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28 ŞUBATIN SORUMLULARI VE SUÇLULARI, BUGÜN MAĞDUR VE MAZLUMU 

OYNUYORLAR. 

Millet olarak; olayları değerlendirirken, sebep sonuç ilişkisini kurma 

alışkanlığımız yok. Genellikle; olayların sebeplerini, sebep olanları ve sebep 

olanların sorumluluklarını unutuyor ve ortaya çıkan sonuçlar üzerinde 

tartışıyoruz.  

Bu nedenle, üzücü olaylara sebep olanlar; halkımızın unutkanlığına 

güvenerek, kendi sorumluluklarını yok sayıp, sütten çıkmış ak kaşık gibi 

mağdur ve mazlumu oynuyorlar.  

Çünkü saf ve yumuşak kalpli halkımızın; unutkan olduğunu, mağdur ve 

mazluma oynayanlara acıdıklarını biliyorlar. Bu nedenle; mağduru oynayarak 

dünü unutturmak, mağduru oynayarak iktidara gelmek, mağduru oynayarak 

iktidarını sürdürmek, mağduru oynayarak iktidarın nimetlerinden 

faydalanmak ve mağduru oynayarak yolsuzluklarını örtmek hâlâ pirim 

yapıyor. 

27 Mayıs 1960’da doğanlar bugün 53 yaşında, 12 Mart 1971’de doğanlar 42, 

12 Eylül 1980’de doğanlar 33 ve 28 Şubat 1997’de doğanlar 16 yaşındadır. 

Bu olayların olduğu dönemde bebek olanlar, o dönemlerde olan olayları 

bugün anne-babalarından veya ideolojik ve siyasi bakış açısıyla kaleme 

alınmış yazılardan öğreniyorlar.  

Anne ve baba veya ideolojik saplantıyla kaleme alınan yazı, ülkeyi nasıl 

anlatıyorsa onlar da durumu öyle kavrıyorlar. 

Bugün bile, içinde yaşadığımız olayları hepimiz kendi siyasi kanaatlerimize 
göre farklı algılayıp farklı yorumluyorsak, bizden önce yaşanmış olayları doğru 
tahlil edip doğru sonuca varmamız çok zor. Bu nedenle; madalyonun her iki 
yüzüne de bakabilme, karşıt görüşleri de dinleme ve sebep sonuç ilişkisini 
kurabilme alışkanlığı kazanmak zorundayız. 

Örneğin; 28 Şubat sürecinin üzerinden 16 yıl geçtikten sonra, bu gün 28 

Şubat’a nelerin ve kimlerin sebep olduğuna bakmadan, 28 Şubatın sonuçlarını 

tartışıyoruz. Bu nedenle; o günlerin müsebbipleri, sorumluları ve hatta 

suçluları, bugün sütten çıkmış ak kaşık gibi mağdur ve mazlumu oynuyorlar. 

Sadece askerler suçlu, asker dışında sanki herkes 28 Şubat mağduru. Çünkü 
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sebep-sonuç ilişkisi kurmuyoruz. Madalyonun iki yüzüne de bakmayı 

bilmiyoruz. Madalyonun dünkü yüzünü unuttuk, sadece bugünkü yüzüne 

bakıp ahkâm kesiyor ve önümüze geleni suçluyoruz. 

28 ŞUBAT ÖNCESİ SİYASİ DURUM: 

 Yakın tarihimize 28 Şubat süreci olarak geçen olay, 28 Şubat 1997 günü 

yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlarıyla ortaya 

çıktı.  

Bu tarihten önceki siyasi ve ekonomik tabloyu ve 28 Şubat kararlarının 

alınmasına sebep olan olayları kısaca hatırlayalım: 

Bu dönemin siyasi aktörleri hakkında ileriye sürülen yolsuzluk iddiaları ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde verilen soruşturma önergeleri şunlardı; 

Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz hakkında; Aşağıdaki tabloda 

görülen, yolsuzluk iddiaları ileriye sürülmüş ve/veya soruşturma önergeleri 

verilmişti.  
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Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında ise; Aşağıdaki tabloda 

görülen, yolsuzluk iddiaları ileriye sürülmüş ve/veya soruşturma önergeleri 

verilmişti. 

 

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan hakkında da; Aşağıdaki 

tabloda görülen, yolsuzluk iddiaları ileriye sürülmüş ve/veya soruşturma 

önergeleri verilmişti. 
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Yine bu dönemde; Dünyanın hiçbir ülkesinde görülmedik şekilde, yeterli 

inceleme yapılmadan, ahbap çavuş usulü banka kurma ve devir lisansları 

verildi. Aşağıdaki tabloda, hangi başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından 

kimlere banka kurma ve devir lisanslarının verildiği görülmektedir: 

 

Yukarıda sunulan tablolardan da açıkça anlaşıldığı gibi; Dünyanın hiçbir gerçek 

demokrasisinde, hiçbir parlamentosunda ve hiçbir siyasal partiler 

yelpazesinde, haklarında bu kadar çok yolsuzluk iddiası olan siyasal liderlerin 

ve aktörlerin, kirli iktidar mücadelesi görülmedi. Örneğin: 

24 Aralık 1995 seçimleri öncesinde; Bütün partiler, sanki kendileri sütten 

çıkmış ak kaşık gibi, birbirlerini yolsuzlukla suçladılar. 

Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 13 Ocak 1991 günü, Sivas’ın 

Sıcak Çermik ilçesindeki eğitim seminerinde; “Sen Refah Partisine hizmet 

etmezsen, hiçbir ibadetin kabul olmaz. Çünkü başka türlü Müslümanlık olmaz. 

Başka türlü kurtuluş yok… Refah, bu ordudur. Bütün gücünle bu ordunun 

büyümesi için çalışacaksın. Çalışmaz isen, patates dinindensin. Bu parti, İslam 
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Cihat ordusudur. Kendi kendine cihat ediyorum diye faaliyette bulunamazsın. 

Karargâha bağlı olmak zorundasın” diyordu. 

Necmettin Erbakan, 23 Mart 1993 günü TBMM Başkanı Hüsamettin 

Cindoruk'un başkanlığındaki Anayasa değişikliği konusunda yapılan toplantıda 

ise; ‘‘Benim inandığım şekilde sen yaşayacaksın. Tahakkümünün ortadan 

kalkmasını istiyoruz. Çok hukuklu bir sistem olmalı, vatandaş genel 

prensiplerin içerisinde kendi istediği hukuku kendisi seçmeli, bu bizim 

tarihimizde de olagelmiştir. Hukuk seçme hakkı inanç hürriyetinin ayrılmaz bir 

parçasıdır’’ diyordu. Çok hukuklu sistem demek; Müslümanlar şeriat 

hukukuna göre, Yahudiler Musevi hukukuna göre, Hıristiyanlar kendi 

hukukuna göre yargılansın demekti. Buna göre ülkede; dinlere, mezheplere ve 

etnik kimliklere göre binlerce mahkeme ortaya çıkacak demekti. 

Necmettin Erbakan,13 Nisan 1994’te Refah Partisi Meclis Grubunda yaptığı 

konuşmada da; “Şimdi ikinci bir önemli nokta, Refah Partisi iktidara gelecek, 

adil düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı 

olacak, kanlı mı olacak, kansız mı olacak… Türkiye’nin şu anda bir şeye karar 

vermesi lazım, Refah Partisi adil düzen getirecek, bu kesin şart, geçiş dönemi 

yumuşak mı olacak sert mi olacak, tatlı mı olacak kanlı mı olacak, altmış 

milyon buna karar verecek” diyordu. 

Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı da, 13 Mayıs 92 günü Mandela’ya 

gönderdiği telgrafta; “İnsanlık tarihinin sayılı diktatörlerinden olan Mustafa 

Kemal adına barış ödülünü reddetmeniz sebebiyle sizi tebrik ediyorum” 

diyordu. 

Ayrıca Hasan Mezarcı, Refah Partisi'nin İstanbul milletvekili olduğu dönemde 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "veledi zina" 

diyerek büyük tepki topluyordu. 

Refah Partisi Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan,14 Mart 1993 tarihinde 

Kırıkkale'de yaptığı konuşmada; ‘‘Bu vatan bizimdir, rejim bizim değildir 

kardeşlerim. Rejim ve Kemalizm başkalarındır. Türkiye yıkılacak beyler’’ 

diyordu. 
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DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, ABD Başkanı Clinton yönetimine; “Bana 

destek verirseniz bu Erbakan gibi gericiler iktidara gelemez, laiklik ve 

demokrasi zarar görmez onları ben önlerim” diyordu. 

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller; 

“Seçimlerden sonra, Necmettin Erbakan’la asla koalisyon kurmayacakları” 

sözünü veriyordu. 

İşte bu yolsuzluk ve kavga dövüş ortamında, 24 Aralık 1995 tarihinde 

gerçekleştirilen erken genel seçimlerde halk, hiçbir partiye tek başına iktidar 

olma şansını vermedi. Hiçbir partinin oy oranı, yüzde 22’yi bile bulmadı.   

Bu seçimde, siyasi partilerin aldığı oy oranları ve çıkardıkları milletvekili 

sayıları aşağıdaki tabloda olduğu gibidir: 

 

24 Aralık seçimlerinden sonra ilk hükümeti kurma görevini Meclis'te en fazla 

sandalyeye sahip olan RP lideri Necmettin Erbakan aldı. 9 Ocak'ta hükümeti 

kurma görevini alan Erbakan, koalisyon ortağı bulamayınca, 19 Ocak'ta görevi 

Cumhurbaşkanı Demirel'e iade etti.  

Ardından DYP lideri Çiller hükümet kurma turlarına çıktı. O da sonuç alamadı. 
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Bu kez ANAP lideri Mesut Yılmaz görüşmelere başladı. Yılmaz, DYP lideri ile 

yaptığı görüşmeden sonuç alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin ANAYOL olarak 

isimlendirilen 53ncü Hükümetini kurdu. Yapılan protokole göre; Önce Mesut 

Yılmaz ve daha sonra Tansu Çiller, dönüşümlü olarak başbakanlık yapacaktı.  

Seçimlerden önce, Tansu Çiller Başbakandı. Seçimlerden sonra ANAYOL 

hükümeti kurulunca, Tansu Çiller başbakanlığı Mesut Yılmaz’a devrederken; 

Necdet Parsadan isimli bir dolandırıcının, kendisini Çiller'e, Orgeneral Necdet 

Üruğ olarak tanıtıp; “emekli ve muvazzaf askerlerin seçimlerde DYP'ye 

çalışmak istediklerini, ancak paraya ihtiyaçları olduğunu” söyleyerek, örtülü 

ödenekten 5,5 milyar lira aldığı ortaya çıktı. 

Ayrıca Tansu Çiller’in, başbakanlığı Mesut Yılmaz’a devretmeden 1 gün önce, 

Örtülü ödenekten 500 milyar lira çekerek bilinmeyen bir yerlere verdiği 

anlaşıldı.  

