogans-revolutionary-guard-sadat/  
36 http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-10381s.pdf 
37 http://www.sariyergozlem.com/bir-tehlike-olarak-ozel-ordu-ve-sadat.html 
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ERDOĞAN, SADAT VE TERÖR 

 

ABD‟li akademisyen David L. Phillips bir makalesinde AKP Hükümeti‟nin ve Erdoğan‟ın 

İŞİD ile ilişkilerine yönelik iddiaları topladı.38 39 Makalede ulusal/uluslararası medyada veya 

Türkiye‟deki muhalefet partileri tarafından dile getirilen iddialara yer verdi. İddialar şu 

başlıklar altında toplanıyor: 

 IŞİD‟e askeri teçhizat verildi 

 IŞİD savaşçılarına ulaşım ve lojistik destek sağlandı 

 IŞİD savaşçıları eğitildi 

 IŞİD savaşçılarına tıbbi yardım sağlanıyor 

 Petrol alarak IŞİD‟e mali destek veriliyor 

 IŞİD‟in militan toplamasına yardım ediliyor 

 (Emekli) Türk askerleri IŞİD‟le birlikte savaşıyor 

 IŞİD‟e Kobani‟de yardım edildi 

 IŞİD ile aynı dünya görüşü paylaşılıyor 

 

Erdoğan ve ĠġĠD Petrolü 

 

Medyada Erdoğan‟ın ve ailesinin İŞİD ve diğer terörist gruplarla ilişkileri konusunda ciddi 

iddialar yer alıyor. 40  41  42  43  44  Rusya‟nın BirleĢmiĢ Milletler Daimi Temsilcisi Rus 

diplomat Vitaly Churkin 1 Şubat 2016 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟ne 

konu hakkında bir mektup sundu. 45  Mektup İŞİD petrolünün hangi illegal yollardan 

pazarlandığını açıklıyordu. 

Mektuba göre İŞİD tarafından çıkarılan petrolün büyük bir bölümü Türkiye üzerinden 

pazarlandı. Konunun detayları aşağıdaki ifadelerle belirtildi; 

İŞİD petrolleri Akdeniz kıyısındaki Türk deniz terminalleri vasıtasıyla, özellikle 

Ankara’nın 415 kilometre güneydoğusundaki Ceyhan Limanı üzerinden transfer 

ediliyor. Transfer için BMZ Group Denizcilik ve İnşaat A.Ş. de dâhil bazı şirketlerin 

tankerleri kullanıyor. 2013 yılında kurulan ve 1 milyon dolar sermaye ile ticari kaydı 

                                                 

38 http://www.huffingtonpost.com/david-l-phillips/research-paper-isis-turke_b_6128950.html 
39 http://www.diken.com.tr/amerikali-akademisyenin-gozunden-turkiye-isid-isbirligine-dair-dokuz-iddia/ 
40 http://www.huffingtonpost.com/aydoaean-vatanda/russian-letter-to-unsc-cl_b_9502784.html  
41 http://www.voltairenet.org/article191990.html 
42 https://tr.sputniknews.com/rusya/201604011021899203-rusya-bm-turkiye-isid/ 
43 https://www.haberler.com/rusya-isid-in-petrolu-turkiye-ye-gitmeye-devam-7979557-haberi/ 
44 http://www.ntv.com.tr/turkiye/erdogan-ispat-edildigi-anda-ben-bu-makamda-durmam,bI4rj9eQH0SXDt9mAFexbw 
45 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/2016/94 
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yaptırılan BMZ şirketinin adresi: İstanbul/Üsküdar Gürgen Caddesi 3 numaralı daire. 

Şirketin filosu beş tankerden oluşuyor: Mecid Aslanov, Begim Aslanova, Poet Qabil, 

Armada Fair ve Armada Breeze. 

Mektupta Erdoğan‟ın damadı Berat Albayrak‟ın İŞİD petrolünün pazarlanmasındaki rolü 

hakkında da bilgi veriliyor; 

Çalık Holding A.Ş. bünyesinde yer alan Powertrans’ın Genel Müdürü Berat 

Albayrak’ın İŞİD petrolünün pazarlanmasında rolü olduğu rapor edildi. 

 

 

Şekil 6 Rusya‟nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine sunduğu mektup. 

 

Şekil 7 BMZ Group Denizcilik ve İnşaat A.Ş. ile Powertrans şirketlerinin İŞİD petrolünün taşınmasındaki rolleri. 
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BMZ, Bilal–Mustafa–Ziya kelimelerinin baş harflerinin oluşuyor. 46  Şirketin ortakları; 

Erdoğan‟ın oğlu Bilal Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya Ġlgen.47 BMZ‟nin 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erdoğan.48 49 

 

   

Şekil 8 Solda, Bilal Erdoğan. Ortada, Mustafa Erdoğan. Sağda, Ziya İlgen Erdoğan ile. 

 

Bilal Erdoğan‟ın BMZ şirketi kısa zamanda birçok tanker satın alarak filosunu inanılmaz 

bir hızla genişletti ve böylece Bilal Erdoğan kısa zamanda çok zenginleşti.50 51 52 53 Aşağıda 

İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre Bilal Erdoğan‟ın Aralık 2015 tarihi itibariyle sahip 

olduğu şirketler görülüyor. 

 

 

Şekil 9 Bilal Erdoğan‟ın Aralık 2015 itibariyle sahip olduğu şirketler. 

                                                 

46 http://odatv.com/erdoganin-darbeyi-haber-veren-enistesinin-gecmisini-bir-de-boyle-okuyun-1508161200.html 
47 Of note, after many inconsistent statements Erdoğan claimed that he first heard the coup-attempt on 15 July 2016 at 
21:30 with a phone call from his claimed brother-in-law Ziya Ilgen. 
48 http://www.patronlardunyasi.com/haber/Bilal-Erdoğan-in-40-milyon-liralik-tankeri-denizde/163971 
49 http://t24.com.tr/haber/bilal-erdoganin-40-milyon-liralik-gemisi-torenle-denize-indirildi,279455 
50 http://t24.com.tr/haber/bilal-erdogana-340-milyon-liralik-bogaz-manzarali-yeni-ofis-iddiasi,285681 
51 http://odatv.com/iste-bilal-erdoganin-yeni-gemisi-1004151200.html 
52 http://www.denizhaber.com.tr/bilal-erdoganin-yeni-gemileri-mt-armada-fair-ile-mt-yardimci-81-sessiz-sedasiz-d-
haber-63927.htm 
53 http://islamicjusticeanddevelopment.blogspot.de/2014/12/sehzade-bilalin-gemileri-sfrlanamayan-1.html 
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Mektuba göre, Powertrans İŞİD petrolünün pazarlanmasında önemli rol oynayan diğer 

büyük şirket. Şirketin sahibi, medya kuruluşlarıyla Erdoğan‟ın en yakın destekçilerinden olan 

Ahmet Çalık. Genel Müdürü ise Erdoğan‟ın damadı Berat Albayrak. Albayrak‟ın İŞİD 

petrolünün pazarlanmasındaki rolü ile ilgili birçok haber yapıldı.54 55 56 57 Erdoğan Albayrak‟ı 

Kasım 2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak atadı. 

Albayrak‟ın epostalarına nüfuz eden „hacker‟ler Powertrans şirketinin işleri ile ilgili 

yazışmalarını kamuoyu ile paylaştı.58 59 60 

 

 

Şekil 10 Berat Albayrak'ın Powertrans‟ın işleri konusunda yaptığı yazışmalar. 

                                                 

54 http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/soner-yalcin/damat-bakanin-dayi-oglu-1003754/ 
55 http://www.sanalgaste.com.tr/ortadogu-da-bir-petrol-kacakcisi-profili-damat-berat-ve-powertrans/1929/ 
56 https://truthaholics.wordpress.com/2015/11/28/meet-the-man-who-funds-isis-bilal-erdogan-the-son-of-turkeys-

president/ 
57 http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=115214#.WWkepVGZnIV 
58 http://www.borsatek.com/redhack-albayrak-powertrans-maillerini-yayinladi-15354h.htm 
59 http://romanyahaber.com/2016/10/05/cumhuriyetten-berat-albayraka-sorular/ 
60 http://www.diken.com.tr/dikenin-kurt-petrolunu-tasiyan-sirkette-soz-sahibi-albayrak-haberine-de-sansur/ 
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Şekil 11 Solda, Erdoğan‟ın yakın müttefiki Ahmet Çalık. Sağda, Berat Albayrak. 

 

SADAT Terörist Topluyor ve Eğitiyor 

 

Türkiye ve ABD hükümetleri arasında yapılan bir anlaşmanın gereği olarak, her iki 

ülkenin Silahlı Kuvvetleri, Mayıs 2015 tarihinden itibaren Kırşehir‟de Özgür Suriye 

Ordusunun savaşçılarına eğitim vermeye başladılar.61 62 63 Bu eğitim Suriye‟deki rejime 

doğrudan müdahale ederek Esat yönetimi değiştirmeyi isteyen Erdoğan‟ı tatmin etmedi. 

Erdoğan Ordu‟dan Suriye‟ye müdahale etmesini istedi. Ancak Erdoğan tarafından harekâtın 

politik ve nihai askeri amaçlarının ortaya konulmamasından ve Erdoğan‟ın yayılmacı ve 

şeffaf olmayan emellerinden şüphelenen bazı komutanlar ve subaylar bu fikre 

katılmadıklarını ifade ettiler. Bu komutanlar ve subaylar PKK ile mücadele sürdürülürken Kürt 

kökenli masum sivil vatandaşların olumsuz durumlara maruz bırakılmamasını, Güneydoğu‟da 

güvenlik tedbirlerinin sosyal ve ekonomik tedbirlerle desteklenmesini de istediler. 

Suriye‟ye doğrudan müdahale konusunda Ordu‟yu ikna etmekte zorlanan Erdoğan‟a 

aradığını SADAT sundu. Erdoğan, „Halifeliği‟ hak ettiğini yurtiçinde ve yurtiçinde 

gösterebilmek için SADAT‟ı ve eski bir astsubay olan Hakan Fidan tarafından yönetilen Milli 

Ġstihbarat TeĢkilatını yabancı savaşları eğitmek, onları savaş bölgelerine ulaştırmak, İŞİD 

ve El–Nusra da dâhil Suriye‟de savaşan muhalif gruplara askeri yardım ulaştırmak üzere 

görevlendirdi.64 65 66 67 68 Askeri yardım paketleri silah yüklü tırlardan oluşuyordu. Bu tırların 

bazıları Suriye‟ye illegal yollardan silah sokmaya çalışırken Adana‟da yakalandı.69 70 SADAT, 

MİT ile yakın işbirliği içinde, Uluslararası Savaş Hukukunu göz ardı ederek, El Nusra ve İŞİD 

                                                 

61 http://www.star.com.tr/politika/suriyeli-muhaliflere-3-yil-egitim-verilecek-haber-988006/ 
62 http://www.milliyet.com.tr/kirsehir-oso-ya-askeri-egitim-verilmesine-kirsehir-yerelhaber-490859/ 
63 http://t24.com.tr/haber/abd-ordusu-suriyeli-muhalifleri-kirsehirde-egitmeye-basladi,298124 
64 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/296432/_Devlet_isi_yapiyorduk_.html# 
65 http://www.birgun.net/haber-detay/sadat-isid-lileri-egitti-mi-128090.html 
66 http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2016/08/19/chp-basbakana-sordu-sadat-yanitladi/ 
67 https://www.rt.com/news/327222-isis-fighters-turkey-training/ 
68 https://www.usnews.com/news/articles/2015/01/16/turkish-military-says-mit-shipped-weapons-to-al-qaeda 
69 http://www.hurriyet.com.tr/mit-tirlari-haberine-muhalefetten-tepki-29144868 
70 http://t24.com.tr/haber/adanada-3-tir-durduruldu-arama-yapiliyor,248707 
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militanlarını kayıt dışı silahlarla eğitti. 71  SADAT bu örgütlere gizlice, 

konvansiyonel/konvansiyonel olmayan savaş ve karşı gerilla eğitimi verdi, onları silah, 

teçhizat ve patlayıcı yönünden destekledi.72 73 74 İŞİD teröristleri Türkiye‟de Hatay, Suriye‟de 

Ġdlib ve Rakka‟da bulunan eğitim kamplarında eğitildi.75 

 

  

 

Şekil 12 MİT Tırlarında yakalanan silahlar hakkında, Aydınlık Gazetesinde 21 Ocak 2014‟te ve 30 Kasım 2015‟te, 
Cumhuriyet Gazetesinde 29 Mayıs 2015‟te fotoğraflar eşliğinde yapılan haberler. 

 

SADAT‟ı daha da tehlikeli bir örgüt haline getiren konu Suriye‟deki terörist gruplar için 

terörist eleman bulmakla suçlanması. SADAT‟ın Orta Asya‟da ve Avrupa‟da terör örgütleri 

için eleman kazandığına ve bu elemanlara eğitim verdiğine yönelik ciddi iddialar var. Terör 

örgütleri için elemanların Azerbaycan, Çeçenistan/Rusya, Tacikistan ve Kazakistan‟dan 

sağlandığı iddia ediliyor.76 77 SADAT bu elemanlara eğitim ve lojistik destek veriyor ve onları 

İŞİD ve El Nusra saflarında savaşmak üzere Suriye‟ye gönderiyor.78 Bu konuda sol görüşlü 

bir internet sitesinde, 2015 yılında Rusya‟nın ülkeden Suriye ve Irak‟a gönderilen 889 savaşçı 

                                                 

71 http://www.halkinbirligi.net/sadat-reisin-ordusu/ 
72http://www.sadat.com.tr/  
73 http://www.ulusal.com.tr/gundem/sadat-in-ilginc-is-ilani-h31842.html 
74 https://www.turkishminute.com/2016/11/25/erdogans-secret-army-threat-nato/ 
75 Yordanov, V. (2016, 12 Aug). AKP„nin SADAT Gizli Ordusu Uluslararasi Suc Sebekesi Oldu. from 
http://halkinkurtulusu.net/?p=8547 
76 Agy. 
77 http://www.aei.org/publication/has-sadat-become-erdogans-revolutionary-guards/ 
78 Agy. 
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üzerinde yaptığı bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Araştırma sonucunda bu savaşçıların 

%25‟inin SADAT ile ilişkili oldu ortaya çıktı.79 SADAT‟ın bu faaliyetleri esnasında yabancı 

ülkelerdeki Türk Konsolosluklarından destek aldığı da iddia edildi. Orta Asya ülkelerinden 

Suriye‟ye gönderilen ve ülkelerine geri dönen savaşçılardan edinilen bilgiye göre, Rusya‟daki 

Türk Konsoloslukları SADAT vasıtasıyla bu savaşçılara Türkiye pasaportu verdiler. 

Rus ordusundan emekli bir asker olan Yordanov‟a göre SADAT, İŞİD ve El Nusra ile 

işbirliği halinde, savaşçıları eğitmek için Türkiye‟de ve Suriye‟de üç eğitim kampı kullandı. 

Yordanov bu bilgilerin Rusya‟da ele geçirilen Selefi–Cihadist terör örgütü üyelerinden elde 

edildiğini ifade ediyor. Ayrıca Rusya‟nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi‟ne Erdoğan‟ın 

özel ordusu SADAT‟ın illegal eylemleriyle ilgili kapsamlı bir dosya verdiğini de söylüyor. Bu 

dosyada Erdoğan‟ın SADAT ı kullanarak Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ülkelerine nasıl şantaj 

yaptığı da açıklanıyor.80 

Kafkasya bölgesinden gelen militanlar sadece Suriye‟de savaşmadılar aynı zamanda 

Rusya ve Avrupa birliği ülkelerini de hedef aldılar. Teröristler İŞİD and El Nusra için 

savaştıktan sonra Rusya‟nın istikrarını bozmak için tekrar teşkilatlandırıldılar. 81  St 

Petersburg Metro Ġstasyonundaki terör saldırısının güney Kırgızistan‟ın Osh kentinde 

yaşayan, Kırgızistan doğumlu bir Rus vatandaşı olan Akbarzhon tarafından gerçekleştirildiği 

iddia edildi. Jailov‟un Kırgızistan‟da yaşadığı bölge daha çok etnik Özbek kökenlilerin 

yaşadığı bir yer ve buradan Suriye ve Irak‟ta İŞİD saflarında savaşmak üzere yüzlerce insan 

gidiyor.82 Jailov‟un Türkiye‟ye geldiği de biliniyor.83 Ayrıca Orta Asya kökenli yedi kişinin bu 

olayla ilgili tutuklanması 84 , Rus araştırma görevlilerinin SADAT tarafından yetiştirilen 

militanların St Petersburg terör saldırısında rol almış olabilecekleri yönündeki şüphelerini 

artırdı.  

SADAT‟ın terörist gruplar için Orta Asya ülkelerinden eleman bulması ve bunları 

eğitmesinin yanı sıra Avrupa‟da da benzer eylemlere giriştiği yönünde iddialar var. SADAT‟ın 

Avrupa‟daki ortağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (The Union of European Turkish 

Democrats–UETD). UETD tüm Avrupa‟da faaliyet gösteren sözde bir sivil toplum kuruluşu. 

UETD sadece Erdoğan taraftarlarını üyeliğe kabul ediyor.85 Örgütün, Avrupa ülkelerinden, 

İŞİD ve El Nusra da dâhil, terörist gruplar için eleman bulma ve Suriye‟den gelen savaşların 

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve İsveç gibi ülkelere Türk pasaportlarıyla sokulması 

konusunda SADAT‟a yardım ettiği iddia ediliyor.86 Avrupa‟da son dönemlerde yaşanan terör 

saldırıları, SADAT ve UETD‟nin eylemleri konusundaki şüpheleri oldukça artırdı. 

                                                 

79 Yordanov, V. (2016, 12 Aug). AKP„nin SADAT Gizli Ordusu Uluslararasi Suc Sebekesi Oldu. from 
http://halkinkurtulusu.net/?p=8547 
80 Agy. 
81 Agy. 
82 http://www.reuters.com/article/us-russia-blast-metro-investigation-idUSKBN1770ZT  
83 http://www.reuters.com/article/us-russia-bomb-metro-idUSKBN17A0RI 
84 Agy. 
85 http://halkinkurtulusu.net/?p=8547  
86 Agy.  
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SADAT‟ın yapısı, ilişkileri ve illegal aktiviteleri medyada ayrıntılı olarak haberleştirmesine 

rağmen, Erdoğan ve AKP Hükümeti hiçbir girişimde bulunmadı ve „Özel Ordu‟yu korudu.  

 

  

Şekil 13 Sol, 03 Eylül 2012 tarihli Aydınlık Gazetesi SADAT‟ın Suriye‟deki muhalif gruplara eğitim verdiğini ifade 
ediyor.

 87
 Sağda, 04 Eylül 2012 tarihli Aydınlık SADAT‟ın Deniz Kuvvetlerinin Gölcük/İzmit‟teki kampında Suriyeli 

savaşçıları eğittiğini ifşa ediyor.
88

 
89

 
90

 

  

Şekil 14 Solda, Aydınlık‟ın SADAT‟ın kuruluşu ile ilgili manşeti “Büyük Ağabey Tayyip!” SADAT‟ın kuruluşundan 
sonra Erdoğan‟a yaptığı ziyaretin haberi veriliyor. Sağda, Aydınlık Gazetesinin 7 Temmuz 2014 tarihli manşeti 

“MİT‟ten İŞİD‟e paralı asker. Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli askerler Erdoğan‟ın bilgisi dâhilinde 
İŞİD için savaşıyor. Lojistik desteği Konyalı bir şirket sağlıyor TSK‟daki komutanlar ise durumdan 

rahatsız”. 

SADAT uzun bir süredir Libya‟daki krize de müdahil. Tanrıverdi ve adamlarının Libya‟ya 

sızması muhtemelen SADAT‟ın kuruluşundan da önceye, 2011 yılına uzanıyor.91 SADAT 

Libya‟daki Cihadistlere askeri eğitim vermekle suçlanıyor.92 SADAT Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                 

87 https://tr-tr.facebook.com/UYANIKTURKLERKULUBU/posts/474479482571145 
88 http://aliserdarbolat.blogspot.de/2014/07/turkmenlerin-kan-tayyipin-ellerinde.html 
89 http://aydinlikgazete.com/mansetler/14979-isci-partisi-sadati-basti.html 
90 https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/gladyo-merkezinin-baskani-askeri-kampi-kesfe-gitti 
91 http://www.sabah.com.tr/dunya/2011/09/14/libyali-muhalifleri-turk-ozel-harekatcilar-egitti 
92 http://www.birgun.net/haber-detay/ak-ordu-ve-ak-emniyet-suphesi-124586.html 
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Tanrıverdi, Libya‟yı birçok kez ziyaret etti, isyancı Libyalı subaylarla görüştü ve Tripoli‟deki 

Türk Büyükelçiliğinden diplomatik destek aldı. 

 

Şekil 15 Tanrıverdi‟nin Libya‟ya yaptığı ziyaretlerden biri. 

 

Erdoğan Avrupa‟ya KarĢı Zayıfların Silahını mı Kullanıyor? 

 

“Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, 

Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz”. 

Recep Tayyip Erdoğan 

Uluslar arası ilişkilerde ülkeler rasyonel aktörlerdir ve eylemlerini bütün olası avantajları 

ve dezavantajları göz önünde tutarak gerçekleştirirler. Bu yüzden ulusal ilişkilerin tesadüfler 

tarafından şekillendirildiğini düşünmek gerçekçi değildir. Özellikle Erdoğan gibi her attığı 

adımı gücünü biraz daha pekiştirmek için kullanmak isteyen, acımasız ve pragmatik bir 

politikacının eylemlerinde tesadüfün rolü göz ardı edilebilir. 

22 Mart 2016 tarihinde Brüksel‟de bir terör saldırısı gerçekleşti. Erdoğan saldırıdan dört 

gün önce Belçika‟yı bu ülkedeki PKK propagandasının önlenmesi konusunda uyardı ve 

şunları söyledi: 

“"Ankara'da patlayan bombanın, şehrin göbeğinde terör örgütü yandaşlarına şov 

yapma imkânının sağlandığı Brüksel'de veya Avrupa'nın herhangi bir şehrinde 

patlamaması için hiçbir sebep yok".93 

Erdoğan, AKP Hükümeti ve Erdoğan yanlısı gazeteler Brüksel‟deki bombalamayı 

“Belçika‟nın cezalandırması” olarak nitelediler.94  

                                                 

93 http://www.hurriyet.com.tr/cumhurbaskani-erdogandan-brukseldeki-pkk-cadirina-sert-tepki-40071419  
94 http://www.theeventchronicle.com/brussels/erdogan-prime-suspect-march-22-brussels-bombing/#  



 

21 

 

Diğer bir olaydaki „tesadüf‟ daha da ilginç. Erdoğan 22 Mart 2017 tarihinde 12.00–15.00 

saatleri arasında Anadolu Yayıncılar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Buradaki 

konuşmasında Avrupa ülkelerinin Türkiye‟ye karşı tutumlarını değiştirmedikleri sürece 

güvenliklerinin tehlikede olduğunu söyleyerek bu ülkeleri aşağıdaki sözlerle tehdit etti.95 96: 

“Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir 

Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz”. 97 

Erdoğan‟ın bu tehdidini dile getirdiği saatlerde (14.35‟te) İngiltere parlamento binası 

önünde sivillere karşı bir terör saldırısı gerçekleşti.98 

Erdoğan‟ın SADAT‟ı ve terörü Avrupa ülkelerine karşı neden bir dış politika aracı olarak 

kullanmak isteyebileceği sorusunun cevabı karmaşık değil. Erdoğan acımasız, otoriter 

yaklaşımı ve muhalif olanlara yaptığı ağır baskılar nedeniyle uzunca bir süredir Batılı ülkeler 

tarafından eleştiriliyor ve adım adım izole ediliyor. Erdoğan Avrupa ülkelerinin eleştirilerine 

muhatap olmadan ülkedeki baskıyı serbestçe uygulamak istiyor. Ancak ülkedeki ekonomi 

sürekli kötüye gidiyor ve bir ekonomik kriz olasılığı giderek artıyor. Türkiye ile Avrupa 

arasındaki ekonomik ilişkilerin belirgin şekilde Avrupa lehine olmasından dolayı Erdoğan bu 

ülkelere karşı ekonomik yaptırım uygulayamıyor. Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaret 

dengesi bariz şekilde Avrupa ülkelerinin lehine. Bu ülkelerin Türkiye‟de büyük yatırımları 

mevcut. Bu nedenle Erdoğan Avrupa ülkelerine, onların Türkiye‟ye ihtiyaç duyduğundan 

daha fazla ihtiyaç duyuyor. Erdoğan, kendisinin temel insani değerleri ve hakları ihlal ederek 

ülkeyi antidemokratik bir rejime doğru sürüklemesi karşısında, Avrupa ülkelerinin yapacağı 

eleştirileri ve alacağı önlemleri, Türkiye‟nin politik ve ekonomik gücünün durduramayacağını 

iyi biliyor. Avrupa ülkelerini Türkiye‟ye karşı tutumlarını değiştirme konusunda ikna edebilmek 

için Erdoğan‟ın elindeki koz olarak, bu ülkelerin güvenlikleri ve istikrarları konusundaki 

hassasiyetleri kalıyor. Tabii Erdoğan‟ın açıktan kullandığı bir diğer koz olan „mülteci 

Suriyelileri Avrupa‟ya gönderme‟ tehdidini de hatırlamak gerekiyor. 

Terörizm zayıfın kuvvetliye karşı silahı. 99  Kırılgan ve zayıf uluslararası aktörler 

konvansiyonel yöntemlerle ikna edemeyecekleri hedef ülkelere isteklerini kabul ettirebilmek 

için terörü kullanma konusunda eğilimli oluyorlar.100 Erdoğan‟ın Avrupa ülkelerinin Türkiye‟nin 

diktatörlüğe kayması karşısında suskun kalmaları için SADAT‟ı ve terörü kullanıp 

kullanmadığı derince araştırılmalı. SADAT‟ın ve faaliyetlerinin esaslı bir şekilde anlaşılması 

Erdoğan‟ın Avrupa‟daki terör olaylarındaki rolünün tam olarak ortaya çıkmasına olanak 

sağlayacak. 

                                                 

95 https://www.haberler.com/gundem-22-mart-2017-9403733-haberi/  
96 http://www.independent.co.uk/news/world/europe/turkey-erdogan-germany-netherlands-warning-europeans-not-

walk-safely-a7642941.html 
97 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39352091 
98http://www.ntv.com.tr/dunya/son-dakika-haberi-ingilterede-parlamento-binasi-onunde-teror-
saldirisi,jqyDlL2Y3U6cg7xtFMPk6w  
99 Crenshaw, M. (1981). The causes of terrorism. Comparative Politics, 13(4), 379-399.  
100 Polo, S. M., & Gleditsch, K. S. (2016). Twisting arms and sending messages: Terrorist tactics in civil war. Journal of 

Peace Research, 53(6), 815-829.  
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SADAT; ERDOĞAN‟IN MUHALEFETE KARġI SĠPERĠ 

 

Erdoğan‟ın AKP‟si Parti mi Mafya mı? 

 

 “AKP bir siyasi parti değil mafyadır”101 

 “AKP suça bulaşmış bir mafya örgütüdür'”102 

            Tutuklu Gazeteci Ahmet ġık 

 

Erdoğan ve AKP gizli örgütler ve mafya ile tam bir işbirliği içinde varlığını sürdürüyor. 

AKP, mafya ile „sözde‟ İnsan Hakları Örgütleri arasındaki bağlantıyı sağlıyor, bazı Futbol 

kulüpleri ile mafya arasındaki bağlantıda rol alıyor. 103  Erdoğan Hükümeti AKP aleyhine 

sonuçlanabilecek bir seçime veya olası büyük ölçekli bir sivil protesto hareketine karşı104 

müdahale etmek üzere mafya örgütlerini, milisleri ve toplumu silahlandırmak maksadıyla 

düzenlemeler yapıyor. 105 AKP sadece mafyayı desteklemekle kalmıyor aynı zamanda mafya 

üyelerini parti içinde kritik konumlara da getiriyor. Örneğin AKP‟li Milletvekili ve AK Parti 

Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahim Boynukalın Eylül 2015‟te Hürriyet 

Gazetesi‟ne güç kullanarak baskın yapan bir mafya lideri.106 SADAT ile bağlantısı olan107 

Boynukalın, Selefi–Cihadist ĠHH, El Nusra108 ve Dar–ul Ġlim örgütlerinin de destekçisi.109 

 

 

Şekil 16 AKP Milletvekili Boynukalın (solda), İHH basın açıklamasında.110 

                                                 

101 http://www.gazete2023.com/gundem/akp-siyasi-parti-degil-mafyadir-h55070.html 
102 http://www.avrupa-postasi.com/gundem/ahmet-sik-akp-suca-bulasmis-bir-mafya-orgutudur-demisti-h100626.html 
103 http://www.gazeteciler.com/haber/nedir-akpnin-bu-mafya-dknl/201418 
104 http://www.korhanyilmaz.com/?p=59902 
105 http://www.halkinbirligi.net/akp-militanlarini-silahlandiracak/ 
106 http://odatv.com/akpliler-hurriyeti-basti-0609151200.html 
107 http://www.uskudar.edu.tr/tr/icerik/1922/siyaset-okuluna-katilan-bakan-yardimcisi-abdurrahim-boynukalin-15-
temmuz-sonrasi-gencler-kapali-butun-yapilara-ofkeli 
108 http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/hurriyeti-basan-vekil-ataturk-dusmani-cikti-930121/ 
109 http://darulilim.com/detay.php?detay=haber&id=283 
110 http://www.yenisakarya.com/28732-sakarya-ihh-vahseti-kinadi-haberi.html 
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AKP içindeki diğer bir mafya lideri bir dönem AKP milletvekili adayı olan Ġsmail Altınok. 

Emniyet bir süre önce 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, adam yaralamak, 

gasp ve tehdit' iddiasıyla İsmail Altınok grubunu takibe aldı. İsmail Altınok grubunun kumar 

oynattığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı ve hedeflerindeki şahıslara karşı tehdit, işkence ve zor 

kullandıkları tespit edildi. Suç şebekesinin başı olan Altınok ile Tanju Çolak'ın irtibatı ortaya 

çıktı.111 Altınok kısa zaman önce tutuklandı. Aşağıda Altınok‟un seçim pankartı112 ve ilişkileri 

görülüyor. 

 

  

 

 

Şekil 17 Sol üst, AKP Milletvekili adayı Altınok seçim kampanyasında. Sağ üst, Altınok Erdoğan ve eşi Emine 
Erdoğan ile birlikte. Sol alt, 15 Temmuz olayları esnasında otomatik silah taşıyan Altınok mafya üyeleri ile birlikte. 

Sağ alt, olaylar esnasında bir polis memuruyla birlikte. 

 

Milletvekili Sinan Oğan Halk Özel Harekât adlı örgütün sivillere silah eğitimi verdiğini 

iddia etti.113 AKP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aybek, MP5 silahı ile bir 

                                                 

111 http://www.sabah.com.tr/yasam/2017/06/13/tanju-colak-sebekenin-sohret-yuzu 
112 http://odatv.com/tanju-colak-operasyonunda-dikkat-ceken-isimler-1706171200.html 
113 http://www.politez.com/detail/politez-/7605/sinan-ogan-akp-sivillere-silah-egitimi-veriyor 
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fotoğrafını “Vur de vuralım, öl de ölelim” sözüyle birlikte kişisel sayfasında paylaştı.114 

Aşağıda bir Halk Özel Harekât aracı görülüyor. 

 

 

Şekil 18 Sol, AKP‟li politikacı Mehmet Aybek elinde MP5 silahı ile. Sağda, serbestçe dolaşan birçok Halk Özel 

Harekât aracından biri. 

 

Erdoğan ve AKP ile ilişkili birçok mafya lideri var. Bunlardan Sedat Peker ve Levent 

Çiçek öne çıkıyor. Ergenekon sanıklarından Peker, Erdoğan gibi „Reis‟ lakabını kullanıyor. 

Peker 2015 yılında yaptığı bir konuşmada Erdoğan karşıtlarını “Oluk oluk kanlarını 

akıtacağız!” sözleri ile tehdit etmişti 115  Peker, Nisan 2017 tarihindeki Anayasa 

referandumundan önce Erdoğan karıştı politikaları sürdürmeleri durumunda Avrupa liderlerini 

Avrupa‟ya şiddeti getirmekle tehdit etti. Peker‟in sözleri;116  

"Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar öğretisiyle yetişen 

neslimizin Avrupa'nın her noktasında Gezi olaylarından çok daha beter olan şeyleri 

nasıl yapabileceğimizi, o gün geldiği zaman tam olarak öğrenecekler" 

 

 

Şekil 19 Peker Erdoğan yanlısı Yeni Akit gazetesinin bir yemeğinde görülüyor. Sağında Yeni Akit yazarı ve 
SADAT danışmanı Abdurrahman Dilipak oturuyor. 

                                                 

114 http://www.abcgazetesi.com/mp5le-tehdit-etmisti-akp-yoneticisi-gozaltina-alindi-56101h.htm 
115 http://www.diken.com.tr/sedat-peker-suskunlugunu-bozdu-sozlerim-carpitildi-demirtas-pkknin-sivil-uzantisi/ 
116 http://www.cnnturk.com/video/turkiye/sedat-pekerden-avrupa-ulkelerine-tehdit 
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Peker‟in SADAT ve Suriye savaşında yer alan gruplarla doğrudan ilişkileri var. Bu 

gruplara askeri malzeme gönderiyor ve bunun tanıtımını yapıyor.117 118 

 

 

Şekil 20 Mafya Lideri Peker Suriye Savaşına katkısının reklamını yapıyor. 

 

Bir diğer önde gelen mafya lideri ise Levent Çiçek. Çiçek AKP‟nin Ankara Büyükşehir 

Belediye Başkanı Melih Gökçek‟in oğlu Osman Gökçek‟in yakın arkadaşı.119. Çiçek bir 

dönem AKP‟nin Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları başkanlığını da yaptı. 