Seçimlerden önce Mesut Yılmaz, seçim stratejisini Tansu Çiller’in yolsuzlukları 

üzerine kurmuş ve seçimlerden sonra yolsuzlukların ve malvarlığının 

hesabının sorulacağını meydanlarda seslendirmişti. Tansu Çiller’den “Yalı 

Çetesi” diye bahsediyordu. 

Bunu fırsat bilen Refah Partisi, bu dosyaların Meclis araştırmasına açılması 
için TOFAŞ ve TEDAŞ yolsuzluklarının araştırılması için önergeler verdi. Refah 
Partisi Milletvekili (Bugünkü Cumhurbaşkanı) Abdullah Gül, daha Varan-3 
gelecek diyordu. Yani Çiller'in malvarlığıyla ilgili soruşturma önergesi 
Meclise gelecekti. 

Başbakan Mesut Yılmaz da; “Çamurun üstünde oturmam” diyerek, 

soruşturmaya destek vereceğini söylüyordu. 

Bütün bunlar, Tansu Çiller’in eteklerinin tutuşmasına yetti ve 24 Mayıs 1996 

‘da hükümetten çekildi. 

Bu arada, Refah Partisi lideri Necmettin Erbakan, kendileriyle birlikte hareket 

edenlerin, “Sütten çıkmış kaşık gibi ak” olacağını ifade ediyordu. 

Erbakan’ın temaslarında; RP ve Doğru Yol Partisi (DYP) arasındaki 

görüşmelerde ilerleme kaydedildiğinin ortaya çıkması üzerine, Çiller’in 

yolsuzluklarından ve seçim öncesi verdiği sözleri tutmamasından bunalan bazı 

DYP milletvekilleri partilerinden istifa ederek ANAP’a geçti. 
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ANAYOL Hükümeti'nin 3 ay gibi kısa bir sürede 

bitmesinden sonra, hükümeti kurma görevini yine 

RP lideri Erbakan aldı. DYP ile yapılan uzun 

pazarlıklar sonunda Türkiye'nin dönüşümlü 

başbakanlık modeline sahip ikinci hükümeti 

kuruldu. Bu hükümet REFAHYOL olarak 

isimlendirildi. 

DYP ile koalisyon kurduktan sonra RP’lilerin Tansu Çiller hakkında kendi 

verdikleri önergelere ret oyu kullanmaları; DYP’nin de Erbakan hakkındaki 

soruşturma önergelerinin reddedilmesine katkı sağlamaları, daha başından 

REFAHYOL iktidarının, “Yolsuzlukları örtbas etmek amacıyla kurulduğu” 

inancını yaygınlaştırdı. 

28 Haziran 1996 tarihinde Başbakanlık koltuğuna oturan Necmettin Erbakan, 

Ekim 1996’da Libya’yı ziyarete gitti. 

Libya lideri Kaddafi, bedevi çadırında basın mensupları önünde yaptığı 

konuşmada: 

“Kürtlerin de Araplar gibi istiklale hakları vardır. 

Araplar da bölgelerinde, Kürtler gibi böyle 

savaşa girmiş ve istiklallerine kavuşmuştur. 

İstiklallerine kavuşmak isteyen milletlere savaş 

açmak hiçbir netice vermiyor.” 

“Türkiye Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra kendi 

iradesini kaybetmiştir. Türkiye ABD üslerinin 

işgali altındadır. Türkiye’nin iradesi hürriyetine 

kavuşuncaya kadar mücadele etmemiz gerekir.” 

‘‘Şimdi biz, kardeşim Erbakan'la özel bir toplantı 

yapacağız. Bilindiği gibi biz aynı örgütün, İslam 

Halk Komutanlığı'nın üyesiyiz’’ diyerek 

Türkiye’yi fırçaladı ve Erbakan buna sessiz kaldı. 
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Ziyareti izleyen Hürriyet’in o günkü Ankara Temsilcisi Sedat Ergin’in yazısında 
Erbakan’ın: 
 

“Muhterem Devlet Başkanı Kaddafi Beyefendi’ye, gösterdiği 
misafirperverlikten dolayı kalpten teşekkürlerimi sunarım” dediğini öğrendik. 

Ayrıca Kaddafi, ATV muhabiri Şirin Payzın'la Libya'da yaptığı ve ekrandan 
yayınlanan söyleşisinde aynen: 

‘‘Önce şunu söylemeliyim. Kardeşim Necmettin, benim başında bulunduğum 
Uluslararası Halkçı İslamcı Komutanlığın üyesidir. Biz Refah Partisi ile ittifak ve 
dayanışma içindeyiz...’’ diyordu. 

Kaddafi'nin Kanal D ekranında Nursun Erel'le yine Libya'da yaptığı söyleşide 
ise: 

 ‘‘Erbakan bu ordunun (İslamcı Komutanlığın) üyesidir. Başkan Yardımcısı 
değil, 1984 yılından beri üyesidir. Toplantılara devamlı katıldı...’’ diyordu. 

Bu konuşmalar, Erbakan’ın seçim öncesi söylediği; 

 “Sen Refah Partisine hizmet etmezsen, hiçbir ibadetin kabul olmaz. Çünkü 

başka türlü Müslümanlık olmaz. Başka türlü kurtuluş yok… Refah, bu ordudur. 

Bütün gücünle bu ordunun büyümesi için çalışacaksın. Çalışmaz isen, patates 

dinindensin. Bu parti, İslam Cihat ordusudur. Kendi kendine cihat ediyorum 

diye faaliyette bulunamazsın. Karargâha bağlı olmak zorundasın” sözleri, 

Kaddafi’nin söylediği; “Kardeşim Necmettin, benim başında bulunduğum 

Uluslararası Halkçı İslamcı Komutanlığın üyesidir” sözleriyle adeta 

örtüşüyordu. 

Yine Erbakan’ın seçim öncesi söylediği: 

“Şimdi ikinci bir önemli nokta, Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen 
kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, kanlı 
mı olacak, kansız mı olacak… Türkiye’nin şu anda bir şeye karar vermesi lazım, 
Refah Partisi adil düzen getirecek, bu kesin şart. Geçiş dönemi yumuşak mı 
olacak sert mi olacak, tatlı mı olacak kanlı mı olacak, altmış milyon buna karar 
verecek” sözleri, acaba Refah Partisinin arkasında Kaddafi’nin bahsettiği 
Uluslararası Halkçı İslamcı Komutanlığı mı var, Türkiye Cezayir gibi kan gölüne 
mi dönecek endişesini yaratıyordu. 
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Aynı şekilde Refah Partisi milletvekili Halil İbrahim Çelik de: 

‘‘RP iktidarında imam hatipleri kapatmaya kalkarsanız, kan dökülür. 
Cezayir'den beter olur. Ben de kan dökülmesini istiyorum. Demokrasi böyle 
gelecek, fıstık gibi olacak. 3 bin 500 PKK'lı ile baş edemedi, 6 milyon İslamcıyla 
nasıl baş edecek. Rüzgâra karşı işerlerse, yüzlerine gelir. Bana vurana ben de 
vururum. Ben sapına kadar şeriatçıyım. Şeriatın gelmesini istiyorum’’ diyordu. 

Necmettin Erbakan da; “İmam Hatip Okulları bizim arka bahçemizdir” 
sözleriyle, bu okulların, Refahın cihat ordusuna militan yetiştiren siyasi 
kışlalar haline getirilmeye çalışıldığını dışa vuruyordu. 

Ayrıca, Refah Partisi Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan’ın 14 Mart 1993 
tarihinde Kırıkkale’de söylediği: 

“Bu vatan bizimdir, rejim bizim değildir kardeşlerim. Rejim ve Kemalizm 
başkalarındır. Türkiye yıkılacak beyler. Türkiye Cezayir olur mu diyorlar? 
Orada yüzde 81 nasıl olmuşsa, yüzde 20 falan değil yüzde 81'lere ulaşacağız” 
sözleri ortalığa dökülüyordu. 

Yine Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz’ın 21. Mart.1994 tarihinde:  

"Biz Kuran’ın nizamından yüz çevirenlerden, ülkesinde Allah resulü yetkisiz 
kılanlardan mutlaka hesap soracağız. Kim iktidar Müslüman eline geçmeden 
cemaati silaha teşvik ediyorsa, ya o cahildir ya başkaları tarafından 
görevlendirilen bir haindir. Çünkü hiçbir peygamber devleti ele geçirmeden 
harbe müsaade vermemiştir. Müslüman akıllı olur. Karşısındaki düşmanı nasıl 
yeneceğini göstermez. Kurmay çizer, asker uygular. Eğer kurmay planı 
açıklarsa, yeni bir plan konması ümmetin komutanları üzerine vaciptir. Bizim 
görevimiz konuşmak değil, asker olarak ordu içerisindeki harpteki planı 
uygulamaktır." Sözleri ortaya çıkıyordu. 

Kayseri'nin Refah Partili Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, 10 Kasım 1996 
tarihinde Atatürk’ü anma törenine katıldıktan sonra Refah Partisi İl Divan 
Toplantısındaki konuşmasında: 

“ Süslü püslü göründüğüme bakıp da laik olduğumu sakın sanmayın. Resmi 
görevim nedeniyle bugün bir törene katıldım. Belki başbakanın, bakanların, 
milletvekillerinin bazı mecburiyetleri vardır. Ancak, sizin hiçbir mecburiyetiniz 
yok. Refah Partili olarak yeryüzünde tek başıma da kalsam, bu zulüm düzeni 
değişmelidir. İnsanları köle gibi gören, çağdışı bu düzen mutlaka değişmelidir. 
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Ey Müslümanlar sakın ha içinizden bu hırsı, bu kini, nefreti ve bu inancı eksik 
etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcudur ” diyordu. 

Şimdi, Allah aşkına Refah Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin 
Erbakan ile milletvekillerinin söylediği (yukarıdaki altı mavi ile çizilmiş) sözleri 
üst üste koyup tekrar okuyalım: 

“Sen Refah Partisine hizmet etmezsen, hiçbir ibadetin kabul olmaz. Bütün 
gücünle bu ordunun büyümesi için çalışacaksın. Çalışmaz isen, patates 
dinindensin. Bu parti, İslam Cihat ordusudur. Karargâha bağlı olmak 
zorundasın. Şimdi ikinci bir önemli nokta, Refah Partisi iktidara gelecek, adil 
düzen kurulacak. Sorun ne? Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, 
kanlı mı olacak, kansız mı olacak. Ben de kan dökülmesini istiyorum. 
Demokrasi böyle gelecek, fıstık gibi olacak. Rejim bizim değildir kardeşlerim. 
Rejim ve Kemalizm başkalarınındır. Türkiye yıkılacak beyler. Mutlaka hesap 
soracağız. Bizim görevimiz konuşmak değil, asker olarak ordu içerisindeki 
harpteki planı uygulamaktır. Ey Müslümanlar sakın ha içinizden bu hırsı, bu 
kini, nefreti ve bu inancı eksik etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcudur.” 