 

  

Şekil 21 Solda, Çiçek Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı. Sağda, Çiçek ofisinde, arkada AKP‟nin İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu‟nun fotoğrafı duvarda. 

                                                 

117 http://www.halkizbiz.com/m/?id=15328 
118 http://www.abcgazetesi.com/sedat-pekerden-cihatcilara-muhimmat-3447h.htm 
119 http://www.internethaber.com/osman-gokceke-cete-sozu-338530h.htm 
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Çiçek ile ilişkili olan AKP‟liler Osman Gökçek ile sınırlı değil. BaĢbakan Binali Yıldırım 

ve MĠT MüsteĢarı Hakan Fidan‟ın da bu mafya lideriyle ilişkileri var. 

 

 

 

Şekil 22 Solda, Çiçek Başbakan Yıldırım‟ın sağında. Sağda, Çiçek bir dönem AKP milletvekilliği için hazırlık 
yapan MİT Müsteşarı Hakan Fidan‟ın sonradan vazgeçtiği seçim kampanyası esnasında görülüyor. 

 

Erdoğan‟ın Paramiliter Örgütleri 

 

Aşağıda Erdoğan‟ın paramiliter örgütlerinin geniş bir listesi yer alıyor. Ancak liste 

bununla sınırlı değil ve çok daha kabarık. 

 

SADAT 

SADAT, diğer terör örgütleriyle ilişkisi, eski askeri uzmanlardan oluşan oldukça geniş 

operasyon kadrosu ve halen görevine devam eden askerlerden destek alması yönüyle 

Erdoğan‟ın paramiliter örgütleri içinde en önde geleni sayılıyor.120 Erdoğan, SADAT ve Selef–

Cihadist paramiliter organizasyonlar arasındaki ilişki çok açık bir sebebe dayanıyor. Erdoğan 

kendisine tam biat etmeyen Silahlı Kuvvetlerin ve potansiyel muhalif halk hareketlerinin 

emellerini gerçekleştirmesine ve hükümranlığını sürdürmesine engel olabileceğini düşünerek 

bir sipere ihtiyaç duyuyordu. Erdoğan, Ordu‟yu kendisine tam biat ettireceği ana kadar, siper 

olma görevini SADAT‟a verdi. SADAT kadroları Suriye‟de Erdoğan‟ın biçtiği rolü tam 

anlamıyla yerine getirdiler. Erdoğan‟ın kendisine karşı yapılmasına müsaade ettiği 15 

Temmuz 2016 darbe girişiminde ne kadar faydalı olabileceklerini de gösterdiler. SADAT şu 

anda bir zamanlar demokrasi yanlısı, laik ve güçlü bir ordu olarak bilinen Türk Silahlı 

Kuvvetlerini „Erdoğan‟ın Kutsal Halifeliğinin Ordusu‟na dönüştürmekle meşgul. Erdoğan‟a 

hizmetin SADAT tarafından nasıl yapıldığı şirketin resmi sitesinde açık olarak ifade ediliyor: 

                                                 

120 SADAT,  15 Temmuz 2016 olaylar esnasında Milli İstihbarat Teşkilatı  ve Erdoğan‟ın polis içindeki unsurları ile birlikte  

bu listedeki tüm  örgütlerinin eylemlerini planlayan ve koordine eden bir merkez gibi çalıştı. 
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“SADAT A.Ş. hizmet verilen ÜIkelerin topyekün savunma organizasyonu ihtiyacı olarak 

ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatIanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, 

yol kapaması, tahrip, sabotaj ye kurtarma–kaçırma harekâtları ile bu harekâtlara karşı koyma 

faaliyetlerinin eğitimini verir.”121 

SADAT operasyonel amaçlarla konvansiyonel olmayan taktikleri kullanarak, askeri 

unsurları etkisi hale getirecek ve sivil halk arasında gizlenerek etkin protestolara karşı 

mücadele edecek şekilde dizayn edildi. SADAT‟ın bir yeteneği de, Türkiye‟deki politik rejimi 

diktatörlük haline getirmek ve Erdoğan‟ın halifeliğini ilan etmek üzere oluşturulan AKP‟nin 

Ak Gençlik Ġdealinin araçları olan „Osmanlı Ocakları‟ gibi paramiliter unsurları istediği anda 

Erdoğan‟ın Halk Ordusu‟na dönüştürülebilecek olması. 15 Temmuz 2016‟da yaşananlar 

SADAT‟ın bu misyonunun kapsamlı bir provasını teşkil ediyordu. SADAT‟ın görev tanımında 

yer alan paramiliter eylemler 15 Temmuz günü sokaklara çıkarılan askerlere ve birliklere 

karşı uygulandı.122 

 

 

Şekil 23 Erdoğan ve Tanrıverdi 25 Ocak 2014 tarihindeki bir faaliyette bir arada. 

 

15 Temmuz 2016‟dan sonra Adnan Tanrıverdi Erdoğan‟ın BaĢdanıĢmanı olarak 

atandı. Tanrıverdi bunun üzerine SADAT‟ın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa 

ederek SADAT Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 123  Yerine oğlu Ali Kamil Melih Tanrıverdi 

SADAT‟ın başına getirildi. Ali Kamil Melih Tanrıverdi de babası gibi Selefi–Cihatçı ideolojiye 

sahip. Ali Kamil Melih Tanrıverdi kişisel BlogSpot sayfasında İŞİD yanlısı fikirleri savunuyor, 

hatta İŞİD‟in „Hilafetin DönüĢü‟ (The Return of Khilafah) kitabının tanıtımını yapıyor.124 125 

 

 

                                                 

121 http://www.sadat.com.tr/download/SADAT-tr-full-v02.pdf 
122 Malsin, J. (July 16, 2016). This Is What Istanbul Was Like As Turkey's Attempted Coup Played Out. Time. 
123 https://www.haber3.com/guncel/erdogan039in-danismani-gorevinden-ayrildi-haberi-4407769 
124 http://akmTanrıverdi.blogspot.de/2014/07/isidin-misyonu.html 
125 https://plus.google.com/+MelihTanrıverdi 
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Şekil 24 Solda, SADAT‟ın yeni başkanı Ali Kamil Melih Tanrıverdi. Sağda, İŞİD‟in misyonunu ve kitabını tanıtıyor. 

 

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)  

TÜGVA, Selefi–Cihatçı fikirleri gençler arasında yaymak için Erdoğan‟ın oğlu Bilal 

Erdoğan tarafından kurulan bir vakıf.126 Sözde dini önder İŞİD/El Nusra yanlısı Nurettin 

Yıldız, Bilal Erdoğan‟la işbirliği içinde TÜGVA vakfındaki gençleri doktrine diyor.127 128 Yıldız 

demokrasiyi „kâfir iĢi” olarak tanımlıyor.129  Bir videoda, Jabhat al–Nusra (Suriye‟de El 

Nusra/El Kaide‟ye verilen isim) Komutanı Abdullah el Muhaysini Yıldız‟ın kitabını 

tanıtıyor.130  

 

  

Şekil 25 Solda Bilal Erdoğan TÜGVA‟nın bir faaliyetinde. Sağda, Nurettin yıldız TÜGVA gençlerini doktrine ediyor. 

 

                                                 

126 http://sonsaniye.ca/index.php/2016/12/28/erdogan-ve-el-nusra-iliskileri-cuvala-sigmiyor/ 
127 Agy. 
128 http://www.tugva.org/aksiyon-akademisi-ilk-mezunlarini-verdi/ 
129 http://www.gazete2023.com/guncel/nurettin-yildiz-demokrasi-kafir-isidir-h57663.html 
130 http://gazetemanifesto.com/2017/05/30/el-kaide-seyhi-gerici-nurettin-yildiza-referans-oldu/ 
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Şekil 26 Nurettin Yıldız Bilal Erdoğan‟ın TÜGVA Vakfından gençlere hitap ediyor. 

 

 

  

Şekil 27 Sol üstte, Nurettin Yıldız. Sol altta, Nurettin Yıldız‟ın Jabhat Al–Nusra Komutanı Abdullah el 
Muhaysini‟yi ziyareti. Sağda, Yıldız TÜGVA Vakfının „Aksiyon Akademisi‟ gençlerinin eğitimi faaliyetinde. Bu 

faaliyete Bilal Erdoğan da katıldı.131 Pankartta yazanlar dikkat çekici " Allah uğrunda gereği gibi cihad edin. O 
sizi seçti!" 

 

 

 

                                                 

131 http://www.tugva.org/aksiyon-akademisi-ilk-mezunlarini-verdi/ 
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Sosyal Doku Vakfı 

Sosyal Doku Vakfı Nurettin Yıldız başkanlığında sözde dini faaliyetler yapan bir kuruluş. 

Suriye‟deki El Kaide‟nin uzantısı olanın El Nusra ile bağlantılı Yıldız, vakıftaki faaliyetlerini 

Selefi–Cihatçı ideolojiye uygun olarak yürütüyor. Takipçilerini vakıf vasıtasıyla bu inanışa 

göre doktrine ediyor. 

  

Şekil 28 Solda, Yıldız genç bayan izleyicilerine hitap ediyor. Sağda, Yıldız‟ın takipçileri İsrail‟i protesto ediyor. 

 

Aşağıda Nurettin SADAT DanıĢmanı gazeteciler Abdurrahman Dilipak ve Ahmet 

Varol ile birlikte görülüyor. Daha aşağıda Yıldız Yeni Akit Grubu İcra Kurulu Başkanı 

Mustafa Karahasanoğlu ile birlikte. Dilipak ve Varol Erdoğan‟ın sözcüsü Yeni Akit 

gazetesinde yazıyorlar. 

 

Şekil 29 Yıldız Dilipak ile birlikte. Ahmet Varol Türk Bayrağı‟nın yan tarafında ikiliye bakıyor. 

 

 

Şekil 30 Yıldız Karahasanoğlu ile. 
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Aralık 2016 tarihinde Rusya‟nın Türkiye büyükelçisi Andrey Karlov‟u suikast yaparak 

öldüren polis memuru Mevlüt Mert AltıntaĢ‟ın132 133 134 Nurettin Yıldız‟ın takipçilerinden biri 

olduğu iddia ediliyor.135 136 137 Altıntaş ve yakın arkadaşlarının AKP, Nurettin Yıldız, İŞİD ve El 

Nusra ile ilişki içinde oldukları gündeme getiriliyor.138 139  

 

   

Şekil 31 Solda, Altıntaş suikastı yaptıktan sonra El Nusra marşını söylüyor. Ortada ve sağda Altıntaş‟ın oda 
arkadaşı Abdullah Polat‟ın ortağı Serkan Özkan AKP‟nin İçişleri bakanı Süleyman Soylu ve  Erdoğan‟ın 

danışmanı Hamza Yerlikaya ile görülüyor. 

 

Osmanlı Ocakları 

Osmanlı Ocakları, Avrupa‟da ve Türkiye‟deki AKP taraftarı gençlere radikal görüşleri 

aşılayan Erdoğan taraftarı bir organizasyon.140 Örgüt, başkan Kadir Canpolat da dâhil olmak 

üzere suç örgütü mensupları ve mafya liderleri tarafından yönetiliyor. Canpolat Kasım 2006 

tarihinde Türkiye‟yi ziyaret eden Papa 16. Benedictus‟a suikast düzenlemek ile suçlanan ve 

tutuklanan altı kişiden biri.141 Canpolat “R.T. Erdoğan namusumuzdur!” sloganını kullanan 

teşkilatını “Erdoğan‟ın Askerleri” olarak niteliyor.142 143. Osmanlı Ocakları yeni üyelerini 

Erdoğan‟a bağlılık yemini yaptırdıktan sonra saflarına katıyor. 

 

                                                 

132 http://www.insanhaber.com/guncel/rus-elciyi-olduren-polis-mevlut-altintas-nurettin-yildizin-h82423.html 
133 http://www.hurriyet.com.tr/sohbetine-gidiyormus-40315960 
134 http://www.expressgazete.com/gundem/mevlut-mert-altintas-nurettin-yildizin-sohbetine-gidiyormus-h15109.html 
135 http://habercem.com/m/haber.php?id=138545 
136 http://umutgazetesi2.org/rus-buyukelciyi-olduren-polis-nureddin-yildizin-sohbetlerine-katildigi-ortaya-cikti/ 
137 https://www.youtube.com/watch?v=angZWlvibJ0 
138 http://sonsaniye.ca/index.php/2016/12/28/erdogan-ve-el-nusra-iliskileri-cuvala-sigmiyor/ 
139 http://dusuncemektebi.com/d/141478/laban-ve-salehin-uzerinde-mevlut-mert-altintasin-fotografi-da-bulundu/ 
140 http://osmanliocaklari.org.tr 
141 http://www.birgun.net/haber-detay/ergenekon-a-adim-adim-32575.html 
142 http://osmanliocaklari.org.tr 
143 http://odatv.com/kim-bu-osmanli-ocaklari-1009151200.html 
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Şekil 32 Solda, Canpolat ve Erdoğan birlikte. Sağda, Başbakan Yıldırım ve Canpolat Osmanlı Ocakları Trabzon 
Şubesinin açılış töreninde. 

 

 

Şekil 33 Osmanlı olacaklarına katılış törenleri Erdoğan‟a tam sadakati sağlamak ve üyeleri radikalize etmek için 

kullanılıyor.144 

 

Ensar Vakfı 

Ensar Vakfı sözde dini işlerle uğraşan bir vakıf. Vakıf medyada kadın üyelere ve genç 

üyelere cinsel saldırılar ve tecavüz iddialarıyla sıkça gündeme geliyor. 15 Temmuz‟da Ensar 

Vakfı‟nı sahaya süren Erdoğan, bugünlerde örgütü 15 Temmuz mahkemelerinde savcılara, 

hâkimlere, sanıklara ve ailelerine baskı yapmak maksadıyla kullanıyor. AKP Milletvekilleri ile 

birlikte duruşmalara yoğun şekilde katılan Vakıf üyeleri, sanıkların mahkemede önceden 

yaşadıkları ve halen süren işkenceleri anlatmalarına izin vermiyor. 15 Temmuz sanıklarının 

avukatlarını tehdit ederek savunma yapmaktan caydırmaya çalışıyor. Sanıkların eşlerine 

                                                 

144 https://www.youtube.com/watch?v=bCV5kS2Smd0 
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cinsel içerikli hakaretlerde bulunuyor. Sanık eşlerine mahkemelerde vakıf üyeleri tarafından 

yöneltilen sözlerden bazıları; 

“Bizim helalimizsiniz, eşlerinizi boşayın sizinle biz evleneceğiz, zaten buradan 

çıkamayacaklar, onlara el sallamayın bize el sallayın”.  

 

  

Şekil 34 Solda Erdoğan ve sağda oğlu Bilal Ensar Vakfının aktivitelerinde. 

 

ĠHH–Ġnsan Hakları ve Hürriyetleri Ġnsani Yardım Vakfı 

İHH sözde insani yardım faaliyetleri yapan bir örgüt.145 Bu örgüt, Mayıs 2010 tarihinde 

gerçekleşen ve İsrail güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesi sonucunda acı şekilde 

sonuçlanan „Mavi Marmara‟ etkinliğinin mimarı. Bu olayda gemideki 10 aktivist öldürülmüş, 

onlarcası da yaralanmıştı. İHH‟nın başında Fehmi Bülent Yıldırım bulunuyor. Yıldırım ve 

İHH‟nın MİT ile işbirliği içinde Suriye‟de İŞİD ve El Nusra‟ya insani yardım adı altında silah 

sevkiyatı yaptığına dair ciddi iddialar var.146 147.148 Rusya‟nın Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi‟ne verdiği raporda İHH ve Bülent Yıldırım‟ın Suriye‟deki terörist gruplara ulaştırmak 

üzere silah satın aldıkları belirtiliyor. Bu gizli faaliyetin, Türkiye–Suriye sınırındaki mültecilere 

insani yardım götürme maskesi altında, silahları taşıdıkları tırların yakalanmasıyla ortaya 

çıktığı ifade ediliyor. 149  Rusya‟nın raporunda Suriye‟deki birçok savaşçının İHH ile 

(dolayısıyla Mit, Erdoğan ve SADAT ile) bağlantılı olduğunu belirtiyor. 

 

                                                 

145 https://www.ihh.org.tr 
146 http://imc-tv.net/el-kaide-sanigi-iside-yardim-malzemelerini-ihh-ile-gecirebilirim/ 
147 http://www.siyasetcafe.com/Medya-Haberleri/19915-ihh-hakkinda-sok-iddialar--erdogan-bunun-icin-mi-satti 
148 https://www.youtube.com/watch?v=U3u648Eq638 
149 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/2016/94 
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Şekil 35 Raporda İHH‟nın „insani yardım‟ maskesi altında Suriye‟ye silah transferi yaptığı açık olarak ifade ediliyor. 

 

  

Şekil 36 Solda, İHH yöneticisi F. Bülent Yıldırım bir Mavi Marmara protesto yürüyüşünde. Sağda, Yıldırım İHH 
binasında Nurettin Yıldız ile toplantı halinde. 

 

 

Şekil 37 Erdoğan, Bülent Yıldırım ve mafya lideri Sedat Peker, Emine Erdoğan‟ın sekreterinin düğününde sohbet 

ediyor.150 

 

 

 

                                                 

150 http://t24.com.tr/haber/sedat-peker-erdogan-risk-aldi-ben-normallestim,300046 
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ĠBDA–C Ġslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi 

Ġslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi Selefi inanışa sahip bir organizasyon. Örgüt 

1993 yılında gerçekleşen Madımak otelinin yakılması sonucu 37 kişinin ölmesine sebep 

olmakla suçlanıyor. İBDA–C‟nin lideri Salih Ġzzet ErdiĢ ancak bu kişi „Salih Mirzabeyoğlu‟ 

takma adını kullanıyor. Erdoğan, 16 yıllık mahkûmiyetin ardından Aralık 2014 tarihinde 

hapisten çıkan Mirzabeyoğlu ile özel bir görüşme yaptı.151 İBDA–C‟nin kardeş örgütünün adı 

Müslüman Anadolu Gençliği–MAG. IBDA–C/MAG‟ın silahlı militanları 15 Temmuz 2016‟da 

yaşanan olaylar esnasında görevli olarak sokaklardaydı.152 İBDA–C militanları, Suriye‟de El 

Nusra ve İŞİD saflarında savaşıyor.153 154  

  

Şekil 38 Solda, İBDA–C takipçileri liderlerinin reklamını yapan bir pankart taşıyorlar. Pankartta “Ben kimim?” 
sorusuna “Sen Mehdisin” (dünyayı kurtarmak üzere gönderilen insan) şeklinde cevap veriliyor. Sağda, İBDA–C 

üyeleri 15 Temmuz‟daki olaylar esnasında görülüyor. Daire içine alınan kişi bu raporun 15 Temmuz‟la ilgili 
bölümünde tekrar karşımıza çıkacak. 

 

   

Şekil 39 Solda, Erdoğan ve eşi İBDA–C militanı cihadist Ghassan Alabed‟i saraylarında misafir ediyor.155 Ortada 

ve sağda Alabed Suriye‟de gerçek kimliği ile görülüyor.156 

 

                                                 

151 http://www.haberay.com.tr/siyaset/erdogan-salih-mirzabeyoglu-ile-gorustu-h1737.html 
152 http://divrigliyiz.biz/haber/494/17/akpnin-demokrasi-savascilari-meger-ibda-cli-cihatcilarmis 
153 http://www.diken.com.tr/amerikali-akademisyenin-gozunden-turkiye-isid-isbirligine-dair-dokuz-iddia/ 
154 http://divrigliyiz.biz/haber/494/17/akpnin-demokrasi-savascilari-meger-ibda-cli-cihatcilarmis 
155 https://www.durushaber.com.tr/dis-haberler/erdogan-in-agirladigi-kisi-cihatci-mi-h1657.html 
156 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201612231026472030-sosyal-medya-suriyeli-bananin-babasi-cihatci-mi/ 
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KKT–KardeĢ Kal Türkiye  

KardeĢ Kal Türkiye Erdoğan‟ın oğlu Bilal‟in eşinin babası Orhan Uzuner tarafından 

yönetiliyor. KKT, Erdoğan‟a karşı güçlü bir halk muhalefetinin ortaya çıkması durumuna karşı 

AKP‟li üyelerini seferber etmek üzere kuruldu.157 158 Uzuner KKT üyelerine, gerektiğinde 

Erdoğan karşıtlarına karşı kullanmaları için silahlarını arabalarında taşımalarını tavsiye 

ediyor.159 

 

Şekil 40 Erdoğan ve Orhan Uzuner çocuklarının düğününde. 

 

HÖH–Halk Özel Harekât  

Halk Özel Harekât160 Türkiye‟de bir iç savaş çıkması durumunda Erdoğan ve AKP‟yi 

muhaliflere karşı korumak üzere kuruldu.161 Örgütün başında daha önce Suriye‟de savaşçı 

olarak bulunmuş Yunus Emre Polat var.162 

   

Şekil 41 Solda, 15 Temmuz sonrası gösteriler esnasında bir HÖH aracı. Ortada, HÖH Logosu. Sağda, Yunus 
Emre Polat. 

                                                 

157 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/679803/Erdoğan_in_milisleri_.html# 
158 http://odatv.com/gerektigi-zaman-kullanacagimiz-silah-var-2002171200.html 
159 

http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/680816/Erdoğan_in_dunuru_Uzuner___Silahimiz__degil___Sirenimiz_var__d
edim.html 
160 http://www.halkozelhareketidernegi.org 
161 Agy. 
162 http://www.abcgazetesi.com/sinan-ogandan-hoh-aciklamasi-44071h.htm 



 

37 

 

 

Şekil 42 HÖH internet sayfasında Erdoğan‟ın bütün kâfirleri yok edeceğine dair sözde misyonuna ilişkin „Erdoğan 

Mehdi ordusunu Suriye‟de topluyor‟ konulu bir makalenin videosunun reklamı yapılıyor.163 Videoda Suriye 
Tahrir el ġam (El Kaide) örgütü Komutanı Abu Cabir‟in bu savaşın planlamasını Hükümetle koordine etmek için 

Türkiye‟de olduğu ifade ediliyor.164 

 

ĠMKAN–DER – Ġnsani Müdafa ve KardeĢlik Derneği  

İMKAN–DER‟in SADAT ile güçlü bir ilişkisi var. Murat Özer liderliğindeki örgüt Suriyeli 

savaşçılara Gaziantep‟te tedavi ve tıbbi destek imkânı sunuyor.165 166 Rusya‟nın Birleşmiş 

Milletler temsilcisi Vitali Curkin‟in Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyine sunduğu mektupta 

İMKAN–DER, İHH ve ÖNCÜ NESİL örgütleri Suriye‟de savaşan gruplara silah taşımakla 

suçlanıyor.167 

  

Şekil 43 Solda, bir İMKAN–DER üyesi Türkiye‟de tedavi desteği verdiği bir cihadist ile. Sağda, Bülent Özer Libyalı 
Cihadistler ile.

                                                 

163 http://www.halkozelhareketidernegi.org/rekor-kiran-erdoganin-ve-devletin-derin-plani-son-savas-sonuna-kadar-

dinleyin/ 
164 http://www.halkozelhareketidernegi.org/rekor-kiran-erdoganin-ve-devletin-derin-plani-son-savas-sonuna-kadar-

dinleyin/ 
165 http://odatv.com/cihatcilar-turkiyede-boyle-yardim-topluyor--1112131200.html 
166 http://www.birgun.net/haber-detay/islamci-militanlar-icin-cihat-hastanesi-acildi-68921.html 
167 http://kureselanaliz.com/2016/02/rusyanin-bm-daimi-temsilcisinden-ihh-imkander-oncu-nesil-insani-yardim-

dernegine-iftira/ 
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SADAT VE MĠLĠSLERĠN 15 TEMMUZ‟DAKĠ ROLÜ 

 

Erdoğan‟ın Kendisine Darbesi ve Sultanlığını Ġlanı 

 

15 Temmuz‟daki olaylar meydana gelmeden önce Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MİT 

Müsteşarı Fidan, bazı AKP‟li politikacılar ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai 

Aksakallı da dâhil bazı Erdoğan yanlısı askerler, o gün ne olacağıyla ilgili tam bir farkındalığa 

sahiptiler. Ordu içerisinde bir karışıklığın yaşanacağına dair birtakım belirtiler olsa da, 

Erdoğan, Hükümet yetkilileri, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları önleyici tedbirler 

almak yerine, Erdoğan‟ın yönlendirmesiyle, olaylar başlayıncaya kadar beklediler. Hatta 

olayların başlaması için provokasyon yaptılar, başlayan olayları manipüle ederek kontrolleri 

altında tuttular ve olayların belirli bir seviyeye tırmanmasına göz yumdular. Sonuçta 

gelişmeler ancak belirli bir düzeye tırmanınca olaylara kararlı şekilde müdahale ettiler. 

Böylece Erdoğan ve onun Ordu‟daki işbirlikçileri tarafından kontrol edilen „Kısıtlı Bir 

BaĢkaldırı‟ ortaya çıkmış oldu. Bu yüzden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olayları 

„Kontrollü Darbe‟ olarak niteliyor.168 Olaylarla hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen Ordu‟dan 

atılan birçok kıdemli tecrübeli asker ise yaşanan olayları „Erdoğan‟ın Kendisine Darbesi 

(Self–coup)‟ olarak nitelendiriyor. Bu konuda yapılan kapsamlı bir çalışmaya internetten 

ulaşmak mümkün.169 

15 Temmuz 2016‟dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan resmi açıklamaya 

göre iddia edilen darbe girişimine sadece 8,651 askeri personel katıldı (5.761 profesyonel 

Ordu mensubu, 1.676 asker ve 1.214 askeri öğrenci).170  Aynı açıklamaya göre olaylara 

karışan kişilerin toplam sayısı Türk Ordusu‟nun toplamının ancak %1,5‟ini oluşturuyor 

(Olaylar esnasında Ordu‟nun mevcudu toplam 570,111 idi. Bunların 247.196‟sı profesyonel 

askeri personel, 270,970‟i vatani görevini yapan askerler ve diğerleriydi). 171  Açıklamada 

Ordunun envanterinde bulunan silah ve teçhizatın çok az bir kısmının olaylarda kullanıldığı 

da ifade edildi. Olaylarda 35 askeri uçak (savaş uçakları ve ulaştırma uçakları), 37 askeri 

helikopter (8 taarruz helikopteri dâhil), 246 zırhlı araç (74 tank dâhil), üç askeri gemi ve 3.992 

hafif silah kullanıldı. Toplamda ordunun envanterinde 300 savaş uçağı, 2500 tank ve 

yüzlerce asker helikopter bulunuyor. 

Türkiye‟nin güvenlik güçleri 250,000 Polis ve 270,000 Jandarma personelinden oluşuyor. 

Güvenlik güçlerinin sayısı ile başkaldırdığı iddia edilen 8,651 kişinin sayıları 

karşılaştırıldığında, darbenin bertaraf edilebilmesi için sivil halkın sokağa çağırılmasına 

kesinlikle ihtiyaç olmadığı görülüyor. Erdoğan‟ın asıl amacının AKP taraftarlarını caddelerde 

askerlerle karşı karşıya getirerek, ölü sayısını mümkün olduğunca artırmak olduğu bariz 

                                                 

168 http://theglobepost.com/2017/04/03/opposition-leader-july-15-was-a-controlled-coup/ 
169 https://15julyfacts.com/tr/ 
170 http://www.ntv.com.tr/turkiye/tsk-darbe-girisimine-katilan-personel-sayisini-acikladi,ns92udU75k2vw-1OlEK4gQ 
171 http://www.emekliasubaylar.org/haberler/item/1475-turk-silahli-kuvvetleri-personel-mevcutlari 
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olarak ortaya çıkıyor. Olaylar belli bir seviyeye gelinceye kadar Hükümetin kasıtlı olarak 

müdahale etmemesi ve Erdoğan‟ın halkı sokağa çağırarak askerlerle karşı karşıya getirmesi 

hayatını kaybedenlerin sayısını artırdı. Baz ölümler siviller askeri zırhlı araçları durdurmaya 

çalışırken oldu. Ancak ölümlerin çoğu tespit edilemeyen yönlerden yapılan Keskin NiĢancı 

AtıĢları sonucunda meydana geldi. Erdoğan‟ın planlaması sonucu yaşanan kaos kimin kime 

ateş ettiğini perdeledi. Bazı yerlerde polisler halkı kasıklı olarak askerlere karşı kalkan olarak 

kullandı. Neticede 250 civarında insan hayatını kaybetti 1.500 den fazla kişi yaralandı. 

Ölümlerin birçoğu Ankara ve İstanbul‟da gerçekleşti. 

Erdoğan medyası, yoğun olarak „15 Temmuz ġehitleri‟ ve „Demokrasiyi Kurtaran 

Halk Direnci‟ gibi söylemleri, bu söylemlerin yanında askerlere karşı açıktan girişilen şiddet 

eylemlerini, linç görüntülerini ve işkenceleri kullanarak, Erdoğan‟ın muhaliflerine karşı halkın 

tepkisini artırmaya ve sürekli canlı tutmaya gayret ediyorlar. Böylece 15 Temmuz sonrasında 

gerek askerlere gerek muhaliflere karşı yürütülen yasadışı ve acımasız ezme ve bitirme 

eylemleri ile tarih boyunca devlet kurumlarında yaşanan en büyük ve hukuksuz tasfiyeyi haklı 

göstermeye çalışıyorlar. Bu söylemler, Anayasaya ve yasalara aykırı olarak yürütülen 

Olağanüstü Halin İlanını ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin meşruiyetini desteklemek için 

kullanılıyor. Bu açıdan bakıldığında Erdoğan ve taraftarlarının, Anayasa değişiklik 

referandumunda başarılı olabilmek için, bizzat Erdoğan tarafından yol verilen darbeyi araç 

olarak kullandıkları net olarak görülüyor. 16 Nisan 2017 tarihinde halka, parlamenter sistemi 

terk ederek meclis tarafından kontrolü kadük hale getirmiş bir BaĢkanlık Sistemi‟ne geçiş 

yapmak için oy kullandırıldı. Erdoğan, oyların mühürleri ve sayımı konusunda yolsuzluklarla 

anılan, Anayasa ve yasaların bizzat Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıkça çiğnendiği bir 

referandum sonucunda zafere ulaştı.172 Bu zafer ülkenin rejimini demokrasiden diktatörlüğe 

dönüştürdü ve Erdoğan‟ın 21. Yüzyıl Sultanlığı‟nı tescilledi.173 Erdoğan ulusun neredeyse 

200 yıllık demokrasi mücadelesini bir diktatörlük girdabına sokarak boğmayı başardı. 

 

SADAT‟ın 15 Temmuz‟daki Rolü 

 

15 Temmuz 2016‟da yaşanan olaylarda Erdoğan‟ın paramiliter örgütlerinin oynadığı 

rolün kapsamlı bir analizi, Erdoğan ve destekçilerinin olayların orkestrasyonunu yaptıklarını, 

bunun sonucunda birçok sivilin öldüğünü ve teslim olan askerler ile askeri öğrencilerin 

öldürüldüğünü ortaya koyuyor. Erdoğan, SADAT ve diğer paramiliter örgütleri kullanarak 

olaylar esnasında şiddetin ve kaosun kasıtlı olarak tırmanmasını sağladı. SADAT bu amaçla 

ordu içinde ve dışında merkezi ve kapsamlı bir rol oynadı. 

                                                 

172 https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-04-18/the-fraud-claims-tainting-turkey-s-referendum-win-

quicktake-q-a 
173 http://www.economist.com/news/leaders/21720590-recep-tayyip-erdogan-carrying-out-harshest-crackdown-decades-

west-must-not-abandon 
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SADAT‟ta danışman olarak çalışan ve emekli bir Albay olan Nevzat Tarhan, 15 

Temmuz 2016‟dan birkaç gün sonra HABERTÜRK TV kanalında 1000‟den fazla ASDER 

üyesi ve Erdoğan taraftarı emekli askerin „gönüllü olarak olaylarda rol aldıklarını‟ o gece 

tankları ve zırhlı araçları etkisiz hale getirdiklerini ifade etti. 174 Bu askerler SADAT‟ın ikiz 

örgütü ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği) üyeleriydi.175 ASDER, 1990lı yıllarda, aşırı 

dinci akımlara mensup oldukları gerekçesiyle Ordu‟dan atılan askerler tarafından 2000 

yılında kuruldu. SADAT‟ı ve ASDER‟i kuranlar aynı kişiler. 

 

 

Şekil 44 Emekli Albay ve SADAT Danışmanı Nevzat TARHAN, “ASDER 15 Temmuz 2016‟da „sahadaydı‟ 
diyor”. 

Ağustos 2016‟da SADAT‟ın başındaki Tanrıverdi, Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı 

Başdanışmanı yapılarak ödüllendirildi. Başka bir deyişle, Siyasal İslamcıların Ordusu 

SADAT‟ın Başkanı Erdoğan‟ın Başdanışmanı olarak atandı. 176  Bu çalışmanın üzerinde 

durduğu en önemli konularından birisi 15 Temmuz 2016‟da SADAT‟ın oynadığı rol ile 

Tanrıverdi‟nin olaylardan hemen sonra Erdoğan‟ın sarayında kritik bir göreve atanması 

arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak. 

 

 

Şekil 45 SADAT, 15 Temmuz 2006 tarihindeki başarılarından sonra Başkan Tanrıverdi‟nin Erdoğan‟ın 
Başdanışmanı olarak atandığını duyuruyor. 

                                                 

174 https://www.youtube.com/watch?v=uL9sV-rXTSw 
175 Tanrıverdi is the honorary president of ASDER and chairman of the board of ASSAM and SADAT 
176 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/585597/ SADAT\_Saray\_da.html\# 
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SADAT ve ASDER in Kurucularından Tanrıverdi‟nin yakın arkadaşı ve bir dönem AKP 

Milletvekili adayı olan 177  Mustafa Hacımustafaoğlu, bir televizyon programında 15 

Temmuz‟da ASDER‟in „ASDER Darbe Önleme Planı‟nı uygulamaya koyduğunu ifade etti. 