Bu şartlar altında, doğal olarak pek çok vatandaşın aklından şu sorular 
geçiyordu: 

a. Söz konusu İslam Cihat Ordusunu kime, hangi düşmana karşı 
örgütlediniz? 
 

b. Size oy veren yüzde 20’yi Müslüman, oy vermeyen yüzde 80’ni ise 
patates dininden yani kâfir görüyorsunuz. Örgütlediğiniz ordu, size oy 
vermeyen yüzde 80’e mi cihat açacak? 
 

c. “Geçiş dönemi kanlı mı olacak kansız mı olacak, şimdi Türk halkı buna 
karar verecek” diyorsunuz, bu size oy vermeyen halka “Kan 
dökülmesini istemiyorsanız teslim olun” çağrısı ve gözdağı değil de 
nedir? 
 

d. “Ben de kan dökülmesini istiyorum. Demokrasi böyle gelecek, fıstık gibi 
olacak” diyorsunuz. Kimlerin kanını dökeceksiniz. Kan dökerek mi 
demokrasi getireceksiniz? 
 

e. “Bizim görevimiz konuşmak değil, asker olarak ordu içerisindeki 
harpteki planı uygulamaktır” diyorsunuz. Siz kimin askerisiniz? Kime 
karşı harp açtınız? Harp planlarını hangi karargâh hazırladı? 
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f. “Ey Müslümanlar sakın ha içinizden bu hırsı, bu kini, nefreti ve bu inancı 
eksik etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcudur” diyorsunuz. Bu hırsı, 
bu kini ve bu nefreti kimlere duyuyorsunuz? 
 

g. Sizin demokrasi anlayışınız “Size oy vermeyenleri Müslümanlıktan 
dışlamak, kâfir ilan etmek, harp açmak, kan dökmek, hırs, kin ve nefret” 
duymak üzerine mi kurulu? 
 

h. “Rejim bizim değildir kardeşlerim. Rejim ve Kemalizm başkalarınındır. 
Türkiye yıkılacak beyler” diyorsunuz. Demokrasilerde, hele yüzde 20 
gibi azınlık oyuyla iktidara gelenlerin devleti yıkma hakkı var mı? Bu 
millet, devleti yıkın diye mi size oy verdi? Yüzde 100 oyla iktidara 
gelseniz bile devleti yıkmaya kalkan bir iktidar meşruiyetini kaybeder 
ve milletin meşru müdafaa hakkı doğar. Sizler çıldırdınız mı? Cezayir 
gibi, ülkeyi kan gölüne mi çevireceksiniz? 
 

i. Bu millet, yıllardan beri bölücü terör belasıyla mücadele ediyor, siz 
terörün değirmenine su mu taşıyorsunuz? 

Zihinlerde canlanan bu sorular, Refah partisine oy vermeyen yüzde 80’lik 
kesimde korku ve endişe yarattı. 

İşte bu ortamda Aczimendiler, ellerinde sopalarla sokaklara dökülerek şeriat 
çağrıları yapmaya ve polisle çatışmaya başladılar. 
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Cuma namazından çıkan bazı gruplar da,  bu çağrılara destek vermeye 
başladılar ve her cuma bu görüntüler tekrarlanır hale geldi.  

 

Bu arada; Allah ve Peygamber adlarını dillerinden düşürmeyen, Müslümanlığı 
kimseye bırakmayan ve şeriat çağrıları yapan Aczimendi Şeyhi Müslüm 
Gündüz ve Ali Kalkancı gibi tarikat şeyhlerinin, genç kızları ağlarına düşürerek 
ırzlarına tasallut ettikten sonra, sözde imam nikâhlarına aldıkları ortaya çıktı.  

 

Örneğin; Fadime Şahin isimli genç kızı, önce Ali kalkancı ağına düşürmüş ve bu 
kız Ali Kalkancı’dan kurtulmaya çalışırken Aczimendi Şeyhi Müslüm 
Gündüz’ün kucağına düşmüştü.  

Nitekim Müslüm Gündüz ve Fadime Şahin, Müslümanlığı kimseye bırakmayan 
ve her fırsatta Türk Ordusunu din düşmanı olmakla karalayıp 
itibarsızlaştırmaya çalışan Vakit Gazetesi Grubunun muteber abisi Hüseyin 
Üzmez’in tahsis ettiği Erenköy’deki evinde çırılçıplak yakalandılar. 
Hatırlarsanız, aynı Hüseyin Üzmez 14 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu 
için yargılanıp hüküm giydi. 
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24 yaşındaki Fadime Şahin'le bir evde basıldığı görüntüleriyle gündeme 

bomba gibi düşen Müslüm Gündüz, canlı yayında:  

 “Ben rejime karşıyım, Kemalist rejimin 

sonu gelmiştir. Ben o rejimi yıkmak 

istiyorum. Rejim bizi aldı yere vurdu. 

Fadime Şahin benim nikâhlı eşimdi. Laik 

sistem benim dini nikâhlı eşimi nasıl 

sorgular. Laiklere göre bunlar gayet 

normal şeyler”  diyordu. Bu sözler, 

iktidardaki refah partisi genel başkanı ve 

milletvekillerinin sözleriyle birebir 

örtüşüyordu. 

28 Şubat öncesinde düzenlenen Konya Mitingi'nde, yürüyüş sırasında şeriat 
çağrıları yapıldı ve İstiklal Marşı okunurken pek çok kişilerin oturduğu 
görüldü. 

Bu arada; merdiven altlarında 
ve bodrum katlarında, yetkisiz, 
bilgisiz ve cahil kimseler 
tarafından, binlerce kaçak 
kuran kursu açılmaya başlandı. 
Bu kurslarda, küçücük çocuklara 
yapılan insanlık dışı muameleler 
adeta normal karşılanıyordu.  

Nitekim bir hocanın; “Bizim 
zamanımızda hocalarımız bizi 
falakaya yatırıyorlardı, yine de 
sesimiz çıkmazdı. Niye bu kadar 
abartıyorlar. Öğrenci tabii ki 
dövülür” sözleri, ibret vericiydi. 
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Ayrıca, binlerce cami yaptırma dernekleri 

türemişti. Bu derneklerin çoğu; kayıtsız kuyutsuz, 

makbuzsuz veya kendi bastırdıkları sahte 

makbuzlarla para topluyordu. Ayrıca, toplanan 

yardım paralarıyla camilerin altına dükkânlar 

yapılıyor ve bu dükkânlar, dernek üyelerinin 

yakınlarına sembolik fiyatlarla kiraya veriliyordu. 

Bu durum, Rahmetli Osman Bölükbaşı’nın; 

‘‘Hayatım boyunca bütün sektörleri tetkik ettim. 

En kârlısının din ticareti olduğunu 

gördüm’’ sözlerini doğruluyordu. 

Ülkede gerginliğin iyice artması üzerine “Türk Ordusuna, müdahale edin 

imaları” yapılmaya başlandı. 

İsmail Hakkı Karadayı’ya, Bükreş’te yapılan bir toplantıda gazeteciler; “Refah 

Partisi’nin laiklik karşıtı bir parti olduğunu belirterek, koalisyon ortağı olması 

hakkındaki düşünceleri” soruldu.  

Bu soruya karşılık Genelkurmay Başkanı; “siyasi partiler demokrasinin 

vazgeçilmez unsurlarıdır. Kiminle nasıl koalisyon yapacaklarına kendileri karar 

verirler” cevabını verdi. 

Aralık 1996’da, Hürriyet Gazetesi Köşe yazarı Sedat Ergin ve Yazı işleri 
Müdürü Nurcan Akad'la birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’yı 
ziyarete gittiler.  Bu ziyarette bir soru üzerine Güven Erkaya; 

“Toplum, büyük bir atalet içindedir. Herkeste; işler çok daha kötüye giderse, 
nasılsa Silahlı Kuvvetler bu işi çözer rahatlığı var… Ana Muhalefet Partisi 
Başkanı bile bu havada. Ama siyasi sorunların çözümünü de Silahlı 
Kuvvetlerden beklememek gerekir… Bu defa işi silahsız kuvvetler halletmeli... 
Sivil güçler, milletvekilleri, Meclis. Çözümü bu güçlerde, bu platformlarda 
aramalı’’ diyor. 

Erkaya'nın bu sözleri, 20 Aralık 1966 günü Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul 
Özkök'ün ‘‘Politika’’ köşesinde ‘‘Bu Kez Silahsız Kuvvetler Halletsin’’ başlığıyla 
yayımlandı ve Türkiye'nin gündemine bir bomba gibi düştü. 
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Genelkurmay Başkanının ve Deniz Kuvvetleri Komutanının bu sözleri, Türk 

Ordusunun siyasi sürece müdahale etmeye niyetinin olmadığının kanıtıydı. 

Tüm bunlar olurken, 3 Kasım 1996’da Susurluk’ta bir trafik kazası meydana 
geldi ve hurdaya dönen bir araçtan 3 kişinin cesedi çıktı:  
 

a. Birincisi; polis okulunun müdürü olan, eski İstanbul Emniyet Müdür 
Yardımcısı Hüseyin Kocadağ’dı 
 

b.  İkincisi; 80 öncesinde Ülkücü Gençlik Derneği Başkan Yardımcısı olan, 
Türkiye İşçi Partili 7 gencin katledilmesi, Mehmet Ali Ağca’nın 
cezaevinden kaçırılması ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlardan Türk 
polisi ve Interpol tarafından aranan Abdullah Çatlı’ydı. 
 

c.   Arabadan çıkan üçüncü ceset;  Gonca Us adlı bir mankene aitti.  
 
Bu olayın içinde DYP’li bir vekilin olması, Çiller’in kazadan yaralı olarak 
kurtulan Bucak’ı hastanede ziyaret etmesi, ölen Çatlı için TBMM Genel 
Kurulu’nda “Devlet için kurşun atan da, kurşun yiyen de bizim için şereflidir” 
şeklindeki sözleri, basın yayın organlarında eleştirildi.  
 
Türk halkı, aynı arabada yan yana gelmiş olan “Polis, Mafya ve Siyasetçi” 
ilişkisinin aydınlatılmasını istiyordu. Bu nedenle, Susurluk’ta ortaya dökülen 
çetelere karşı yurt genelinde düzenlenen “Bir Dakika Karanlık” eylemleri 
sırasında her gece saat 21’de evlerin ışıkları açılıp kapatılıyor, insanlar 
tencere-tavalara vurarak sokaklarda eylem yapıyordu.  
 

Tepkiler doğal olarak DYP’ye  
yönelikti. Bu eylemler karşısında 
Başbakan Erbakan “gulu gulu dansı 
yapıyorlar” diyor ve RP’li 
bakanlardan Şevket Kazan ise “mum 
söndü oynuyorlar” diyerek, ortağı 
Çilleri korumak amacıyla tepki 
gösteriyor ve Susurluk olayının 
üstünü örtmeye çalışıyorlardı. 
Böylece eylemler, hükümet karşıtı 
niteliğe büründü. 