Aynı programda gelecekte ihtiyaç olması durumunda „ASDER‟in Saldırıyla Müdahale 

Planı‟nın da hazır olduğunu söyledi. Programda Hacımustafaoğlu‟nun oğlu Ömer Sefa 

Hacımustafaoğlu 15 Temmuzdaki olaylar olmasaydı on binlerce devlet görevlisinin bu kadar 

kolay ve çabuk tasfiye edilemeyeceğini itiraf etti.178 

Mustafa Hacımustafaoğlu, Erdoğan yanlısı „Milat‟  gazetesine verdiği demeçte “Darbe 

girişiminin İslam Ordusu'nun kurulmasına mani olmak isteyen NATO tarafından 

tezgâhlandığı, NATO‟nun FETÖ'yü maşa olarak kullandığı” iddiasında bulundu. Dahası 

NATO‟nun işlevi ve ordu içindeki gruplaşma konusunda dikkat çekici yorumlar yaptı “34 

İslam ülkesinin bir araya gelerek İslam Ordusu'nu kurma fikri ve bunu realize etmeye 

başlamaları NATO'yu harekete geçirmiştir. İslam Ordusu'nun emperyalist istihbarat 

örgütlerinin oluşturduğu ve beslediği terörü bitireceği ve bölgede güvenliği sağlayarak 

huzuru getireceğini gördükleri için bu işin lokomotifi olan Türkiye'ye darbe girişiminde 

bulundular… Türkiye'ye zarar vermek için darbe girişiminde bulunmasalardı; ordunun, 

polisin, bürokrasinin ve halkın içindeki hainler temizlenemezdi. Darbe girişimi 

Türkiye'nin gözünü açtı. Neşteri elimize aldık… Türkiye'de bütün darbelerin 

planlayıcısı NATO'dur. Her zaman darbelerin göbeğinde olmuştur. Türkiye'nin baş 

belasıdır. Her ne kadar NATO üyesi olsak da, Türkiye NATO'dan çıkmadığı sürece 

darbelerden kurtulamaz. … Asıl tehlike şu anda FETÖ'nün temizlenmesi ile birlikte 

FETÖ'den bayrağı alarak boşluk dolduran ulusalcılardır.”179 SADAT‟ın başında bulunan 

Tanrıverdi kişisel internet sayfasında yer alan “NATO, Birleşmiş Milletler gibi Yahudi 

kontrolündeki Amerikan emperyalizminin aleti haline gelmiştir” sözleriyle bu ifadelere 

destek veriyor.180 

Aynı programda Hacımustafaoğlu‟nun 15 Temmuz akşamı birliklerinden dışarıya çıkmış 

askerlerle karşılaştığında sarf ettiği sözlerin kaydı da yayınlandı. Bu kayıtta, Hacımustafaoğlu 

askerleri birliklerine dönme konusunda ikna etmeye çalışırken çok ilgi çekici bir ifade 

kullanıyor “Size bu emirleri veren Komutan Ankara‟da öldürüldü!” 181  Bu sözler 15 

Temmuz gecesi saat 23.15 civarında söylendi. Hacımustafaoğlu‟nun bahsettiği Komutan 

büyük ihtimalle Özel Kuvvetler komutanlığından Tuğgeneral Semih Terzi‟ydi. Tuğgeneral 

Terzi o akşam SADAT taraftarı Tümgeneral Zekai Aksakallı‟nın emriyle öldürüldü. Ancak 

bu olay Hacımustafaoğlu‟nun saat 23.15‟te yaptığı konuşmadan yaklaşık üç saat sonra 

gerçekleşti! Tuğgeneral Terzi, Erdoğan, MİT, SADAT ve Aksakallı‟nın İŞİD ve El Nusra ile 

ilişkileri hakkında çok detaylı ve kapsamlı bilgilere sahipti. Bu ittifakın Suriye‟deki ve 

Güneydoğu‟daki yasadışı faaliyetlerine karşı çıkıyordu. 

                                                 

177 https://www.haberler.com/kidemli-albay-ak-parti-den-aday-adayi-oldu-2594338-haberi/ 
178 https://www.youtube.com/watch?v=BN9XO2pVbKE 
179 http://m.milatgazetesi.com/darbenin-gobeginde-nato-var-haber-95893 
180 http://www.adnanTanrıverdi.com/index.php/siyaset-konulari/dis-siyaset/nato/77-neden-natodayiz-25-haziran-
2004.html 
181 https://www.youtube.com/watch?v=BN9XO2pVbKE (time in video 13:50) 
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Şekil 46 Hacımustafaoğlu ve oğlu teslim olan askeri öğrencilerin ve erlerin linç edildiği Boğaz Köprüsünde bir 
tankın üzerinde. Oğlunun tişörtün üzerinde Mısır Müslüman Kardeşler örgütünün simgesi var. 

 

Hacımustafaoğlu aynı programda 15 Temmuz‟da Silahlı Kuvvetlerde görev yapan 

askerlerin de ASDER‟in planına hizmet ettiğini, bunlardan birinin Binbaşı BarıĢ Dedeoğlu 

olduğunu söyledi. Dedeoğlu 15 Temmuz‟da teslim olan komutanlara, subaylara ve 

astsubaylara işkence yaparak ve hakaret ederek meşhur olmuştu. 15 Temmuz‟dan sonra 

istifa eden Dedeoğlu, AKP Hükümetinin Kamu Güvenliği Müsteşarlığına danışman olarak 

atandı. Hacımustafaoğlu‟nun ifadeleri 15 Temmuz‟da ordu içindeki SADAT yanlısı askerlerin 

SADAT ve ASDER‟in paramiliter güçleriyle koordine içinde hareket ettiğini gösteriyor. 

 

 

Şekil 47 Barış Dedeoğlu tabancasını sallayarak teslim olan subaylara ve askerlere hakaret ediyor, onları tehdit 
ediyor ve bazılarına vuruyor. 

 

 

 

 



 

43 

 

Erdoğan‟ın Paramiliter Örgütlerinin 15 Temmuz Seferberliği 

 

15 Temmuz‟da birçok AKP taraftarı milis örgütler ve mafya çeteleri silahlanmış olarak 

caddelerdeydi. O gece Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından birçok sivil gruba ve mafya 

çetesine makineli tüfeklerin ve tabancaların dağıtıldığı da aşikar.182 183 184 Yakın bir zaman 

önce çiftçilik yapan Mustafa MaraĢ isimli şahıs MP–5 marka makineli tabancasıyla bir kişiyi 

öldürdü. Olaydan sonra tutuklanan Maraş, silahı 15 Temmuz olayları esnasında Ankara 

Emniyetinin dağıttığını söyledi.185 Olay medyaya sızdıktan sonra Ankara Valiliği bir açıklama 

yaparak 15 Temmuz akşamı bir ok silahın herhangi bir kayıt tutulmadan polislere dağıtıldığını 

ve bazı silahların halen bulunamadığını itiraf etti. 186 

O gece Erdoğan‟ın paramiliter güçlerinin, AKP yanlısı milislerin ve mafya gruplarının 

silahlı olarak Ankara ve İstanbul‟da caddelerde olduğu net olarak biliniyor. 187  188  189  190 

Örneğin Erdoğan yanlısı gazeteci Fatih Tezcan bir televizyon programında silahlı İHH 

milislerinin 15 Temmuz akşamı görevlendirdiğini açıkladı.191 192 AKP ve Erdoğan taraftarı 

milislerin ve mafya gruplarının birçok sivilin öldürülmesinden sorumlu olduğuna dair önemli 

iddialar var. Pentagon‟da görev yapmış Michael Rubin, o gece çok sayıda sivilin AKP yanlısı 

milisler tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor. 193  194  Görevleri Erdoğan rejimine karşı 

herhangi bir sivil veya askeri muhalefete müdahale etmek olan bu milisler SADAT, Osmanlı 

Ocakları ve İHH195 paramiliter örgütlerden oluşuyor.196 Bu grupların ve örgütlerin Erdoğan‟ın 

yaptırdığı darbedeki eylemleriyle ilgili şu ana kadar hiçbir soruşturma açılmadı.197 198 199 

15 Temmuz akşamı birçok organize suç ve mafya örgütü silahlı olarak caddelere indiler, 

sivil halkı ve askerleri provoke ettiler. 200  201  202  Örneğin Ankara‟nın tanınmış mafya 

liderlerinden Levent Çiçek‟in olaylar esnasında çekilmiş bir fotoğrafı aşağıda görülüyor. 

Çiçek, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek‟in 

                                                 

182https://www.habersert.com/gundem/eli-silahli-bir-sivil-fethullahci-ve-laikci-kopekler--1276.html 
183https://www.evrensel.net/haber/291606/siviller-silahlandirildi-mi 
184 http://www.haberdar.com/siyaset/fatih-tezcan-vatan-emniyeti-silahli-ihh-cilar-kurtardi-h49789.html 
185 http://haber.sol.org.tr/toplum/tartistigi-18-yasindaki-genci-mp-5le-oldurdu-silahi-15-temmuzda-polis-verdi-dedi-
199152 
186 http://haber.sol.org.tr/toplum/valilikten-itiraf-15-temmuzda-zimmet-kaydi-tutmadan-silah-dagittik-199404 
187 https://www.turkishminute.com/2016/11/25/erdogans-secret-army-threat-nato/ 
188 https://www.habersert.com/gundem/eli-silahli-bir-sivil-fethullahci-ve-laikci-kopekler--1276.html 
189 https://www.evrensel.net/haber/291606/siviller-silahlandirildi-mi 
190 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/585597/ SADAT\_Saray\_da.html\# 
191 http://www.haberatlantis.com/fatih-tezcandan-silahli-ihhcilar-itirafi-9601.html 
192 https://www.youtube.com/watch?v=GqOTY7uNDyY 
193 http://www.turkishnews.com/tr/content/2016/11/04/15-temmuzda-sivillerin-cogunu-saraya-bagli-sadat-milisleri-
oldurdu/ 
194 http://www.turkishpedia.com/2017/04/17/erdogans-relations-and-ties-with-radical-terrorist-organizations/\#\_ftn68 
195 https://www.aydinlik.com.tr/blackwater-sadat-ve-ihh or can be retrieved from 

https://friendsofkosovo.wordpress.com/2013/12/16/ blackwater-sadat-and-the-ihh/ 
196 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/durumdan-vazife-cikaran-orgutlenmeler-157783h.htm ,or can be retrieved from 

http://linkis.com/www.ilk-kursun.com/h/U51si 
197 http://romanyahaber.com/2016/11/02/darbeyi-bilen-adam-15-temmuzda-sivillerin-cogunu-saraya-bagli-sadat-

milisleri-oldurdu/ 
198 http://15temmuzhareketi.org/2016/08/12/o-gece-sivil-kiyafetliler-olum-sacti/ 
199 http://haber.sol.org.tr/toplum/iste-akpnin-silahli-sivilleri-170610 
200 http://15temmuzhareketi.org/2016/08/12/o-gece-sivil-kiyafetliler-olum-sacti/ 
201 http://www.turkishnews.com/tr/content/2016/11/04/15-temmuzda-sivillerin-cogunu-saraya-bagli-sadat-milisleri-
oldurdu/ 
202 http://haber.sol.org.tr/toplum/iste-akpnin-silahli-sivilleri-170610 

http://romanyahaber.com/2016/11/02/darbeyi-bilen-adam-15-temmuzda-sivillerin-cogunu-saraya-bagli-sadat-milisleri-oldurdu/
http://romanyahaber.com/2016/11/02/darbeyi-bilen-adam-15-temmuzda-sivillerin-cogunu-saraya-bagli-sadat-milisleri-oldurdu/
http://15temmuzhareketi.org/2016/08/12/o-gece-sivil-kiyafetliler-olum-sacti/
http://haber.sol.org.tr/toplum/iste-akpnin-silahli-sivilleri-170610
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oğlu Osman Gökçek de dâhil birçok AKP‟li politikacının yakın arkadaşı. Çiçek bir dönem 

AKP‟nin Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları başkanlığını da yaptı. 

 

 

Şekil 48 Levent Çiçek‟in liderliğindeki bir mafya grubu 15 Temmuz akşamı silahlanmış olarak sokaklarda. 

 

Erdoğan yanlısı Twitter trolü „BASKENTÇĠ‟ İŞİD ve El Nusra yanlısı Nurettin Yıldız 

taraftarlarının olaylara katıldığını itiraf etti.203 

 

Şekil 49„BASKENÇİ‟ 15 Temmuz akşamı Nurettin Yıldız‟ın taraftarlarının CNN Türk kanalını kurtardığını ifade 
ediyor. 

Erdoğan yanlısı „Yeni ġafak‟ gazetesi de bu konuda kritik bir olayı okuyucularına 

duyurdu. İstanbul Aksaray‟daki olayların görgü tanığı, Erdoğan taraftarı Tuncay Doğan Yeni 

Şafak‟a ilginç bir beyanda bulundu: “Meydana gelen sivil bir aracın içinden uzun saçlı, 

kirli sakallı ve ellerinde uzun namlulu silah bulunan kişiler çıktı. Bu kişiler Horhor 

Mahallesi'ne doğru çıktı ve halka „Sıkıyönetim başladı. Evlerinize gidin, kimseyi 

meydana indirmeyeceğiz‟ dediler. Bu kişiler tüm sokaklara dağıldılar. Birbirlerine 

talimat veriyorlardı. Sokakların tutulması gerektiğini ve meydanların tutulması 

gerektiğini söylüyorlardı” Yeni Şafak, haberin devamında ara sokaklara dağılan bu kişilerin 

                                                 

203 http://www.habermiyiz.com/page/88 
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o gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki çatışmalar devam ederken ara sokaklarda halka 

ateş açtığını ifade ediyor.204 

  

Şekil 50 Tuncay Doğan „Yeni Şafak‟ gazetesine halka ateş açan sivilleri anlatıyor. 

   

   

Şekil 51 Sol üst, Erdoğan yanlısı Selefi IBDA–C‟nin Müslüman Anadolu gençlik lideri Mehmet Ali Bayram 15 

Temmuz günü çizgili tişörtle görülüyor. Bu grubun o gün sosyal medyadaki mesajı şu şekildeydi: “Müslümanlar 
Anadolu gençliği olarak Allah için dinini vatanını müdafaa eden polislerimize askerimize yardıma geldik 

Laik Kemalist ve Fetöcü hainlere karşı”. Sağ üst, IBDA–C lideri Bayram sözde cihadist komutan ancak 

gerçekte son derece düzenbaz ve ahlaksız bir kişi olan,205 Suriye Türkmenlerinin komutanı Ömer Halid ile 

birlikte. AKP ve MİT tarafından desteklenen Halid, elinde IBDA–C lideri Mirzabeyoğlu‟nun kitabını tutuyor.206 Sol 
alt, Bayramın arkadaşı olan bir IBDA–C milisi polisin çağrısı üzerine isyancı avında olduğunu ifade ediyor! Altta 

ortada, aynı kişi Suriye‟de Ömer Halid ile birlikte savaşmak için hazır. Sağ altta, bu kişi oldukça eğitimli ve 
silahlanmış olarak görülüyor. 

                                                 

204 http://www.yenisafak.com/gundem/o-gece-sivil-kiyafetliler-olum-sacti-2509790 
205 http://www.birgun.net/haber-detay/cihatcilar-birbirine-dustu-116619.html 
206 http://haber.sol.org.tr/turkiye/ibda-c-lazkiyede-kamp-kurdu-iddiasi-119591 
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Erdoğan‟ın 15 Temmuz akşamı gerçekleştirdiği darbede, yine Erdoğan tarafından 

seferber edilen AKP yanlısı milisler görevlerini tam olarak yerine getirdiler. Bu milisler daha 

sonra, gerektiğinde seferber olabildiklerini gösterebilmek için, 16 Nisan 2017 tarihinde 

yapılan Anayasa Referandumu öncesinde de tatbikatlar da yaptılar.207 Bu tatbikatlar, artık 

Erdoğan‟ın elinde, gelecekte ortaya çıkabilecek büyük bir politik/sivil muhalefete karşı 

koyabilecek bir milis güç olduğunu kanıtlıyor. Erdoğan bu gücü gerektiğinde, karşıtlarını 

bastırmak, ezmek ve yok etmek için kullanmaktan çekilmeyecek.208 

 

Sivilleri Kim Öldürdü? 

 

15 Temmuz olayları esnasında ölümlerin tam olarak nasıl, nerede ve ne zaman 

olduğuna dair resmi balistik incelemelerin ve kriminal raporların kamuoyuyla paylaşılmaması, 

çoğu sivil ölümlerin arkasında, olayları kurgulayan beyin takımındaki kişilerin olduğuna dair 

ciddi şüpheler uyandırıyor. Ölümlere sebep olan mermi ve silahların balistik incelemeleri, 

otopsiler ve tutulan kriminal kayıtlara bakılsa, öldürmek için kullanılan silahların Ordu 

mensuplarının kullandığı silahlar mı yoksa Erdoğan taraftarı paramiliter gruplar tarafından 

kullanılan silahlar mı olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Ancak Erdoğan‟ın ve AKP Hükümetinin 

bu konuda hiç de istekli olmadığı ve yargıya baskı yaptığı oldukça aşikâr. Erdoğan yanlısı 

savcıların ve mahkemelerin bu incelemeden özellikle kaçındıkları net olarak görülüyor. 

Erdoğan yanlısı medya 15 Temmuz olaylarından sonra uzunca bir süre, olaylar 

esnasında Boğaz Köprüsü‟nün kulesinin üzerinde konuşlanan ve sabaha kadar sivil 

vatandaşları hedef alarak öldüren Keskin NiĢancıyı gündemde tuttu. 209  210  Bu keskin 

nişancının kimliği halen bilinmiyor. Boğaz Köprüsündeki olaylarda 32 sivil, yedi askeri 

personel ve iki polis memuru hayatını kaybetti. Erdoğan medyası, darbeye katıldığı iddia 

edilen bütün önde gelen askerlerin isimlerini tek tek afişe ederken bu gizemli keskin 

nişancının kimliğini nedense hiç sorgulamadı, konuyu zamanla unutulmaya terk etti.  

Olaylardan aylar sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa ÇalıĢkan Meclis Araştırma 

Komisyonuna verdiği ifadede “"Sniper konusu şehir efsanesi. Sniper yoktu orada. O 

köprünün bir bacağının üzerindeki sallanan şey sniper değildi” sözleri ile olayı tamamen 

kapatmaya çalıştı. 211  Son olarak geçtiğimiz günlerde tamamlanan iddianamede, Boğaz 

Köprüsü üzerinde bir keskin nişancı olmadığı, haberlerde çıkan görüntülerin köprünün 

kulesinin üzerindeki bir vince ait olduğu ifadeleri yer aldı.212 213 

 

                                                 

207 http://www.birgun.net/haber-detay/ erdogan-in-dunuru-gerektigi-zaman-kullanacagimiz-silahlarimiz-var-147489.html 
208 https://www.turkishminute.com/2016/11/25/erdogans-secret-army-threat-nato/ 
209 http://www.milliyet.com.tr/koprude-sniper-la-catisma-gundem-2281278/ 
210 http://www.hurriyet.com.tr/koprude-keskin-nisanci-varmis-40156647 
211 http://www.yeniakit.com.tr/haber/15-temmuz-gecesi-o-noktada-keskin-nisanci-var-miydi-229788.html 
212 http://www.yeniakit.com.tr/haber/keskin-nisanci-sanilmisti-gercek-ortaya-cikti-360328.html 
213 http://www.hurriyet.com.tr/koprudeki-keskin-nisanci-gercegi-iddianamede-ortaya-cikti-40531655 
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Şekil 52 Erdoğan yanlısı medya Boğaz Köprüsünün ayağı üzerinde bir keskin nişancı olduğuna dair aylar 
boyunca haber yaptı. 

 

Keskin NiĢancılar ġehir Efsanesi mi? 

 

İstanbul‟da yaşanan olaylar esnasında „siyah minibüslerin içerisinden, binaların veya 

tepelerin üzerinden halka ateĢ eden keskin niĢancılar‟ olduğu, bunların birçok kişiyi 

öldürdüğü inkar edilemez bir gerçek. İstanbul‟da farklı yerlerinde keskin nişancıların 

olduğuna dair fazla sayıda görgü tanığı var. Üstelik bu tanıkların hepsi AKP ve Erdoğan 

taraftarı. Tanıkların anlattıkları İstanbul‟un farklı yerlerinde sivil insanlara ateş ederek öldüren 

birçok keskin niĢancının olduğunu delillendiriyor ve açık olarak gösteriyor. 

Örneğin Erdoğan taraftarı kişiler 15 Temmuz tarihinde Boğaz Köprüsünde yaşadıklarını 

televizyon kanallarında anlatırken, askerlere çok yaklaşmış olmalarına rağmen halka ateş 

edenlerin askerler değil keskin niĢancı olduğunu açık olarak ifade ediyorlar. Bu kişiler halka 

keskin nişancı tarafından ateş edildiğini ancak keskin nişancıyı ve ateşin nereden açıldığını 

göremediklerini söylüyorlar!  

Olayla ilgili görüntüler izlendiğinde çok sayıda otomatik silah atışları içerisinde keskin 

nişancı mermisinin çıkardığı sesler rahatlıkla ayırt edilebiliyor.214 Boğaz köprüsünde yaşanan 

olaylara tanık olmuş Erdoğan yanlısı bir genç halka ateş edenlerin köprüyü tutan askerler 

değil, başka bir istikamette mini cooper tipi bir araçtan çıkan polis kıyafetli iki kiĢi 

olduğunu yemin ederek ifade ediyor.215 

 

 

                                                 

214 https://www.youtube.com/watch?v=Dz0kziyTlZo (video zamanı 0:40) 
215 https://www.youtube.com/watch?v=FiOJoaR-l4Y (The report of the young witness is at 06.50 min.) 
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Şekil 53 Sol üst, Erdoğan yanlısı genç yemin ederek sivil vatandaşlara ateş edenlerin askerler değil diğer 
istikamette halkı hedef alan polis memuru kıyafetli iki kiĢi olduğunu ve bu kişilerin sürekli halka ateş ettiklerini 

ifade ediyor.
216

 Sağ üst, Boğaz Köprüsündeki başka bir görgü tanığı, halka ateş eden Keskin NiĢancıların yaralı 

insanlara yardım etmeye çalışanlara ve ambulanslara dahi ateş ettiğini söylüyor.217 Alt, Boğaz Köprüsündeki 
görgü tanıkları insanlara ateş ederek öldüren kişinin Keskin NiĢancı olduğunu ve gizlendiği için Keskin 

NiĢancıyı göremediklerini ifade ediyorlar.218 

 

Boğaz Köprüsünde Keskin NiĢancı tarafından öldürülenler içinde Erdoğan‟ın seçim 

kampanyalarının koordinatörü Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok da vardı. Olçok 

ve oğlu olaylar başladığında köprüye gelen ilk grup göstericiler arasındaydılar. Olçok‟un eşi 

Nihal Olçok katıldığı bir TV programında Erol Olçok ve oğlunu onların kim olduğunu bilerek 

ve hedef alarak bir Sniper‟ın (Keskin NiĢancı) öldürdüğünü net olarak açıkladı. 

   

Şekil 54 Nihal Olçok kocası Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok‟un nasıl planlı şekilde bir sniper tarafından 

öldürüldüğünü anlatıyor.219 

                                                 

216 https://www.youtube.com/watch?v=FiOJoaR-l4Y (videoda zamanı 06:50) 
217 https://www.youtube.com/watch?v=j2NWTvGrls0 (videoda zamanı 00:47) 
218 https://www.youtube.com/watch?v=Dz0kziyTlZo (videoda zamanı 06:50) 
219 https://www.youtube.com/watch?v=wh1Zz-lLmMk (videoda zamanı 43:11) 
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Keskin nişancının varlığı Boğaz Köprüsü ile sınırlı değil. O gece İstinye, İstanbul‟daki 

Borsa Ġstanbul‟a giden Erdoğan yanlısı bir tanık Borsa binası üzerinde iki keskin 

niĢancının olduğunu açık olarak ifade ediyor. Müslim Ergin isimli bu şahıs bir televizyon 

kanalına verdiği röportajda Borsa binası üzerinde fark ettiği keskin nişancılardan bahsediyor. 

AKP ve Erdoğan yanlısı olan ve olaylarda yaralanan Ali Usta ve eşi Jale Usta da kendilerine 

borsa binası üzerindeki keskin niĢancılar tarafından ateş edildiğini ve bu nedenle 

yaralandıklarını ifade ediyorlar.220 İstanbul Borsası Genel Müdürü Himmet Karadağ da bir 

röportajda İstanbul Borsasındaki keskin niĢancıların varlığının doğruluyor.221  Acıbadem, 

İstanbul‟da yaşanan başka bir olayda kendisi yaralanan ve arkadaşı Fazıl Demir öldürülen 

Hasan Girgin, mahkemede verdiği ifadede kendilerine ateş edenin bir keskin niĢancı 

olduğunu açık olarak beyan ediyor.222 

  

Şekil 55 Solda, olaylarda yaralanan Müslüm Ergin İstanbul borsa binası üzerinden insanlara ateş ederek onları 

öldürenin keskin niĢancı olduğunu beyan ediyor.223 Sağda, olaylarda yaralanan Ali Usta kendisini ve eşini ateş 
ederek yaralayan kişilerin kesinlikle keskin niĢancılar olduğunu, koluna giren merminin izlediği yolun da bunu 

gösterdiğini net olarak ifade ediyor.224 

15 Temmuz‟da keskin nişancıların görüldüğü diğer bir yer de Ġstanbul Atatürk Hava 

Limanıydı. Erdoğan yanlısı Muteber Ayabak bir televizyon kanalında yaptı açıklamada, 

Atatürk Havalimanı‟nda Erdoğan‟ın uçağının inişinden hemen önce, Ford Transit marka bir 

araç içerisindeki keskin niĢancıların oğlunu vurarak öldürdüklerini ifade ediyor.225 

   

Şekil 56 Solda, Muteber Ayabak olaylar esnasında Erdoğan‟a destek vermek için dışarıya çıkan oğlu Mahir 
Ayabak‟ın 15 Temmuz‟da siyah bir minibüs içindeki keskin niĢancılar tarafından öldürüldüğünü beyan ediyor. 
Sağda, 21 Aralık 2016 tarihinde Ankara‟da bir kişinin kaçırılması esnasında kullanılan siyah minibüs görülüyor. 

                                                 

220 http://www.sabah.com.tr/yasam/2016/07/31/ayni-aileden-3-gazi 
221 http://www.haberturk.com/ekonomi/is-yasam/haber/1275024-bomba-ihbari-var-deyip-borsa-istanbula-girmisler 
222 https://www.haberler.com/acibadem-deki-turk-telekom-binasini-isgal-girisimi-9683975-haberi/ 
223 https://www.youtube.com/watch?v=VnEvLRRfk4E (videoda zamanı 01:00) 
224 https://www.youtube.com/watch?v=QHr9GT4LeYA (videoda zamanı 01:50) 
225 https://www.youtube.com/watch?v=WaBTZnyurJ8 (videoda zamanı 16:13) 
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15 Temmuz‟dan sonra Ankara‟da siyah minibüsler ve araçlar kullanılarak 13 kişi 

kaçırıldı. Kaçırılanların hepsi Kanun Hükmünde Kararnamelerle görevlerinden atılan devlet 

memurlarıydı. 226  227  228  Kaçırma olaylarında kullanılan siyah araçların plakaları ve diğer 

özellikleri vatandaşlar tarafından tespit edilmesine rağmen Erdoğan, Hükümet ve Polis bu 

vahim olayları kesinlikle araştırmak istemiyor. 229  Erdoğan ve AKP ile yargı ile polisteki 

işbirlikçileri, 15 Temmuz olayları esnasında birçok insanı öldüren, siyah araçlar kullanan 

keskin nişancıların araştırılmasını engelliyorlar ve olayların üzerini kasıtlı olarak örtüyorlar. 

Şu ana kadar 15 Temmuz olaylarında varlığı ve sivilleri öldürdüğü kesin olan keskin 

nişancılarla ilgili hiçbir soruşturma açılmadı. Bunun sebebi çok basit. Bu konuda siyasi baskı 

olmadan yapılacak ciddi bir soruşturma Erdoğan ve SADAT‟ın keskin nişancılarla irtibatını ve 

olaylardaki gerçek rollerini tüm açıklığıyla ortaya koyacak. 

 

Askerleri Kim Linç Etti? 

 

15 Temmuz gecesi birçok asker ve askeri öğrenci geniş kapsamlı terör olaylarına 

müdahale edecekleri söylenerek Ankara ve İstanbul‟da görevlendirildi. 15 Temmuz gecesi 

başlayan olaylar ertesi sabah bittiğinde olaylara karışan tüm askeri personel teslim oldu. 

Ancak teslim olan bazı askeri personel sivil milislerin saldırılarına uğradılar ve öldürüldüler. 

Boğaziçi Köprüsü‟nde iki askeri öğrenci, Murat Tekin ve Ragıp Enes Katran ile diğer dört 

asker de teslim olanlar arasındaydı.  

Askerler ve öğrenciler polislere teslim olduktan sonra sivil kıyafetli milisler askeri 

öğrencilere ve askerlere acımasızca saldırılar, onlarcasını linç etmeye çalıştılar. Çıkan 

arbede esnasında Murat Tekin, Ragıp Enes Katran ve dört asker Erdoğan‟ın paramiliter 

örgütleri tarafından dövüldüler, bıçaklandılar, boğazlarına terler geçirilerek boğuldular. 

“Olaylardan haberimiz yok bizler öğrenciyiz, askeriz” demelerine rağmen İŞİD 

yöntemlerine benzer şekilde bazılarının boğazları da kesilerek linç edildiler.230 231 Erdoğan 

yanlısı milisler linç esnasında fotoğraf çekmeye çalışan bir gazeteciyi dahi linç etmeye 

çalıştılar.232  

Olaylar polislerin gözleri önünde cereyan etti. Bazı polis memurları olayları önlemeye 

çalışsa da etkili olamadılar. İstanbul Emniyetinden istenen destek kasıtlı olarak 

                                                 

226 http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/04/25/ankarada-kacirilan-7-kisiye-ne-oldu/ 
227 http://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2017/06/29/ankarada-yakinlari-kacirilanlar-arayarak-esinizin-tehlikeye-

atiyorsunuz-dediler/ 
228 http://odatv.com/7-kisi-kacirildi-2504171200.html 
229 http://magduriyetler.com/2017/04/20/ankarada-kacirilan-7-kisiyle-ilgili-sok-goruntuler/ 
230 http://www.turksolu.com.tr/15-temmuzda-bogaz-koprusunde-linc-edilen-harp-okulu-ogrencisi-ragip-enes-katranin-

ailesiyle-soylesi/ 
231 http://www.birgun.net/haber-detay/family-of-the-soldier-lynched-at-bosporus-bridge-he-was-smashed-with-bats-

131662.html 
232 http://t24.com.tr/haber/koprudeki-gazeteci-bu-fotograf-yuzunden-linc-ediliyordu-askerden-sonra-sira-size-gelecek-

dediler,350587 



 

51 

 

gönderilmedi. 233 234  235  236  237  238 239  240  241  242  243  (dikkat, videolardaki görüntüler aĢırı 

derecede Ģiddet içeriyor!) 

 

  

Şekil 57 Linç edilen askeri öğrenciler Murat Tekin ve Ragıp Enes Katran 

 

Aradan bir yıldan fazla süre geçmesine rağmen şu ana kadar yapılan linçler ve işlenen 

cinayetlerle ilgili hiçbir adli işlem yapılmadı ve soruşturma açılmadı. Askeri öğrencileri ve 

askerleri linç edenler Erdoğan, AKP Hükümeti ve onların emniyetteki ve yargıdaki işbirlikçileri 

tarafından kasıtlı olarak korundu, olayların adli açıdan incelenmesi kasıtlı olarak engellendi. 

Olaylara karışanların kimliği araştırıldığında Erdoğan‟ın ve AKP Hükümeti‟nin bu kişileri 

neden koruduğu anlaşılıyor. Linçler ve cinayetler takip edildiğinde olayların ve faillerin ucu 

AKP, Erdoğan ve onların destekçilerine gidiyor. 

Erdoğan yanlısı medya yaşanan linçleri öven haberler dahi yaptı. Erdoğan yanlısı troller 

linç esnasında ve sonrasında canice paylaşımlarda bulundular. Boğaz köprüsünde linç 

eylemini yapanlar takip edildiğinde, bu kişilerin Erdoğan ve Nurettin Yıldız yanlısı milisler, 

aşırı milliyetçi ideolojiye sahip kişiler ve mafya elemanları oldukları anlaşılıyor.244 245 

 

 

 

                                                 

233 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/568583/Silah_tasiyanlar__askeri_linc_edenler_yargilanacak_mi_.html 
234 https://www.youtube.com/watch?v=AQnDQUVaTwY 
235 https://www.youtube.com/watch?v=h_10rJRq18s 
236 https://www.youtube.com/watch?v=HSdHTXiYvDQ 
237 https://www.youtube.com/watch?v=A9UTxCOV21Q 
238 https://www.youtube.com/watch?v=GRnHLGgaNAQ 
239 http://www.yaziyor.tv/erleri-linc-edenler-de-nurettin-yildiz-tarikatindan-iddiasi/ 
240 http://www.haberdar.com/gundem/askerleri-linc-edip-oldurenlerin-de-nurettin-yildiz-in-tarikatindan-oldugu-iddia-

edildi-h37910.html 
241 http://www.turkeytoday.net/kim-bu-nurettin-yildizin-adamlari-turk-askerini-bogazlar-gazeteci-dover-elci-katlederler/ 
242 https://www.youtube.com/watch?v=O-0GGCPpXGs 
243 http://odatv.com/vid_video.php?id=8E603 
244 http://www.turkeytoday.net/kim-bu-nurettin-yildizin-adamlari-turk-askerini-bogazlar-gazeteci-dover-elci-katlederler/ 
245 http://www.haberdar.com/gundem/askerleri-linc-edip-oldurenlerin-de-nurettin-yildiz-in-tarikatindan-oldugu-iddia-

edildi-h37910.html 
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Şekil 58 16 Temmuz 2016 sabahı Boğaz Köprüsündeki askeri öğrencilerin ve askerlerin linç edilerek 
öldürülmesine dair fotoğraflar. Linç sonucu hayatını kaybedenlerin yüzleri kapatılmıştır. 
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Şekil 59 Sol üst, Erdoğan yanlısı „Yeni Akit‟ gazetesi olayları “Halk darbecilerin kellesini aldı!” başlığıyla 
duyurdu. Sağ üst, Twitter‟da ѕση σѕмαηℓι €yv^||^h @deliadam_ rumuzunu kullanan ve linç esnasında köprüde 

olan kişi, olaylardan hemen sonra Twitter da “pislikler layık olduğu yere gönderildi” yorumunu yaptı. Sol alt, 
olaylar esnasında arkadaşının kendisine yazdığı: “köprüdeki görevin nedir bir hayırdır” sorusuna “kafa 

kesmek!” şeklinde cevap verdi. Sağ alt, aynı kişi kendisini linç konusunda eleştiren bir kişiye: “parçalanmış 
beynini de görmek ister misin?” şeklinde soru yöneltti. Şu andaki aktif Twitter adresi 

https://twitter.com/sonosmanli34_/media olan bu kişinin, bir askerin kanlı kaskını tuttuğu sol el orta parmağında 
aĢırı milliyetçiler tarafından kullanılan ve „Kayı Boyu‟nu temsil eden sembolün iĢlendiği bir yüzük var. 