Ülkede tansiyonun artması üzerine, 5 Ocak 1977 günü; Türk-İş, hükümete 
uyarı mitingi düzenledi. 
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İşte bu dönemde, Başbakanı Necmettin Erbakan; 11 Ocak 1997 Cumartesi 
günü, Başbakanlık Konutunda tarikat liderleri ve şeyhlere iftar yemeği verdi. 
Bu, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. 
 
Bunun hemen arkasından; 30 Ocak 1997 günü, Sincan Belediyesi Kudüs gecesi 

düzenledi. Belediye başkanı Bekir Yıldız, İran büyükelçisinin misafir olduğu 

gecede sahneye konulan cihat oyunu öncesi, yaptığı konuşmada: 

‘‘Başörtüsü Müslümanların şeref sancağıdır. Başörtüsü takmayanların kendi 
vücutlarını şerefli görmeyerek, peşkeş çektikleri, şeref sancağı olan 
başörtüleri ve diğer değer yargıları için sabırlı bir şekilde mücadele 
yapacakları, ancak Müslümanların sabrı taştığında işin nereye varacağının çok 
iyi bilindiği...” şeklindeki sözleriyle adeta “laik kesimi” tehdit ediyordu.  

Ayrıca Bekir Yıldız, tarikat liderlerinin Başbakanlık Konutu'na davet 
edilmeleriyle ilgili olarak: 

‘‘Kendi hataları ile hasta düşen laiklerin kollarına ve bacaklarına zorla 
basarak, şeriat enjekte edeceklerini” söylüyordu. 

İran'ın, o günkü Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bageti ise, davetli 
olduğu Kudüs gecesinde, bir konuşma yaparak; “Türkiye’deki laik rejimi 
kötüleyip, İslam devleti ve şeriat çağrısında” bulundu. 

 Bunun üzerine, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran Büyükelçisi, konuşmasında 
Türkiye'nin içişlerine karıştığı için protesto edildi. Bagheri ise protestoyu 
kabul etmeyerek "Türkiye'de herkes şeriatçıdır" dedi.  

O günlerde Akıncı Hava Üssü, NATO taktik kıymetlendirmesine girecekti. 
Kurallar gereği, hava üssüne karadan yapılacak bir saldırıya karşı tanklarla 
korunması gerekmekteydi ve bu görev Kara Kuvvetlerine aitti.  5 Şubat 1997 
günü; sabahın erken saatlerinde 20 tank Sincan’dan geçip Akıncı üssüne gitti. 
Bu, darbe söylentilerine ve çeşitli spekülasyonlara sebep oldu. 

Bunun hemen arkasından, Genelkurmay Başkanlığı: 

"Altı ayda bir yapılan normal eğitim faaliyeti olduğunu ve geçişin tesadüfen 

bu tarihe denk geldiğini" açıkladı. 

Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın 1997'de haçta ihram içindeyken 

yaptığı kıyametler kopartan konuşmasında: 
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“Bu Peze...lerin oluşturduğu Türk parlamentosu ihanet içindedir… Bizi idare 

eden 60 yıllık iktidarların yüzde sekseninde deve kadar namus yoktur” 

diyerek, ülkedeki gerilimi gittikçe arttırıyordu.  

5 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Erbakan'a birkaç 

uyarı mektubu gönderdi. 

7 Şubat 1997’de; İstanbul’daki üniversitelerin öğretim üyeleri, iktidarın 
üniversitelerden elini çekmesini istedi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak 
isteyenlerle mücadele edeceklerini açıkladı. 

9 Şubat 1997: Demirel bayram mesajında dini siyasallaştırmaya çalışanların 
suç ve günah işlediklerini vurguladı. 

15 Şubat 1997 tarihinde Adalet Bakanı Şevket Kazan, düzenlediği Kudüs 

Gecesi'nde sarf ettiği laiklik aleyhindeki sözleri nedeniyle tutuklanan Sincan 

eski Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde ziyaret 

etti. 

24 Şubat 1997: Demirel, dini siyaset malzemesi yapanların, rejimi bozmaya 
çalışanların cumhuriyet savcısıyla yüzleşeceğini ve de savcılar ve hâkimlerin 
görevlerini yerine getireceklerini açıkladı. 

15 Şubat 1997’de; Şeriata karşı kadın yürüyüşü yapıldı 

26 Şubat 1997’de ise; Türk-İş, DİSK ve TESK, rejime yönelik tehditlere karşı güç 
birliği kararı aldı. İstanbul kadın kuruluşları birliği, laiklik için eylem başlattı. 

28 ŞUBAT 1997: 

Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997 günü, Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in başkanlığında toplandı. Radikal dinci faaliyetlere ilişkin MİT 
raporunun ele alındığı toplantıda, Başbakan Necmettin Erbakan, kurul üyesi 
bakanlar ve komutanlar uzun müzakerelerden sonra 18 maddelik tavsiye 
kararı aldı. Bu kararın altında, Başbakan Necmettin Erbakan, Tansu Çiller ve o 
günkü Milli Güvenlik Kurulu üyesi bakanların hepsinin imzaları vardır. 

 Başbakan Erbakan, 13 Mart’ta Bakanlar Kurulu’nu topladı, “gereği yapılmak” 
üzere 14 Mart’ta kararlarını bakanlıklara gönderdi. Böylece, bu kararlar 
“Hükümet Direktifi” haline dönüştü. İlk kapsamlı genelgeleri İçişleri Bakanı 
Meral Akşener, Adalet Bakanı Şevket Kazan yayımlandı. 
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Şimdi şu meşhur 28 Şubat kararlarını hatırlayalım: 

1. Anayasamızca teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve 
hassasiyetle korunmalı bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayırım 
gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa 
yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 

2. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca 
denetim altına alınarak Tevhidi Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim 
Bakanlığı’na devri sağlanmalıdır. 

3. Genç nesillerin öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, Vatan ve Millet sevgisi, Türk 
Milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda 
bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından: 

a. 8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı, 
 

b. Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, devam 
edebileceği kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve 
kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

4. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılâplarına sadık aydın din 
adamları yetiştirmekle yükümlü Milli Eğitim kuruluşlarımız, Tevhidi Tedrisat 
Kanunu’nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 

5. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek 
amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı. 

6. Mevcudiyetleri yasa ile men edilmiş tarikatların faaliyetlerine son verilmeli. 

7. İrticai faaliyetleri nedeniyle TSK’dan ilişkileri kesilen personel konusu 
istismar edilerek TSK’yı dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya 
gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına 
alınmalıdır. 

8. İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasa dışı örgütlerle irtibatları 
nedeniyle TSK’ dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkân verilmemelidir. 

9. TSK’ ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için alınan tedbirler; diğer 
kamu kurum ve kuruluşlarda, yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 
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10. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği 
muhtemel bir çatışmadan korumak için İran İslam Cumhuriyeti’nin 
ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, tutum ve davranışlarına mani olunmalı. 

11. Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle 
toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca 
kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla 
mutlaka önlenmelidir. 

12. Anayasa ve yasalara aykırı sergilenen olayların sorumluları hakkında 
gerekli yasal ve idari işlemler ve önlemler alınmalıdır. 

13. Kıyafetle ilgili Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden kamu kurum 
ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır. 

14. Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat 
işlemleri polis ve jandarma bölgesi esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu 
konuda kısıtlamalar gidilmeli, özellikle pompalı tüfeklere olan talep dikkatle 
değerlendirilmelidir. 

15. Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak 
rejim aleyhtarı, örgüt ve kuruluşların deri toplanmasına mani olunmalı, 
kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır. 

16. Özel üniforma giydirilmiş korumalar, buna neden olan sorumlular 
hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı 
uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak, yasa ile 
öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 

17. Ülke sorunlarının çözümünü “Millet” kavramı yerine “Ümmet Kavramı” 
bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de 
aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan 
önlenmelidir. 

18. Büyük Kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine 
işlenen suçlar hakkındaki kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. 

 
İşte, “28 Şubat kararları” denilen kararlar bunlar. Allah aşkına elinizi 
vicdanınıza koyun, kendinizi ideolojik saplantılarınızdan arındırın. Siz, bu 
kararların hangi maddesine karşı çıkıyorsunuz? 
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28 ŞUBAT SONRASI SİYASİ DURUM: 

28 Şubat’tan sonra da; din ticareti ve istismarı bitmedi.  

Bazı kadın hasta yakınları‘‘Ameliyathanede erkek doktor istemeyiz. Bütün 
erkek personeli dışarı çıkarın. İçeride erkek olursa ameliyata girmeyiz. 
Günahtır...’’ diyerek, olaylar çıkarmaya başladı. 

Bu arada; cihat çağrıları devam ediyor, Her kışlada cami olmasına rağmen 
Türk Silahlı Kuvvetleri dinsizlikle suçlanıyor, ordu aleyhine söylentiler 
artıyordu. 

23 Nisan 1997'de Başbakan Yardımcısı Çiller; "8 yıllık Kesintisiz Eğitime" 
geçmeyi amaçladıklarını açıkladı. Bu durum “Normal lise-İmam Hatip Lisesi” 
çekişmesi yarattı. 

Refah Partisi milletvekili Mehmet Elkatmış, halkın sekiz yıllık eğitim istediğini 

belirterek görevinden istifa eden Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna için: 

“Sokaktaki vatandaşın sekiz yıllık eğitim istediğini söylemiş. Herhalde kerhane 

ve meyhanedekilere sormuştur” dedi. 

Refah milletvekili Mehmet Fırat da : “Normal liseler ahlaksız insan 

yetiştiriyor” diyerek, Elkatmış’ı destekledi. 

Kamuoyunda yükselen “Askerin müdahale etmesi gerektiği” imalarının 
yükselmesi üzerine, Genelkurmay Başkanlığı'nda, 29 Nisan ve 10 Haziran 
tarihlerinde; Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanları ile savcı ve 
yargıçlara, basın mensuplarına, brifingler verildi. Bu brifinglerde katılımcılar, 
irticai faaliyetler konusunda bilgilendirildi.  

Bu brifinglerin verilmesi bile, Türk Ordusunun herhangi bir müdahaleye 
niyetinin olmadığının göstergesiydi. Kısaca; “Askerin, müdahalede 
bulunmasını filan beklemeyin. Yürürlükteki kanunlarımız ortada. Mevcut 
kanunları uygulayın. Sivil toplum örgütleri de, yasalar çerçevesinde 
demokratik tepkilerini göstersin” demekti. 