 

Linç eylemine katılanlardan biri de petrol taşımacılığı dâhil farklı alanlarda faaliyet 

gösteren MFD Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Fatih Demirci. Demirci, daha sonra AKP‟nin Anadolu Öğrenci Birliği örgütünün bir 

toplantısında AKP‟li gençlere konuşma yaparken teşhis edildi. Ayrıca, 7 Aralık 2016 tarihinde 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Stratejik DüĢünce Grubunun bir etkinliğinde üniversite 

öğrencilerine „global politikalara bir bakıĢ‟ başlıklı bir konferans verirken görüldü.246 247  

                                                 

246 https://www.facebook.com/events/926353474132885/  
247 https://www.facebook.com/mkusdt/posts/652302968284983 
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Demirci‟nin Erdoğan yanlısı @MFatihDemirci ve @MFD_44 ( takma ad) Twitter adresleri var. 

Demirci İHH ile yakından ilişkili.248 

 

    

 

 

   

Şekil 60 Sol üstteki iki fotoğrafta Demirci linçe iştirak ederken görülüyor. Demirci sağ üstteki fotoğrafta İHH‟nın 

Suriyeli çocuklar için düzenlediği bir faaliyette görülüyor.249 Sağ üstteki diğer fotoğrafta AKP‟nin Anadolu Öğrenci 
Birliği faaliyetinde konuşma yaparken görülüyor. Sol altta ve ortada Hatay Mustafa Kemal üniversitesinde 7 Aralık 

2016 tarihinde konferans verirken görülüyor. Sağ altta, Demirci, işadamı olmasına rağmen; Halep olaylarını 
protesto etmek üzere 14 Aralık 2016 tarihinde İstanbul‟da İran Konsolosluğu önünde toplanan „Üniversitedeki 

Müslümanlar‟ adına açıklama yaparken görülüyor.250 

 

 

 

                                                 

248 https://www.ihh.org.tr/haber/suriyeli-yetimlere-psikososyal-destek-calismasi-2927 
249 http://beyazgazete.com/haber/2015/8/18/suriyeli-yetimlere-psiko-sosyal-destek-2833218.html 
250 http://www.ozgurder.org/news_detail.php?id=4768 
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Demirci‟nin gençlere konuşma yaptığı AKP‟nin Anadolu Öğrenci Birliği önde gelen 

AKP‟li siyasetçilerin konferanslarına da sık sık ev sahipliği yapıyor. 

 

   

Şekil 61 AKP‟li siyasetçiler Anadolu Öğrenci Birliği etkinliklerinde görülüyor. Soldan sağa: Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ ile bir dönem Başbakan Yardımcılığı yapan Yalçın Akdoğan Demirci ile aynı platformda konferans 

verirken görülüyor. Sağda birliğin temsilcileri Erdoğan‟ı ziyaret ediyorlar. 

 

15 Temmuz ve 16 Temmuz‟da yaşanan linçlere katılanlardan bir kısmı Türkiye dışından 

getirilen militanlardı. Bu militanları İHH, El Nusra ve SADAT‟ın yönlendirdiği iddia ediliyor.  251 

İHH Başkanı Bülent Yıldırım yaptığı bir konuşmada “O gece Suriyeliler de çıktı… 

Filistinliler, Gazzeliler, sabaha kadar sokaktaydılar... Sizinle beraber tanka, topa, silaha 

karşı yürüdüler” sözleriyle yurtdışından getirilen militanların nasıl kullanıldığını gayet net 

açıkladı. 252 

 

  

Şekil 62 Solda, Türkiye dışından getirilen militanlar bir askere saldırırken görülüyor. Sağda, İHH başkanı Bülent 
Yıldırım yaptığı bir konuşmada 15 Temmuz‟da yurtdışından getirilen militanların olaylarda aktif olarak 

kullanıldığını itiraf ediyor. 

                                                 

251 http://www.ikincibolge.net/suriyeli-multeci-kilikli-teroristler-darbeye-katilan-turk-askerlerini-katletmis/20026/ 
252 https://www.youtube.com/watch?v=d_9fm-zLYHY 
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SADAT‟IN ORDU ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ 

 

Erdoğan kendisine karşı gerçekleştirilmesine izin verdiği 15 Temmuz 2016‟daki darbe 

girişiminden sonra devlet dairelerinde ve Ordu‟da tarihte eşi görülmemiş bir tasfiyeye girişildi. 

Halen devam eden tasfiyeler sonucunda 150 binden fazla devlet görevlisinin ve Ordu 

mensubunun bir daha dönmemek üzere görevlerine son verildi. Bu devasa tasfiye ancak ilan 

edilen Olağanüstü Hal ve bu kapsamında Anayasa ve kanunlar yasalara aykırı olarak 

yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) mümkün oldu. Erdoğan ülkede 

oluşan şartlardan faydalanarak yaklaşık 350 generalden 200‟ünü, bütün kurmay subayların 

yaklaşık % 90‟ını, binlerce subayı, astsubayı ve askeri personeli tasfiye etti. Tasfiyeler 

yapılırken, devletin mevzuatı gereği yapılması gereken araştırmalar ve izlenmesi gereken 

prosedürler keyfi olarak göz ardı edildi. Şu ana kadar ordudan 200 civarında general/amiral, 

10.000 subay/astsubay ve 16.500 askeri öğrenci atıldı veya ayrılmaya zorlandı.253 Erdoğan 

tasfiyeyi yaparken SADAT‟ın Ordu içindeki elemanlarının ve kendisine sadık diğer unsurların 

yaptığı listelerden faydalandı. 600.000 kişilik TSK içinde tasfiye edilenlerin sayısı az gibi 

gözükse de, Ordu, en iyi eğitimli, en tecrübeli ve yetkin komuta kademesini ve subaylarını 

kaybetti. Onlarca yıllık tecrübe ve bilgi birikimi heba edildi. Bir zamanların güçlü Ordu‟su, 

tarihte eşi görülmemiş tasfiyeler, tutuklamalar, işkenceler ve Erdoğan medyası tarafından 

yürütülen karalama kampanyaları altında en zor günlerini yaşıyor.254  

Tanrıverdi, 2010 yılındaki bir konuşmasında sarf ettiği: “TSK yeniden yapılandırılmalı... 

İç güvenlik İçişleri Bakanlığı'na, dışa karşı savunma ise MSB'ye verilmeli. Jandarma 

Genel Komutanlığı'nın Genelkurmay Başkanlığı ile organik bağı koparılmalı… Yüksek 

Askeri Şura'nın (YAŞ) yapısı değiştirilmeli” sözleriyle gelecekle ilgili planlarını ifşa 

etmişti. 255  AKP‟nin Başbakan Yardımcılarının, Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlarının 

Ordu‟nun gelecekteki komuta kademesine karar veren Yüksek Askeri Şura‟nın üyeleri olması 

gerektiğini savunmuştu. Genelkurmay Başkanlığı‟nın danışmanlık seviyesine indirilmesini; 

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının doğrudan Savunma Bakanına 

bağlanmasını; Jandarma Genel Komutanlığının Ordu‟dan ayrılarak İçişleri Bakanı‟na 

bağlanması gerektiğini iddia etmişti. Erdoğan‟ın Olağanüstü Hal rejiminde illegal olarak 

yayınladığı KHK‟larla Tanrıverdi‟nin planları tamamen gerçekleşti. 256  257  258  Erdoğan 

Ordu‟nun DNA‟sını hedef alan düzenlemeler yaptı. Orduyu illegal eylemlerine ve 

                                                 

253 https://turkeypurge.com/purge-in-numbers (as of 17 July 2017) 
254 https://www.turkishminute.com/2016/11/25/erdogans-secret-army-threat-nato/ 
255 http://www.yenisafak.com/gundem/askerler-sivil-anayasa-istedi-361968 
256 http://www.turkishpedia.com/2017/04/17/erdogans-relations-and-ties-with-radical-terrorist-organizations/\#\_ftn68  
257 https://www.haberler.com/tsk-da-ve-milli-savunma-bakanligi-nda-yapilan-8664459-haberi/ 
258 Not:  çağdaş hukuktan olağanüstü halin ilanı sürecinde getirilen kanun hükmünde kararnameleri gibi düzenlemeler 
sadece olağanüstü hal durumuyla sınırlı kalmalı, bu düzenlemelerle ülkenin uzun dönemli yapısal değişikliğini 

şekillendirmek yoluna gidilmemeli. pratikte Olağanüstü Hal sona erdiğinde,  bu dönemde yapılan Kanun Hükmünde 
Kararnameler gibi düzenlemeler geçerliğini yitiriyor. Ancak Erdoğan ve AKP bu düzenlemeleri devletin ve ordunun yapısını 

uzun vadeli değiştirmek maksadıyla manipüle ediyor. 
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politikalarına tam biat ettirmek için Askeri Liseleri ve diğer bazı askeri okulları dahi kapattı, 

kapatılmayanların yapısını değiştirdi. 

Erdoğan, kendisine tam sadık ve biat eden komutanlardan ve kadrolardan oluşan Yeni 

Bir Ordu oluşturmak için tüm hızıyla ilerliyor.259 260 Tanrıverdi‟nin Erdoğan‟ın Başdanışmanı 

olarak sahip olduğu etkili konum, ona Ordu‟nun yapısını ve personel alımlarını doğrudan 

etkileme olanağı sunuyor. 261  15 Temmuz 2016‟dan önce Ordu içinde bulunup da terfi 

şansları olmayan Siyasal İslamcı eğilimli subaylar üst rütbelere, albaylar generalliğe 

yükseltilerek kritik kadrolara getiriliyorlar. Ordu‟ya yeni alınacak personelin seçiminde 

SADAT‟çıların görevlendirmesini sağlayacak düzenlemeler yapılıyor. 31 Ekim 2016 tarihli 

Kanun Hükmünde Kararname ile SADAT yanlısı emekli subayların ve astsubayların askeri 

öğrencilerin alımında söz sahip olmaları sağlandı. Bu kritik değişiklik ile Silahlı Kuvvetlerin 

personel politikası pratikte SADAT‟a devredilmiş oldu. 262  Tanrıverdi, SADAT‟ın devrede 

olduğu personel alımları sonucu Ordu‟ya katılacak „yetkin subaylarla‟, TSK‟nın eskisinden 

daha güçlü olacağını iddia ediyor.263  

Erdoğan için Ordu‟daki vahim personel sıkıntısını aşmak çok kolay. Tek yapması 

gereken fırsattan istifade etmek için can çekişen Ordu‟nun tepesinde bekleyenleri bünyeye 

almak. Örneğin 15 Temmuz‟dan sonra AKP ve SADAT, Korgeneral Zekai Aksakallı 

komutasındaki Özel Kuvvetler Komutanlığına personel almak için adeta yarıştılar. 264  265 

Erdoğan‟ın kendisine karşı yaptırdığı darbe esnasında içerideki provokatörü ve gizli adamı 

olan Aksakallı bir kez daha iyi bir iş çıkardı.266 

 

 

Şekil 63 Aksakallı Suriye‟de Özgür Suriye Ordusundan bir savaşçının elini sıkıyor. 

                                                 

259 https://www.ft.com/content/c7fb203a-79b2-11e6-97ae-647294649b28 
260 https://www.nytimes.com/2017/04/12/world/europe/ turkey-erdogan-purge.html?\_r=0 
261 https://www.turkishminute.com/2016/11/25/erdogans-secret-army-threat-nato/ 
262 Agy. 
263 http://www.turkishpedia.com/2017/04/17/erdogans-relations-and-ties-with-radical-terrorist-organizations/\#\_ftn68 
264 http://odatv.com/degil-askeri-egitim-gormek-harbiye-marsini-bile-ezberleyemediler-0607171200.html 
265 http://odatv.com/erdogan-sadat-ile-turk-ordusuna-bunu-yapmaya-calisiyor-2906171200.html 
266 https://www.aei.org/publication/turkish-officers-speak-erdogan-may-have-staged-coup/ 
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Ordu tarihindeki en zor zamanlarından birini yaşıyor. Silahlı Kuvvetlerin yapısı ve kültürü 

Erdoğan‟ın diktatörlüğüne uyum sağlayacak şekilde değiştiriliyor. Erdoğan uzun süredir 

oluşturmak istediği diktatörlük için tehdit olarak gördüğü, 15 Temmuz olaylarına kesinlikle 

karışmamış çok sayıda genç generali, Ordunun düşünme ve planlama kapasitesini temsil 

eden kurmay subayları, yıllarca dürüstçe ve başarıyla hizmet etmiş astsubayları ve uzman 

çavuşları elimine etti. Tasfiyenin sonuçları Ordu için oldukça yıkıcı oldu. Ordunun komuta 

kontrol, planlama ve organizasyon yetenekleri çok zayıfladı. Savaş uçakları da dâhil, yüksek 

teknolojili silah ve sistemleri kullanacak yetişmiş ve yetenekli personel yok denecek kadar 

azaldı. Tamamen sübjektif yöntemlerle ve gerekçelerle devam ettirilen toplu atılmalar, toplu 

tutuklamalar ve işkenceler geriye kalan personeli büyük kaygılarla ve güvensizlikle baş başa 

bıraktı. TSK‟da güvenden ve moralden bahsetmek artık sadece bir serap. Selefi–Cihatçı 

SADAT meydana gelen ciddi personel boşluğunu kendi adamlarıyla doldurmak ve Ordu 

içerisindeki etkinliğini artırabilmek için şiddetli bir mücadele veriyor.267 Silahlı Kuvvetler için 

her zaman en büyük tehlike, kritik köşe başlarını kapmak için acımasızca mücadele edenler 

yüzünden Ordu‟nun siyasetin içine çekilmesiydi. Bugün artık bu bir tehlike değil, Ordu‟daki 

günlük yaşantının ta kendisi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

267 http://m.milatgazetesi.com/darbenin-gobeginde-nato-var-haber-95893 
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ERDOĞAN‟IN DEVRĠM MUHAFIZLARI 

 

SADAT; Erdoğan‟ın Ġkinci Türk Devriminin Muhafızı 

 

SADAT‟ın İran‟ın „Pasdaran‟ olarak da bilinen Ġran Devrim Muhafızları ile 

karşılaştırılması bu örgütün daha iyi anlaşılması açısına katkı yapıyor. Böyle bir karşılaştırma 

Erdoğan‟ın SADAT‟ı Türkiye‟nin politikasında hangi konuma yerleştirmeye çalıştığını ve 

örgütün kendi kurumsal dönüşümünü nasıl yaptığını daha iyi görme olanağı da veriyor. 

Karşılaştırmaya başlamadan önce İran Devrim Muhafızlarının yaklaşık kırk yıldır gelişmekte 

olan, artık olgunluğa ulaşmış bir kurum olduğunu, SADAT‟ın ise birçok açıdan İran‟daki 

benzerinin adımlarını takip eden, ancak yeni gelişmekte olan bir örgüt olduğunu belirtmekte 

yarar var. Bu analiz takip edilirken iki örgütün gelişimi arasındaki zaman farkının göz önünde 

tutulmasında yarar var. 

1979 Ġran Devrimi terimi, Batı tarafından desteklenen Şah Hanedanlığının yıkıldığı ve 

yerine Ayetullah Humeyni başkanlığında bir İslami Cumhuriyetin kurulduğu süreci 

adlandırmak için kullanılıyor. İran Devrim Muhafızları, devrim esnasında Humeyni taraftarı 

grupları ve milisleri bir çatı altında toplayan bir şemsiye örgüt görevini yerine getirdi.268 Örgüt 

devrime karşı çıkan akımları ortadan kaldırmak için kullanıldı, temel amacı İran‟da 

gerçekleştirilen devrime karşı muhtemel bir darbenin önüne set çekmek oldu. İran 

kanunlarında Devrim Muhafızlarının tanımı şu şekilde yapılıyor: “Devrim Muhafızları mutlak 

liderin komutanlığında İran İslam devrimini ve başarılarını koruyan, İlahi kanunun 

hâkimiyetini yaymak maksadıyla görevli bir örgüttür.” Bugün Devrim Muhafızları, 

İran‟daki politik ve sosyal hayatın hemen her yanında etkileri görülen, devletin kritik 

kurumlarına ve topluma derince nüfuz etmiş, toplumun sosyo–politik ve ekonomik dayanışma 

fonksiyonuna katkı yapan çok boyutlu bir örgüt. 269  İran‟daki politik sistemde 

Cumhurbaşkanından yerel yöneticilere kadar yönetici kademelerde yer alanların tamamı İran 

Devrim Muhafızları içinden geliyor. Muhafızlar, medyada, eğitimde, ekonomide ve güvenlik 

alanında büyük mali kaynakları yönetiyorlar. 