Diğer bir deyimle; 

 Genelkurmay Başkanının; “siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez 

unsurlarıdır. Kiminle nasıl koalisyon yapacaklarına kendileri karar verirler” 

sözlerinin ve  
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Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya’nın; “Toplum, büyük bir atalet 
içindedir. Herkeste; işler çok daha kötüye giderse, nasılsa Silahlı Kuvvetler bu 
işi çözer rahatlığı var… Ana Muhalefet Partisi Başkanı bile bu havada. Ama 
siyasi sorunların çözümünü de Silahlı Kuvvetlerden beklememek gerekir… Bu 
defa işi silahsız kuvvetler halletmeli... Sivil güçler, milletvekilleri, Meclis. 
Çözümü bu güçlerde, bu platformlarda aramalı’’ sözlerinin teyidiydi. 

6 Mayıs'ta İstanbul'da barmen Oğuz Atak sırtındaki Arapça "Allah" dövmesi 
yüzünden öldürüldü. 

12 Mayıs Sultanahmet Meydanı'nda "8 Yıl Kesintisiz Eğitim"e tepki olarak 
"İmam Hatiplilere Dokunmayın" mitingi yapıldı. 

21 Mayıs'ta Yargıtay Başsavcısı "ülkeyi iç savaşa sürüklediğini" söyleyerek, 
RP'nin kapatılması için dava açtı. ( Hatırlanacağı gibi, bir süre sonra bu parti 
kapatıldı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, Refah partisinin haklı 
nedenlerle kapatıldığına karar verdi.) 

Sonunda 18 Haziran 1997'de Necmettin Erbakan başbakanlıktan istifa etti. 
İstifasının hedefinin “Havada İkmal” yöntemiyle başbakanlığı Tansu Çiller'e 
devretmek olduğunu belirtti. 

Erbakan’ın rayından çıkartıp yürütülemez hale getirdiği demokrasi treninin 

yeniden rayına oturtulması için Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 19 

Haziran’da, hükümet kurma görevini DYP lideri Tansu Çiller’e vermeyip, ANAP 

Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a verdi. 

Mesut Yılmaz; DSP, CHP ve DTP ile yaptığı görüşme sonunda, CHP'nin 
dışarıdan güvenoyu desteğiyle, 30 Haziran’da, ANASOL-D azınlık koalisyon 
hükümetini kurdu.  

Ancak Mesut Yılmaz’ın, yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Alaattin 
Çakıcı'nın Fransa'da yakalanmasından sonra ortaya çıkan kirli ilişkileri ve 
Türkbank İhalesi'nden sonra işadamı Korkmaz Yiğit'in yayınladığı kasetler 
ANASOL�D Hükümeti'ni zora soktu. CHP'nin tepkisine ve hükümete verdikleri 
desteği çekmelerine sebep olunca ANASOL- D hükümeti sona eriverdi. 

İşte bu süreçte; banka kurma ve devir lisansı alan işadamları, bankalarının 
kaynaklarını kötüye kullandılar ve bankaların içini boşalttılar. 
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Sabıkalı birilerine veya bankaların kredi kartı vermekten dahi kaçındığı 

birilerine lisans verirseniz; o banka kaynaklarının kötü kullanılmasını, şahsi 

menfaatleri için kullanılmasını kolaylaştırmış ve kapı açmışsınız demektir. İşte 

bu hataların bedelini, banka kurma ve devir lisansı verenler değil de, 

seçimlerden sonra kurulan hükümet ve Türk halkı ödedi. 

Sahi, verilen yolsuzluk önergeleri ve dosyaları ne oldu derseniz? Elinizi 

vicdanınıza koyarak, aşağıdaki tablolara ibretle bakın:
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Şimdi; 28 Şubat sürecinin üzerinden 16 yıl geçtikten sonra, 28 Şubatın 

sorumluları ve suçluları, Darbeleri Araştırma Komisyonuna, mağdur ve 

mazlum rollerinde şu ifadeleri veriyorlar. Örneğin: 

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, eski Başbakan Tansu 

Çiller'i Yeniköy'deki yalısında dinliyor. Tansu Çiller: 

“Tarih yanlış yazılmış. Bu tarihin yeniden doğru olarak yazılmasında 
hepimizin ortak mesuliyeti var. DYP, hükümeti düşürmek uğruna parçalandı, 
tüm bunlar millete çok büyük bedeller ödetti…  

Her darbede olduğu gibi asıl fatura halka çıktı. Bütün batan bankaların ve 
krizin toplam ekonomik bedeli 251 milyar TL oldu, bu rakam o günün milli 
gelirinin 1,5 katı, 28 Şubat’ta asıl bedel millete çıkmıştır… 

28 Şubat bir darbedir. Bu ezber bozan bir darbedir. Tankla, tüfekle 
yapılmamıştır, ancak darbe yapılacağı korkusu bilinçli biçimde egemen 
kılınmıştır… 
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DYP milletvekilleri otellerin arka odalarında, ikna odalarında şantaj, korku, 
ikbal, menfaat vaatleriyle partiden kopartılıyorsa ve çoğunluk azınlık, azınlık 
çoğunluk haline getirilinceye kadar beklenip güvenoyu ancak öyle 
sağlanıyorsa böyle kurulan bir hükümetin artık gerçek milli iradeyi temsil 
ettiği söylenemez 

28 Şubat bana karşı yapılmış bir darbedir. Asıl amaç beni ve partimi 
bitirmekti. Başlıca mağdur benim. Erbakan'a karşı yapılan bir iş değildi ” diyor. 

Sanki batık bankaların sahiplerine, banka kurma ve devir ruhsatlarını kendileri 
değil de, askerler vermiş. 

Sanki 1983’te, devlete ciddi bir borç bırakarak batan İstanbul Bankasını, 
Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller değil de, askerler yönetmiş. 

Sanki Başbakanlığı devretmeden hemen önce örtülü ödenekten 500 milyar 
lira çekip bir yerlere vermemiş. Ayrıca dolandırıcılara örtülü ödeneği peşkeş 
çekmemiş. 

Sanki birbirlerinin yolsuzluklarını, siyasi ortaklarıyla karşılıklı olarak 
aklamamışlar. 

Sanki şeytan üçgeni olarak isimlendirilen Adapazarı-İzmit-Sapanca bölgesinde 
işlenen faili meçhul cinayetler, onun başbakan olduğu dönemde işlenmemiş. 

Sanki Çiller'in iktidarı döneminde Madımak ve Gazi Mahallesi katliamları 
olmamış. 

Sanki ABD Başkanı Clinton yönetimine; “Bana destek verirseniz bu Erbakan 

gibi gericiler iktidara gelemez, laiklik ve demokrasi zarar görmez onları ben 

önlerim” dememiş. 

Sanki ortalığı onlar germemişler de, melekler gibi ülkeyi güllük gülistanlık 

içinde yönetirken, askerler durup dururken 28 Şubat kararlarını çıkarmış. 

Sanki 28 Şubat kararlarının altında kendi imzası yokmuş. 

Sanki 28 Şubat kararlarını hükümet direktifi haline dönüştüren Bakanlar 

Kurulu kararlarını imzalamamış. 

Sanki istifa eden milletvekilleri, Tansu Çillerin yolsuzluklarından ve Erbakan’la 

birlikte din ticareti yaparak milleti germelerinden bıkıp usandıkları için değil 

de, korktukları için istifa etmiş. 
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Sanık olması gerekenleri tanık olarak dinlemeye başlarsanız işte böyle ortaya 

“Masum ve Mazlum” porteleri çıkar.  

REFAHYOL Hükümetinin Adalet Bakanı olan Şevket Kazan da; TBMM Darbe ve 

Muhtıraları Araştırma Komisyonuna şunları söylüyor: 

“İrtica birinci tehdit olunca, 1 Ocak'tan itibaren Müslüm Gündüzler, 

Aczimendiler ve Fadime Şahin'ler piyasaya çıktı. Bunlar provokasyondu.   

28 Şubat darbesi Amerika’da bir toplantıda iki aşamalı planlandı. İlki, 

Erbakan’ı hükümette başarısız kılmaktı. Başarısız kılarsak Çiller dayanamaz 

hükümetten çekilir, bertaraf edilmiş olur. Ya başarılı olursa deniyor. Eğer 

başarılı olursa o zaman ileride RP’nin içinde mutlaka bir darbe düşünüyoruz. 

İç darbe. Çünkü mesele Erbakan’dır. Bu RP’de olmadı çünkü hemen kapatıldı. 

Ama daha sonra demokratik şekilde bu oldu zannediyorum.  

Susurluk, Refahyol aleyhine kullanılan konulardan biri haline gelmiştir, hiçbir 

eksik noksan bırakmadığımız halde. Onun da sonu gelmiş gene ABD’ye 

dayanmıştır. 

Şubat ayına gelindiğinde ışık yakmalar söndürmeler, yürümeler başladı. 24 

Şubat’ta Çevik Bir ABD’ye gitti. Basının 28 Şubat MGK toplantısını o tarihte 

propaganda etmeye başlaması bize ‘Bir ABD’den izin almaya gitti’ diye 

düşündürdü. 

Aleviler için 'mum yakıp söndürüyorlar' dedim. En sevdiğim insan ve yakın 

olduğum kardeşlerim Alevilerdir. Benim hiçbir alevi ile kavgam olamaz. 

Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı cezaevinde ziyaret etmem hataydı. Olay 

olunca kendisine, 'bizden habersiz nasıl büyükelçiyi çağırırsın' diye çok büyük 

hakaretler ettim, sonra da gidip cezaevinde gönlünü alayım diye düşündüm. 

“Süreç”te çokça tartışılan bir diğer husus, dönemin RP’li Kayseri Belediye 

Başkanı “Şükrü Karatepe’nin yaptıkları. Önce, 10 Kasım törenlerine içim kan 

ağlayarak katıldım’ diyor. Refah’ı vurmak için pusuya yatanlara aradıklarından 

fazlasını veriyor. Sonradan dans etmeler filan.  

Öbür tarafta, bir takım endişelere rağmen listeye aldığımız bir arkadaşımızın 

(H. İbrahim Çelik), kan dökülecek fıstık gibi olacak sözleri… Bunlar süreci 

tahrik eden hatalar 
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 Merve Kavakçı’nın yemin için TBMM’ye girmesi Erbakan ve benim bilgimin 

dışındaydı. Meclis’i yöneten (DYP’li) Ali Rıza Septioğlu ile anlaşmıştık. Kendisi, 

‘Başörtülü birinin yeminini engelletmem. Sizden isteğim tenha bir zamanda 

getirin” sözlerini aktarıp, “Bizim arkadaşlara bunu söyledik. Hatta tahrik 

olmasınlar diye ben salona bile girmedim. Bir de baktık ki Merve Hanım 

salona girmiş, nasıl girmiş bilmiyorum. Ne Hoca’yı ne beni dinlediler, 

Kavakçı’yı salona AK Parti’yi kuracak isimler götürdü. 

Olayın baş mimarı gibi gözüken Nazlı Ilıcak, perde arkasındaki isim ise 

Abdullah Gül’dü. Bomba hem Meclis Genel Kurul salonuna hem de FP Genel 

Merkezi’ne ustaca bırakılmıştı. FP içindeki yenilikçi kanadın lideri Gül de sessiz 

sedasız bir kenarda oturuvermişti. 

13 Mart 1997 tarihinde, 28 Şubat kararları Bakanlar Kurulu’nda müzakere 

edilip imzalandı. Yine Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın imzasıyla 

14.03.1997 tarihli 01-51/01704 sayılı genelgeyle;  kısa, orta ve uzun vadeli 

tedbirlerin dikkat ve ihtimamla alınması belirtildi. Mali destek ve yasa 

değişikliğine ihtiyaç gösteren tedbirler varsa bunlar hakkında da Bakanlar 

Kurulunca gereğinin yerine getirilmesi için Başbakanlığa bilgi verilmesi, rica 

edilip, bakanlıklara ve devlet teşkilâtına tamim edildi. 

Güven Erkaya, 28 Şubat sürecinin bir numaralı stratejisidir. İrticanın birinci 

tehdit olmasında Erkaya etkili olmuştur, tüm stratejiler de onun tarafından 

belirlenmiş, hükümete karşı medyada gördüğümüz olayların hepsi de o 

merkez tarafından organize edilmiştir” diyor Şevket Kazan. 

Allah aşkına, bürün bunlar ülkeyi ne hale getirdiklerinin itirafı değil mi? 

Neymiş; Müslüm Gündüzler, Aczimendiler ve Fadime Şahin'ler 
provokatörmüş. O zaman adama sorarlar; Bunların gerçekten provokatör 
olduğuna inanıyorsanız, Darbeleri Araştırma Komisyonuna ve 28 Şubat 
sürecini soruşturan savcıya rica edip, ifadelerinin alınmasını neden 
istemediniz? Müslüm Gündüz ile Fadime Şahin’in çırılçıplak basıldığı evi, has 
adamınız Hüseyin Üzmez tahsis etmedi mi? 

Neymiş; Kendileri sütten çıkmış ak kaşıkmış. Darbe Amerika’da planlanmış. 
Hükümet başarısız olursa Çiller dayanamaz kaçarmış. Başarılı olursa, bu günkü 
AKP kurucularını kastederek Refah Partisi içinde darbe planlanmış. Nasılsa bu 
millet alıştı yalancı dolmaları yutmaya. Yerseniz… 

http://www.sondevir.com/arama.php?query=28+%C5%9Eubat
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O zaman Şevket Kazan’a,  Tam da bu olayların olduğu sırada ABD Dışişleri 

Bakanlığı sözcüsü Nicholas Burns’ün;  “Sivil hükümet, Türkiye’nin Avrupa’daki 

konumu için önemlidir. Türkiye’de derin bir istikrarsızlık konusunda 

bazılarının taşıdığı kaygıyı paylaşmıyoruz.” Sözlerini hatırlatıyorum. 

Öyleyse, Refah Parti’nin yöneticileri; Suçu Amerika’da veya “Biz yokuz, bu 

sefer meseleyi siviller halletsin” diyen askerlerde arayacakları yerde 

kendilerinde aramalıdırlar. 

Neymiş; Susurluk konusunda hiçbir eksik noksan bırakmadıkları halde 

Refahyol aleyhine kullanılan konulardan biri haline gelmiş, Onun da sonu 

gene ABD’ye dayanmış. Pekiyi ama “Susurluk faso fiso, gulu gulu dansı 

yapıyorlar” lafları ne oluyor? 

Neymiş; Işık yakmalar söndürmeler, yürümeler başlayınca “Mum söndü 
oynuyorlar” demiş ama Alevileri çok seviyormuş. Yerseniz… 

Neymiş; Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ı cezaevinde ziyaret etmesi 
hataymış. Olay olunca kendisine, 'bizden habersiz nasıl büyükelçiyi çağırırsın' 
diye çok büyük hakaretler etmiş, sonra da gidip cezaevinde gönlünü alayım 
diye düşünmüş. Dikkat edin, Bekir Yıldız’ın söylediği;  

“Başörtüsü Müslümanların şeref sancağıdır. Başörtüsü takmayanların kendi 
vücutlarını şerefli görmeyerek, peşkeş çektikleri, şeref sancağı olan 
başörtüleri ve diğer değer yargıları için sabırlı bir şekilde mücadele 
yapacakları, ancak Müslümanların sabrı taştığında işin nereye varacağının çok 
iyi bilindiği… Kendi hataları ile hasta düşen laiklerin kollarına ve bacaklarına 
zorla basarak, şeriat enjekte edecekleri” sözlerine kızmamış. Sadece İran 
Büyükelçisinin davet edilmesine kızmış. Demek ki, başörtüsü takmayan 
kadınların kendi vücutlarını şerefli görmeyerek peşkeş çektikleri sözleri yani 
milyonlarca kadınımızı fahişe yerine koyan sözleri, Şevket Kazan’ı hiç rahatsız 
etmemiş.  Üstüne üstlük, gönlünü almak için gidip hapishanede ziyaret etmiş. 
Buna şecaat arz ederken sirkatini söylemek denmez de ne denir? 

Neymiş; Dönemin RP’li Kayseri Belediye Başkanı Şükrü Karatepe; “10 Kasım 
törenlerine içim kan ağlayarak katıldım” demiş. Refah’ı vurmak için pusuya 
yatanlara aradıklarından fazlasını vermiş. Dikkat edin, Şükrü Karatepe’nin 
söylediği; 

“Ey Müslümanlar sakın ha içinizden bu hırsı, bu kini, nefreti ve bu inancı eksik 
etmeyin. Bu bizim boynumuzun borcudur” sözlerini söylemiyor.  
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Neymiş; Bazı endişelere rağmen listeye aldıkları H. İbrahim Çelik’in “kan 
dökülecek fıstık gibi olacak sözleri…” sözleri süreci tahrik eden hatalarmış. 
Pekiyi ama bu tür insanları seçip milletvekili yapan askerler miydi? Madem, 
sözlerini onaylamıyordunuz, neden partiden ihraç etmediniz? Ya diğer 
milletvekillerinizin kan dökmekten bahseden sözleri ne olacak? 

Neymiş; Merve Kavakçı’nın yemin için TBMM’ye girmesi Erbakan ve Şevket 

Kazan’ın bilgisi dışındaymış. Meclis’i yöneten (DYP’li) Ali Rıza Septioğlu ile 

anlaşmışlarmış. Kendisi, Başörtülü birinin yeminini engelletmem. Sizden 

isteğim tenha bir zamanda getirin demiş. Bir de bakmışlar ki Merve Hanım 

salona girmiş, nasıl girmiş bilmiyormuş. Kavakçı’yı salona, AK Parti’yi kuracak 

isimler götürmüş. Olayın baş mimarı gibi gözüken Nazlı Ilıcak ve perde 

arkasındaki isim ise Abdullah Gül’müş. Bomba hem Meclis Genel Kurul 

salonuna hem de FP Genel Merkezi’ne ustaca bırakılmış. Bunlar doğru ama o 

Amerikalı saatli bombayı getirip milletvekili yapan siz değil miydiniz? 

Gelelim Merve Kavakçıya… Fazilet Partisi'nden 1999'da milletvekili seçilen, 
ancak TBMM'de yemin edemeyen Merve Kavakçı, TBMM Darbe ve 
Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 
yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında ifade verdini ve şikâyetçi 
olduğunu açıkladı. Pekiyi, Merve Kavakçı Kim? Bakın, İlk Kurşun Gazetesi 
yazarlarından Sayın Mehmet Türker, Merve Kavakçıyı şöyle tanıtıyor: 

“Biz onu “Türbanlı vekil Merve” olarak tanıdık... 

Sonradan, ABD vatandaşı olduğunu saklayarak Fazilet Partisi’nden adaylık 

başvurusu yaptığı ortaya çıktı... 

Merve, Yüksek Seçim Kurulu’nu aldatmıştı... 

ABD vatandaşı olduğu anlaşılınca, milletvekilliği Yüksek Seçim Kurulu tarafın-

dan iptal edildi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı... 

Ve adı siyaset tarihimize “Amerikalı Merve” olarak geçti... 

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu kurulunca ve 28 Şubat soruşturması 

başlatılınca Merve uzun bir aradan sonra tekrar sahneye çıktı... Merve, 28 Şu-

bat’ın mağduru değil, o sürecin öncesi ve sonrasındaki olayların sebep olanla-

rından, (müsebbiplerinden) biridir... 
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“Meclis’e darbe” söz konusuysa, Türkiye hassas bir dönemden geçerken olay 

çıkacağını bile bile türbanıyla Meclis’e girip bir “türban darbesi” yapmaya ça-

lışmasıdır...” şimdi gördünüz mü sahtekârlığı ve rezilliği? Bunu da mı askerler 

yaptı? Dünyanın neresinde görülmüştür, başka bir ülkenin vatandaşını ve o 

ülkeye bağlılık yemini etmiş birisini getirip milletvekili yapmak? 

Refah Partisinin önde gelen yöneticilerinden Recai Kutan da: 

“Darbe öncesinde düzenlenen Konya Mitingi'nde, yürüyüş sırasında Kelime-i 

Tevhid açılması, İstiklal Marşı okunurken bazı kişilerin oturması gibi 

hareketlerin provokasyon olduğunu ve bunun da arkasında asker ve sivil 

cuntacılar ile İsrail ve ABD'nin ülkedeki uzantılarının yer aldığını, 

O arada çeşitli sivil toplum örgütlerinin ayarlandığını, 

28 Şubat sürecinde, Aczimendiler'in de kendilerini son derece rahatsız ettiğini,  

Necmettin Erbakan'ın, Susurluk olayına ilişkin ''fasa fiso'' sözlerininin olayın 

aslı için değil, bu sırada ciddi bir şeyler yapılmadığını ifade etmek için 

kullanıldığını söylediğini” iddia ediyor. 

Gördünüz mü, kendileri sütten çıkmış ak kaşık, geri kalan hepsi provokasyon. 

Pekiyi ama kendi milletvekillerinin yaptığı şeriat çağrıları, kan, kin ve devleti 

yıkma lafları ne olacak? 

İşin kolayını bulmuşlar; kendilerinin sebep oldukları her şeyin arkasında, ya 

Amerika, ya İsrail ya da askerlerin provokasyonu var. O zaman sorarlar 

adama; 

a. Muhalefetteyken karşı çıktığınız Çekiç Güç’ün görev süresinin beş ay 
uzatılmasına ilişkin tezkerenin kabul edilmesine neden onay verdiniz? 

 
b. Ayrıca “Türkiye-İsrail Askeri Eğitim ve Savunma Sanayii Anlaşması”nı 

neden imzaladınız? 
 

Refah Partisi Milletvekili Mehmet Elkatmış da: 

“O dönemde birçok bankanın içinin boşaltıldığını vurgulayan Elkatmış, bunun 
faturasının ise bütün millet tarafından ödendiğini” belirtiyor. 
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O zaman Mehmet Elkatmış’a, içinde bulunduğu partinin aşağıdaki tabloda 
görülen yolsuzlukları olurken ne yaptığını soralım?   