Devrim Muhafızlarının güvenlik alanındaki yapısı iki kısımdan oluşuyor. Bunlar „Kudüs 

Gücü ve „Besic Milisleri‟. Kudüs Gücü, ülke dışı görevler konusunda uzman. Hizbullah, 

Hamas ve Irak‟taki isyancılar gibi radikal gruplara eğitim, finans ve silah desteği sağlıyor. 

Besic, Fars dilinde „seferberlik‟ anlamına geliyor. Besic Milisleri, rejim karşıtı hareketlere karşı 

toplum içinden sivil gönülleri örgütleyen, gerektiğinde eğitim almış bu sivillere sokaklarda 

                                                 

268 Ostovar, A. (September 7, 2016). Soldiers of the Revolution. Foreign Affairs. 
269 Wehrey, F. M. (2009). The rise of the Pasdaran: Assessing the domestic roles of Iran's Islamic Revolutionary Guards 

Corps (Vol. 821): Rand Corporation. 
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şiddet gösterileri yaptıran, muhalifleri tehdit ettiren, böylece toplum içinden gelebilecek 

muhalif hareketleri bastırarak yok etmeyi amaçlayan bir örgüt.270 

 

 

Şekil 64 İran Devrim Muhafızları komutanları mutlak lider Ayetullah Hameney‟in bir toplantısında görüyorlar 
(kaynak İran İslam Cumhuriyeti haber ajansı). 

 

Ġran Devrim Muhafızları ile KarĢılaĢtırma 

 

Erdoğan, kendisinin ve kendisine yakın insanların dâhil olduğu 2013 yılındaki yolsuzluk 

skandalından sonra, uzun yıllar süreceğini umduğu iktidardan inmek zorunda kalabileceğini 

gördü. Bunun sonucunda, iktidardan inmemek için, ülkede etkin olan tüm muhalifleri yok 

etmesi/etkisizleştirmesi gerektiğine odaklanan bir paranoyanın esiri oldu. İktidardan inmemek 

için tek çarenin ülkede „sözde bir devrim yaparak‟ yönetimi diktatörlüğe dönüştürmek 

olduğuna inandı. Bu nedenle son dönemlerde ülkenin politik yaşantısını etkileyen demokratik 

gelişmeleri baltaladı. 2013 yıl öncesi Türkiye ile 2013 yılı sonrası Türkiye arasında kalın bir 

çizgi çekerek, ülkede iktidarını garantileyecek yeni bir yönetim sistem için hazırlıklara 

başladı. 15 Temmuz‟da kendisine karşı yaptırdığı darbeden faydalanan Erdoğan, yeni bir 

Türkiye inşa etmek yönündeki vizyonunu gerçekleştirmeye hız verdi. Bu yeni Türkiye‟nin 

temel yapısı, Batılı ülkelerin benimsediği Laiklik ve Demokrasi anlayışına dayanan eski 

Türkiye‟nin yapısından tamamen farklı olmalıydı. Erdoğan‟ın yeni Türkiye‟den tek bir 

                                                 

270 Naji, K. (January 29, 2015). Iran's Revolutionary Guards take lead on foreign affairs. BBC. from 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31037425 
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beklentisi vardı: her ne pahasına olursa olsun iktidardan inmemek. 271  15 Temmuz 

olaylarından sonra Erdoğan‟ın paranoyası daha da derinleşti. Ancak bu derinleşmenin sebebi 

darbe girişimi değildi. Asıl sebep Batılı ülkelerin 15 Temmuz‟da yaşananları Erdoğan‟ın 

istediği gibi algılamamasıydı. Erdoğan bu yüzden, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik 

Devletleri başta olmak üzere, batılı ülkeleri ve liderlerini darbe esnasında ve sonrasında 

kendisine destek vermemekle suçladı. Türkiye‟de 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan Anayasa 

referandumundan önce, Hollanda‟da ve diğer Avrupa ülkelerinde kasıtlı olarak diplomatik 

skandallar çıkartarak, bir taraftan ülke içerisinde Batıya ve Batı ile anılan değerlere karşı 

düşmanlığı derinleştirmeye, diğer taraftan referandum oylarını artırmaya çalıştı. 272 

Referandum öncesinde ve sonrasında ülkede oluşan Batı karşıtı atmosfer, 1979‟da İslam 

Devrimi esnasında İran‟da yaşananları andırıyor. Ancak 1949 İran Devrimi ile Türkiye‟de 

yaşananların ne derece birbirine benzediği başka bir tartışma konusu ve bu çalışmada 

konunun üzerinde durulmayacak. Buradaki tartışmanın ana konusu, kendi kalıcılığını 

sağlamak için rejimi dönüştürmek isteyen Erdoğan‟ın, „sözde darbe‟ esnasında ve 

sonrasında SADAT‟ı kullanma mantığı ile İran‟da yaşanan devrim ve sonrasında Devrim 

Muhafızlarının nasıl kullanıldığı arasındaki benzerliği görebilmek.  

SADAT teşkilatlanma ve eylemleri açısından İran Devrim Muhafızlarına benzerlik 

gösteriyor. Örgüt, 15 Temmuz‟da tanklar sokaklara çıkar çıkmaz Erdoğan yanlısı paramiliter 

grupları seferber etti. Bu gruplar, SADAT tarafından düzenli ordu birliklerine karşı eğitime tabi 

tutulan paramiliter milislerden oluşan Osmanlı Ocakları, İHH ve Ak Gençlik Hareketi gibi 

örgütlerdi.273 SADAT ve bu örgütler sivil kalabalıklar içerisinde gizlendiler, düzenli birliklere 

karşı çıktılar, 60 tonluk muharebe tanklarını pasifize ettiler ve askeri birliklere karşı halkı 

tahrik ettiler. 274  SADAT‟ın 15 Temmuz‟daki rolü, Devrim Muhafızlarının Besic Milislerinin 

İran‟da zaman zaman oynadığı role benziyor. Örneğin Besic Milisleri 2009 yılında o zamanki 

İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad‟ın tekrar seçilmesine karşı yapılan gösterileri bastırmak 

ve ezmek için 15 Temmuz‟a benzer şekilde kullanılmıştı.275 

SADAT yurtdışında, MİT‟ten aldığı destekle, İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücüne 

benzer bir rol oynuyor. İran içinde ve dışında örgütlenen ve eylemler yapan Kudüs Gücü, 

Lübnan‟daki Hizbullah örgütü gibi uzantılarıyla, yurtdışında İran rejiminin çıkarlarını korumak 

için onlarca yıldır savaşıyor. Benzer şekilde SADAT da son yıllarda Suriye‟de El–Nusra 

Cephesi, Ahrar‟uĢ–ġam & Ceys‟il–Ġslam gibi radikal gruplarla işbirliği yapıyor. Bir taraftan 

da Libya‟da El Kaide ve ĠġĠD ile bağlantılı aşırı uçtaki yapılanmaları destekliyor.276 SADAT 

yurtdışındaki operasyonlarını, Erdoğan taraftarı Ġmkan–Der ve ĠHH gibi „görünürdeki‟ insani 

yardım örgütleriyle işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütüyor. 

 

                                                 

271 Kocamaner, H. (2015). How New Is Erdoğan‟s “New Turkey”? from 
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Tarihsel olarak Pasdaran‟ın ortaya çıkışı ve varlığı İran‟daki Devrimden hemen sonra 

gerçekleşen Ġran–Irak SavaĢı‟na dayanıyor. İran Devrim Muhafızları, Pasdaran örgütü 

vasıtasıyla savaş esnasında bir taraftan yeni rejimi kökleştirirken diğer taraftan düzenli ordu 

birliklerini marjinalleştirdiler.277 Bu dönemde Şah Döneminden kalan kadrolar tamamen yok 

edildi. Erdoğan‟da benzer şekilde 15 Temmuz‟dan hemen sonra, Ordu‟nun içinde bulunduğu 

olumsuz şartları göz ardı ederek, belirgin bir nihai politik amaç ortaya koymadan, Ordu‟yu 

Suriye‟deki iç savaşa çabucak müdahil etti. Hatta 15 Temmuz duruşmaları esnasında bazı 

darbe sanıklarının Suriye‟de bulunan birliklerde görevde olduğu ortaya çıktı.278 Erdoğan‟ın ilk 

fırsatta, Suriye‟deki savaşın ileride yaşanabilecek evrelerini bahane ederek, Ordu içindeki 

kadroları istediği şekilde düzenlemek isteyeceği aşikâr. 

İran Devrim Muhafızları ile SADAT arasındaki bu benzerlikler, her iki örgütün rejimin 

korunması açısından benzer fonksiyonları yerine getirdiğini gösteriyor. Burada yapılan analiz 

bir kez daha şu gerçeğin altını çiziyor. İran‟da yapılan devrimin liderlerinin motivasyonu ile 

Erdoğan‟ın motivasyonu oldukça benzer: yeni kurdukları rejimi, sivil bir muhalefet ya da biat 

etmeyen bir orduya karşı koruyabilecek bir yapı oluşturmak. İran‟daki oluşum İran Devrim 

Muhafızları şeklinde bir yapıya dönüşerek kurumsallaştı. Erdoğan ve AKP‟nin SADAT‟ı 

geliştirirken ve büyütürken aynı yolu takip ettiklerine dair ciddi işaretler var. 

SADAT‟ın gelecekte nasıl evrileceğini zaman gösterecek. Örgütün, güvenlik alanının 

yanı sıra özellikle ekonomik ve sosyal hayatta da yapılanması ve gelişmesi, İran Devrim 

Muhafızları ile tam olarak aynı yolun izlenip izlenmediği hakkında fikir verecek. SADAT, bu 

yönlerde de gelişirse, İran Devrim Muhafızlarının yurtiçindeki ve uluslararası alandaki tam 

karşılığı ortaya çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri, İran Devrim Muhafızlarını 2011 yılında 

„Ġnsan Hakları ihlalcisi‟ olarak ilan etti. ABD‟de Devrim Muhafızlarının terörist bir örgüt 

olarak ilan edilip edilmemesi konusunda tartışmalar devam ediyor. Ülke içinde insan haklarını 

ağır şekilde ihlal eden ve yurtdışında terörist örgütlerle işbirliği içinde olan SADAT‟ın da 

yurtdışındaki algısı Devrim Muhafızlarına benzer şekilde şekillenebilir. 
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SONUÇ 

 

SADAT, Erdoğan‟ın gizli ajandasını gerçekleştirmek ve düşmanlarına karşı savaşmak 

için kullandığı oldukça faydalı bir araç. Bu çalışmada yer verilen çok ciddi delillerin de 

gösterdiği gibi SADAT, devlet kurumları tarafından izlenmeyen, kontrol edilmeyen ve 

denetlenmeyen, Türkiye‟nin bulunduğu coğrafyada İŞİD, El Nusra ve diğer bazı aşırı uçtaki 

örgütlere ve terörist organizasyonlara silah sağlayan, kontrgerilla eğitimi veren bir özel harp 

örgütü.279 Rusya‟nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine 1 Şubat 2016 tarihinde sunduğu 

mektup Erdoğan‟ın İŞİD ile ilişkilerini açık olarak gösteriyor.280 281 282  Erdoğan‟ın Avrupa 

ülkelerine yönelttiği tehditlerle Avrupa‟da meydana gelen terör saldırılarının çakışması, 

Erdoğan‟ın Suriye, Libya ve Avrupa‟daki İŞİD ve diğer terörist gruplarla ilişkisi konusunda 

şüpheleri artırıyor.283 

SADAT, Erdoğan‟ın kendisine karşı yapılmasına müsaade ettiği 15 Temmuz 2016 

tarihindeki darbe girişiminde çok önemli bir rol oynadı. Örgüt, sivil vatandaşlara keskin 

nişancıları vasıtasıyla suikast düzenlemekle, sokaklara çıkan halkı askerlere karşı 

kışkırtmakla, askerleri de halka karşı kışkırtmakla, teslim olan askerlerin ve askeri 

öğrencilerin linç edilmesini organize etmekle ve sonuçta o gece durumun çok daha kötüye 

gitmesi ve kaosun olabildiğince tırmanması için kasıtlı olarak çalışmakla suçlanıyor. 

Erdoğan‟ın, Hükümetinin, Yargı ve Kolluk güçleri içindeki işbirlikçilerinin, örnekleri hiç de az 

olmayan keskin nişancıların AKP taraftarı sivil vatandaşlara yaptıkları suikastların 

soruşturulmasını engellenmeleri, yaşandığı kesin olan olayların üzerini örtmeye çalışmaları, 

SADAT‟ın Erdoğan‟ın isteği ile sivil vatandaşları kasten öldürdüğünün açık işaretlerini veriyor. 

Benzer şekilde, Boğaz Köprüsünde ve başka yerlerde, olaylardan habersiz olarak sokağa 

çıkarılan ve saatler içinde teslim olan askerlerin açıkça linç edilmelerinin soruşturulmasının 

engellenmesi ve faillerin Erdoğan‟a ve işbirlikçilerine yakınlığı, Erdoğan ve paramiliter 

örgütleri tarafından kasıtlı olarak kan akıtıldığını ortaya koyuyor. 

SADAT, İran‟ın Devrim Muhafızlarına benzer şekilde Erdoğan‟ın Türkiye‟de yeni bir rejim 

ve sahte bir Halifelik kurmak için kullandığı bir devrim örgütü olma yolunda ilerliyor. 

Tanrıverdi‟nin 15 Temmuz‟dan sonra Erdoğan‟ın Başdanışmanı olarak atanması, ona devleti 

ve Türk Silahlı Kuvvetlerini hızlı bir şekilde yeniden teşkilatlandırma olanağı veriyor. 

Tanrıverdi‟nin Ordu‟nun ve devlet kurumlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik fikirleri, 

Anayasa ve yasalara aykırı olarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ve oy hırsızlığı 

ve demokrasi yolsuzluğu yapılarak gerçekleştirilen 16 Nisan 2017‟daki Anayasa 
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282 http://www.voltairenet.org/article191990.html 
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Referandumu gibi kritik adımlarla hayata geçiriliyor. Orduya eleman alımı için yetkilendirilen 

SADAT‟ın adamları vasıtasıyla Ordu‟nun personel yapısı ve ideolojisi, El Kaide ve İŞİD‟in 

sahip olduğu Selefist–Cihatçı anlayışa göre tekrar tasarlanıyor. 

Erdoğan‟ın Türkiye‟yi bir diktatörlüğe dönüştürmek pahasına da olsa, gücünden ve 

bulunduğu makamdan kesinlikle vazgeçmeyeceği açık olarak görülüyor. Erdoğan‟ın 

söylemleri, davranışları, tutumu ve özellikle Nisan 2017 tarihindeki Anayasa değişiklik 

referandumundaki yolsuzluğu, ülkede kurduğu hâkimiyetinden barışçıl ve demokratik yollarla 

vazgeçmesinin mümkün olmadığını net olarak gösteriyor. Türkiye‟deki 21. Yüzyıl Diktatörü 

iktidardan gitmemek için paramiliter örgütlerini ülke içindeki ve dışındaki muhaliflerini 

bastırmak ve ezmek için kullanışlı araçlara dönüştürüyor.284 Erdoğan‟ın 15 Temmuz 2016‟da 

amacına tam da istediği gibi hizmet edebileceğini kanıtlayan SADAT‟ı, ihtiyaç duyduğunda, 

ülkedeki politik atmosferi şekillendirmek, muhalefeti ezmek ve hatta bilinçli olarak sivil bir 

kalkışma çıkarmak için kullanmaktan çekinmeyeceği görülüyor.285  

Erdoğan ulusu ve devleti çok tehlikeli bir uçurumun kenarına çekiyor. Erdoğan‟ın izlediği 

yol sadece Türkiye için değil ülkenin içinde bulunduğu bölge, Ortadoğu ve Avrupa için de son 

derece tehlikeli. Türkiye‟de can çekişen demokrasinin tekrar hayat bulabilmesi ve siyasal 

yaşama hâkim olabilmesi için Erdoğan mutlaka durdurulmalı. Türk halkı bu acı gerçeğe 

gözlerini kapatmaktan çok geç olmadan vazgeçmeli, Erdoğan‟ı durdurmak ve ülkeyi tekrar 

demokrasi kulvarına sokmak için atılması gereken tüm barışçıl ve demokratik adımları acilen 

yerine getirmeli. Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği de dâhil uluslar arası kamuoyu 

Türkiye‟deki 21. Yüzyıl diktatörünün uluslararası barış ve istikrarı vahim bir şekilde 

bozmasına müsaade etmemeli. 
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