 
 

O zaman Mehmet Elkatmış’a, içinde bulunduğu parti, aşağıdaki tabloda 
görülen yolsuzlukları aklarken nasıl oy kullandığını soralım?   

 

O zaman Mehmet Elkatmış’a, batacağı bilinen aşağıdaki bankalara neden 

banka kurma ve devir ruhsatı verdiklerini soralım? 
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O zaman Mehmet Elkatmış’a, Refah Partisinin ağır toplarından Oğuzhan 

Asiltürk’ün: 

“ Erbakan Bey, zeki bir kişiydi. Borçlarının evlatlarına kalacağını bildiği için 

davaya ait bütün taşınmazları oğlunun ve damadının üzerine kaydetti. 

Erbakan’ın evlatları davaya ait Bosna’ya yardım ve cihat paralarını 

zimmetlerine geçirdi” sözlerini hatırlatalım. 

O zaman Mehmet Elkatmış’a; “Tüyü bitmedik yetim haklarının da bulunduğu 

devlet kasasından, siyasi partilere ödenen yardım paralarından 1 trilyonun 

nalı buharlaştırıldığını” soralım.   

Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun sözcüsü ve AK Parti Çankırı Milletvekili 
İdris Şahin: 

“28 Şubat'ın Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşulan gerekçeleri; gazete 

haberleri, Fadime Şahin'ler, Müslüm Gündüz'ler, tarikatlar olmuştur. Bugün 

bu tür olayların düzmece olduğunu ve kurgular yapılmak sureti ile inanç 

değerlerinin istismar edildiğini görüyoruz” diyor. 

Gördünüz mü? Beyefendi peşinen kararını vermiş. Saydığı olaylar 

düzmeceymiş. Bunlar bahane edilerek Müslümanların inanç değerleri istismar 

edilmiş. 

Allah, Peygamber, din ve iman laflarıyla ağzını eğip bükerek, her şeyin 

düzmece olduğunu söyleyip, karşı tarafı Müslümanların inanç değerlerini 

istismar etmekle suçladın mı, tamam her şey ter temiz. Sütten çıkmış ak 

kaşıksın. 

Cin gibi akıllı çocuk, madem her şey düzmece, o zaman Darbeleri Araştırma 

Komisyonunuza Müslüm Gündüzü, Ali Kalkancıyı ve Fadime Şahini çağırın ve 

ifadelerini alın. Neden çağırmadınız? Neden bundan köşe bucak kaçındınız? 

“Olayı magazinleştirmek istemedik” diyorsunuz?  

O zaman, dönme diye küçümsediğiniz ve kamuoyunda SİSİ olarak bilinen 

Seyhan Soyluyu çağırıp neden dinlediniz de Müslüm Gündüzü, Ali Kalkancıyı 

ve Fadime Şahini dinlemekten kaçındınız? 
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Cevabı ben vereyim. Çünkü meşhur SİSİ’nin dürüstçe söyledikleri hoşunuza 

gitmedi. Hatırlayın, SİSİ şunları söyledi: 

28 Şubat'ın gizli kahramanı benim' şeklindeki gazetelerde çıkan ifadesinin 

sorulması üzerine, Soylu: 

 “Terörist başları dahi kahraman ilan ediliyor. Evet, ben en gizli 

kahramanıyım. Çünkü 28 Şubat'ta Tansu Çiller, Özer Çiller, mafya ilişkileri; bir 

de baktım ki Tansu Çiller de dâhil herkes mağdur, mağdur olmayan kalmamış. 

Ama asla bir çete içinde, bir darbe içinde olmadım. Bir tane telefon 

görüşmemi bile getiremez kimse bana. Ama siz bir günah keçisi arıyorsunuz, 

yönlendiriyorsunuz” dedi. 

Bu sırada Komisyon Başkanı Nimet Baş;  Soylu'nun komisyon toplantısının 

başında ifade ettiği 'Bir numarayı açıklayacağım' şeklindeki sözünü 

hatırlatarak, 'Bir numarayı açıklamak isterseniz buyurun dedi. 

Soylu da; “Kudretli komisyonunuz önyargısız hareket ederse Türkiye'nin 

yarınları da barış içinde olur. Bir numaranın Allah'tan başkası olduğuna 

inanmıyorum” dedi. 

Aldınız mı cevabı? SİSİ kadar dürüst ve önyargısız olun. Kendi siyasi 

görüşünüze uyanları ak koyun, uymayanları ise günah keçisi yapmaya 

çalışmayın. İşte bunun için Müslüm Gündüzü, Ali Kalkancıyı ve Fadime Şahini 

çağırıp dinlemekten ürktünüz.  

Bir de utanmadan hazırladığınız raporda: 

a. “Aczi Mendiler, Fadime Şahin, Ali Kalkancı gibi isimlerin provokasyon 

amaçlı kullanılmış oldukları yapılan tetkiklerde görülmüştür” 

diyorsunuz. Allah aşkına ne tetkiki yaptınız? 

 
b. Ayrıca; “Ankara’da, TÜRK-İŞ, DİSK, DSP ve Atatürkçü Düşünce Derneği 

öncülüğünde “gerçekleştirilen mitingde “Türkiye’ye Sahip Çık! 

Demokrasi İçin Mücadele Et!” sloganıyla bir miting yapılmıştır.  

 

Bu dönemde, TÜRK-İŞ, DİSK, TÜSİAD, TESK ve TOBB yöneticileri, 

demokrasi ve hukukun karşısında, darbecilerin yanında yer almışlardır. 
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Müdahalelerin medyaya uzanan ilişkileri; atılan manşetlerin, yazılan 

haberlerin sosyal sonuçlarının planlanarak nasıl yapıldığı, bu gayrı 

hukuki müdahalelere karşı duran medya mensuplarının kamuoyundaki 

itibarlarını bitirmek için yürütülen sistematik itibarsızlaştırma adımları, 

dönemin tanıkları ve mağdurlarının ifadeleriyle ele alınacaktır” 

diyorsunuz. 

 

c. Sizin peşinize takılan yandaş ve Candaş medyanız da; “İş dünyasının 

önemli kuruluşları; Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK), 

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK), Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- 

İŞ) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunu (DİSK)” 5’li Çete 

olarak damgalıyor. 

 

d. Ayrıca, aynı yandaş ve Candaş medya; “Üniversitelerin ve hukukçuların, 

demokrasi adına yaptıkları çıkışları” darbecilik olarak suçluyor. 

 

e. Şevket Kazan da, “Refahyol Gerçeği” adlı kitabının üçüncü cildinde 28 
Şubat sürecine giderken:  
 

 “Türk-İş’in düzenlediği miting, şeriata karşı kadın yürüyüşü ve Sürekli 
Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık Eylemleri” gibi birçok gövde 
gösterisinin yapıldığını “Hepsine de hâkim ortak hava, laiklik, 
cumhuriyet ve rejimi koruma adına İslam’a ve Müslümanlara hakaret 
ve saldırı...” diye yorumluyor. 
 

Allah aşkına yukarıdaki sayılan maddeleri tekrar okuyun: 
 

a. İşçi sendikaları konuşmayacak “ Türkiye’ye Sahip Çık, Demokrasi İçin 
Mücadele Et” demeyecek. Derse;  demokrasi ve hukukun karşısında, 
darbecilerin yanında yer almış olacaklar, İslam’a ve Müslümanlara 
hakaret etmekle ve saldırmakla suçlanacaklardır. 
 

b. Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu konuşmayacak.  
“Demokrasiye sahip çık” demeyecek. Derse demokrasi ve hukukun 
karşısında, darbecilerin yanında yer almış olacaklar, İslam’a ve 
Müslümanlara hakaret etmekle ve saldırmakla suçlanacaklardır. 
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c. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu konuşmayacak. 
“Demokrasiye sahip çık” demeyecek. Derse;  demokrasi ve hukukun 
karşısında, darbecilerin yanında yer almış olacaklar, İslam’a ve 
Müslümanlara hakaret etmekle ve saldırmakla suçlanacaklardır. 
 

d. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği konuşmayacak. “Demokrasiye sahip 
çık” demeyecek. Derse;  demokrasi ve hukukun karşısında, darbecilerin 
yanında yer almış olacaklar, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etmekle 
ve saldırmakla suçlanacaklardır. 
 

e. Üniversiteler konuşmayacak. “Demokrasiye sahip çık” demeyecek. 
Derse;  demokrasi ve hukukun karşısında, darbecilerin yanında yer 
almış olacaklar, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etmekle ve 
saldırmakla suçlanacaklardır. 
 

f. Hukukçular konuşmayacak. “Demokrasiye sahip çık” demeyecek. Derse; 
demokrasi ve hukukun karşısında, darbecilerin yanında yer almış 
olacaklar, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etmekle ve saldırmakla 
suçlanacaklardır. 
 

g. Öğrenciler hak istemeyecek. İsterlerse; demokrasi ve hukukun 
karşısında, darbecilerin yanında yer almış olacaklar, İslam’a ve 
Müslümanlara hakaret etmekle ve saldırmakla suçlanacaklardır. 
 

h. Kadınlar, demokrasiye sahip çık yürüyüşü yapmayacak. Yaparlarsa; 
demokrasi ve hukukun karşısında, darbecilerin yanında yer almış 
olacaklar, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etmekle ve saldırmakla 
suçlanacaklardır. 

 
Netice olarak; İşçi susacak, işveren susacak, esnaf susacak, tüccar susacak, 
üniversiteler susacak, hukukçular susacak, öğrenciler susacak, kadınlar 
susacak ve tüm sivil toplum örgütleri susacak. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, 
birbirlerini aklayıp paklamalarını görmeyecek. Eğer görürlerse; “içlerindeki bu 
hırsı, bu kini, nefreti ve bu inancı azdırırsınız. Kan dökülür, Demokrasi böyle 
getirecekler, fıstık gibi olacak.” İşte onların demokrasi anlayışı budur. 
 
Bir de utanmadan, arlanmadan benim güzelim İslam dinimi bütün 
yolsuzluklarına, yalan ve dolanlarına kılıf yapıyorlar.  
 
Daha bitmedi. Gazeteci yazar Saygı Öztürk’ün yazdığına göre: 
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“Ergenekon Davası”nda “gizli tanık” olarak ifade veren ve daha sonra 
kimliğinin açıklanmasını isteyen Şemdin Sakık’ın, Ankara C.Savcılığı’nın 
yürüttüğü “28 Şubat soruşturması” kapsamında da talimatla ifadesinin 
alındığı ortaya çıktı. 
 
Hem tanık, hem mağdur sıfatıyla  

Şemdin Sakık’ın, 28 Şubat soruşturması kapsamında "andıç" olayıyla ilgili 
olarak hem "tanık" hem de "mağdur" sıfatıyla ifade verdi. Sakık, “Beni 
duruşmaya çağıracaklarından eminim. Bir gece ansızın Ankara'ya gelebilirim” 
dedi. 
 
Sakık, bazılarının “Şemdin Sakık'ın ifadelerine mahkeme güvenmez” diye 
kendilerini teselli ettiğini belirtti, “Valla hemen söylemeliyim ki, tanıklığıma 
öyle çok inandılar ki buraya kadar gelme zahmetine katlandılar. Buraya gelen 
hâkim açıklamalardan tatmin olmuş biçimde ayrıldı” diyor. 

33 Mehmetçiğimizi şehit eden PKK teröristi katilin, TANIK ve hem de 
MAĞDUR olarak, canlarını ortaya koyup terörle mücadele etmiş madalyalı 
kahramanları suçlamasına kapı açılıyor, mağdur ve mazlum rollerine 
sokuluyor.  

Bu durum, dün olduğu gibi bugün de, hedefin Türk Silahlı Kuvvetleri ve 
muhalif aydınlar olduğunun kanıtıdır. 

Nasıl? İçinize sindirebiliyor musunuz? Yoksa Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sindire 
sindire alıştıracağız” dediği gibi, alıştırıldınız mı? 

Karalamak ve itibarsızlaştırmak istedikleri kişi ve kurumlara, iftira atmakta 
sınır tanımıyorlar. 

İçlerindeki hırsı,  kini, nefreti ve bu inançlarını dizginleyemiyorlar. İlle kan 
dökecekler, kafalarındaki sözde demokrasiyi böyle getirecekler, böylece 
ülkenin fıstık gibi olacağına inanıyorlar. Örneğin: 

Fethullah Gülen Cemaatinin köşe yazarı Müntazer Türköne;15 Şubat 2013 

tarihinde yazmış olduğu “28 Şubat’ın rövanşı” başlıklı köşe yazısında: 
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“ Bir hesap nasıl görülür? Yapılanlar nasıl yapanın yanına kâr kalmaz? Mazlum 

hakkını nasıl arar? Suç işlemeye alışmış birileri nasıl bin pişman edilir ve 

geriden gelip aynı örneği tekrarlamaya niyetlenenler bu emsale bakıp nasıl 

titreyip asıllarına döndürülür?” diyerek, içindeki kini ve nefreti kusuyor. 

Yine Cemaatin yayın organlarından biri olan Bugün gazetesinin Ankara 

temsilcisi Adem Yavuz Arslan: 

“28 Şubat'ın faturası sadece askerlere mi çıkacak? Sonuçta tarihe postmodern 

darbe olarak giren bu süreçte siviller, bürokratlar, iş dünyası ve medya da 

vardı” diyerek, yetmez bize karşı olan herkesi tutuklayın çağrıları yapıyor. 

Yine Fethullah Gülen Cemaatinin yayın organı Zaman Gazetesinin köşe yazarı 

İhsan Dağı: 

“Darbe yapmaktan mahkûm bir isim. 38 yıl cezaevinde hem de ‘yüksek 

güvenlikli cezaevinde’ yatıyor. Cezaevinde kalp krizi geçirince hastaneye 

kaldırılıyor ve ölüyor. Yunan darbecilerin bu halini görünce üzülmemek elde 

değil, yazık! Kaderlerine küssünler işte, yanlış ülkede doğmuşlar, darbeyi 

yanlış ülkede yapmışlar. Türk olmayı ne kadar isterlerdi bu darbeciler, kim 

bilir” diyerek, kan ve can istiyor. 

Hâlbuki Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 28 Şubat hakkında; 
 
“Şimdi 28 Şubat’a darbe diyorlar. Neresi darbe? Ne olmuş 28 Şubat’ta? 
 
 Parlamento fesh mi edilmiş? Hükümet alaşağı mı edilmiş? Siyasi partiler mi 
kapatılmış? Milletvekilleri mi tutuklanıp götürülmüş? Ne yapılmış?  
 
Bunlar yapılmamış, 28 Şubat’ta Milli Güvenlik Kurulu toplanmış, kararlar 
almış. Bunları herkes imzalamış ve sonra da uygulanmış. Hükümet görevinin 
başında kalmış. 3,5-4 ay sonra istifa etmiş. Anayasaya göre yenisi kurulmuş. 
Buna darbe denilmez 
 
28 Şubat günü alınan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) kararlarının açıklanmasına 
itirazım olmaz.  
 
Eğer açıklanırsa o zaman orada neler konuşulduğu ve nasıl karar alındığı, 
kimin ne söylediği ortaya çıkar, açıklığa kavuşur 
 
Orada alınan kararların altında herkesin imzası vardır. Tutanaklardan bu da 
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anlaşılır. O kararlarla Türkiye Cumhuriyeti’nin temel prensipleri korunmuştur. 
İrtica tehdidine karşı alınması gereken tedbirler, deniliyor ve herkesin de 
altında imzası var. 
 
Bu kararlar 1997 yılından 2009 yılına kadar da uygulanmıştır. Yani bugün 
işbaşında olan hükümetin döneminde de yine 28 Şubat kararları 
uygulanmıştır. 11 yıllık kesintisiz eğitim de dâhil olmak üzere. 
 
28 Şubat’la bir ilgisi yoktur. 28 Şubat MGK toplantısı Anayasa’nın 118. 
maddesine göre yapılmıştır. Kararlar 118. maddeye göre alınmıştır ve 2009 
yılına kadar da uygulanmıştır. 
 
Cumhurbaşkanı’nın hükümeti kurma görevini Tansu Çiller’e vermek diye bir 
görevi yok. Takdir Cumhurbaşkanı’nın diyor Anayasa” Süleyman Demirel 
böyle söylüyor. 
 
Bütün bunlara ilave olarak; bugün olduğu gibi hiçbir özel tutuklama 
yapılmamış, siyasal davalar açılmamış, hapishaneler doldurulmamış, 
gazeteler yasaklanmamış, gazeteciler zindanlara tıkılmamış, bilim adamları 
tutuklanmamış, gazeteciler işten atılmamış, dernekler ve vakıflar 
kapatılmamış, teröristlerden gizli tanıklar devşirilmemiş ve hukuk 
katledilmemiştir. 
 
Görüldüğü gibi; AKP ve Fethullah Gülen Cemaati yandaşı ve yalakası olmayan 
herkes potansiyel suçludur.  
 
Özgür düşünen, kuşku duyan, sorgulayan ve eleştiren bir toplum istemiyorlar.  
 
İşçi susacak, işveren susacak, esnaf susacak, tüccar susacak, üniversiteler 
susacak, hukukçular susacak, öğrenciler susacak, kadınlar susacak ve tüm sivil 
toplum örgütleri susacak. Hırsızlıkları, yolsuzlukları, birbirlerini aklayıp 
paklamalarını görmeyecek.  
 
Susarak, susturarak, sindirerek, korkutarak; koyun gibi güdecekleri, 
kendilerine sorgusuz sualsiz biat etmiş bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. 
 
Eğer konuşur ve yolsuzlukları görürseniz ; “içlerindeki bu hırsı, bu kini, nefreti 
ve bu inancı azdırırsınız. Kan dökülür, Demokrasi böyle getirecekler, fıstık gibi 
olacak.” 
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Susturarak, sindirerek, korkutarak ve kan dökerek, istedikleri fıstık gibi ileri 
demokrasiyi getirebilmek için, ellerinde altı önemli silah var. Bunlar: 
 

a. Rahmetli Osman Bölükbaşı’nın; ‘‘Hayatım boyunca bütün sektörleri 
tetkik ettim. En kârlısının din ticareti olduğunu gördüm’’ dediği gibi, din 
ticareti yapıyorlar. Hatta benim güzelim İslam dinimi; Ağızlarını Allah, 
Peygamber, din ve iman laflarıyla eğip bükerek, tekerlerine çomak 
sokan kişi ve kurumları din düşmanı olmakla itham ediyorlar. 
 

b. Türk toplumuna, hayali “darbe tehdidi ve korkusu” salıyorlar. Darbe ve 
vesayet sözlerini o kadar yaygınlaştırdılar ki, bunu menfaatlerine 
çomak sokan herkese karşı bozuk para gibi kullanıyorlar. Onların 
yolsuzluklarını görüp eleştiren herkesi darbeci veya darbe yanlısı 
olmakla suçluyorlar. 
 

c. İnsanların mahremiyetlerine giriyorlar, yatak odalarına varıncaya kadar 
gözetliyorlar ve telefonlarını dinliyorlar. Bunları kaydediyorlar. Daha 
sonra bunları kesip, biçip ve yeniden montajlayarak sahte suç delilleri 
üretiyorlar. Bunları yayınlayarak, kişi ve kurumları itibarsızlaştırıyorlar.  
 

d. Söz konusu sahte suç delillerini ileriye sürerek, insanları sorgusuz 
sualsiz tutukluyorlar. Hak, hukuk ve adaletin temel kurallarını hiçe 
sayıp hukuku katlederek, insanları zindanlara tıkıyorlar. 
 

e. İşverenleri korkutup sindirerek, insanları işinden kovdurup, 
ekmeklerine engel oluyorlar. 
 

f. Onlara biat etmeyen işverenlerin işyerlerine maliye müfettişleri 
gönderip, bir punduna getirerek trilyonluk cezalar kesiyorlar veya 
devlet ihaleleri vermiyorlar. 
 

Sonuç olarak, 28 Şubat; Cumhuriyetin kuruluş temellerini dinamitleyip, kan 
dökerek getirmek istedikleri sözde fıstık gibi demokrasi diktatörlüğüne karşı; 
İşçilerin, işverenlerin, esnafın, tüccarların, sendikaların, meslek odalarının, 
üniversitelerin, hukukçuların, medyanın ve sivil toplum kuruluşlarının 
demokratik tepkisidir. 
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Dikkat ederseniz; soruşturmalarda hep sözde mağdur olduklarını iddia eden 
tanık beyanları esas alınıyor. Sanıkların aleyhine olabilecek deliller toplanıyor, 
sanıkların lehine olabilecek deliller toplanmıyor.  
 
Yine dikkat ederseniz; Mağdur olduğunu belirtenler, nasıl mağdur olmuşlarsa, 
bugün aşağı yukarı hepsi ülke yönetiminde. Şimdi, o günlerin intikamını almak 
için intikam operasyonları düzenliyorlar.  

 
Bugün; 28 Şubat’a nelerin ve kimlerin sebep olduğuna bakmadan, 28 Şubatın 
sonuçlarını tartışıyoruz. Bu nedenle; o günlerin müsebbipleri, sorumluları ve 
hatta suçluları, bugün sütten çıkmış ak kaşık gibi mağdur ve mazlumu 
oynuyorlar.  
 
Bugün; Esas mağdur ve mazlum olanlar,  hukuku katlederek Sincan zindanına 
tıkılmış olan asker ve sivillerdir. Hepsine benden selam ve saygılar… 
 
Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 
hikmetyavas@gmail.com 
 
NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 
yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 
önerilir. 
 
http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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