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17-18 Aralık 2011 tarihinde düzen-
lediğimiz  ‘Bölgesel ve Küresel Et-
kileriyle 1. Yıldönümünde Arap 
Baharı ve Türkiye’ konulu ulus-

lararası sempozyumdan sonra Öz Orman-İş 
Sendikası olarak muhteşem bir uluslararası 
etkinliğe daha imza attık.

15 Temmuz tarihinde ateş kusan uçakların, 
tankların, helikopterlerin eşliğinde gerçek-
leştirilmek istenen darbe/işgal girişimini ve 

bu girişimi püskürten 
silahsız halkın destansı 
direnişini konu alan “15 
Temmuz Darbe Girişimi/
Küresel Satranç” isimli 
2-4 Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz Ulus-
lararası Demokrasi kong-
resi” hafızalarda siline-
meyecek izler bıraktı.

Yurtdışından milyon-
larca işçiyi temsil eden 
43 sendika, konfederas-
yon ve sivil toplum örgü-

tünün 150 yöneticisinin, yurtiçinden 81 vila-
yetimiz ile 700  ilçemizden 5 binden fazla Öz 
Orman-İş üyesi işçinin katıldığı bu dev organi-
zasyon Türkiye’de bir işçi kuruluşunun düzen-
lediği ilk ve en büyük uluslararası 15 Temmuz 
anma etkinliği olarak işçi hareketi tarihi için-
deki yerini aldı.

Hazırlıkları aylarca süren “15 Temmuz Darbe 
Girişimi/Küresel Satranç” isimli Uluslararası 
Demokrasi Kongresinin bir başka önemli yanı 
bu tür etkinlikler için bir model olma niteliğiy-
di. Kongremize davet ettiğimiz, ülkemizin tanın-
mış birçok gazeteci, akademisyen ve siyasetçisi 
Kongremizin model ve örnek olma özelliğini 
büyük bir kadirbilirlik ve açık sözlülükle dile 
getirdiler. Organizasyonun büyüklüğü, ulusla-
rarası olma niteliği, yoğun ve iyi tespit edilmiş 
programı her kesimden ilgi ve takdir kazandı.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük, en tehli-
keli ve en kanlı darbesi olan 15 Temmuz dar-
be girişimini dünya ve Türkiye’ye anlatmak 
başta işçi kuruluşları olmak üzere bütün si-
vil toplum örgütlerinin varoluş sebeplerinin 
başında gelir. Çok sayıda darbeye ve darbe 
teşebbüsüne maruz kalmış bir ülkenin sendi-
kaları ve darbelerden en büyük zararı gören 
işçi kesimi ve işçi kuruluşları bu konuda ses-
siz kalma lüksüne sahip değildir. Unutulma-
malıdır ki, bütün iyileştirmelere rağmen12 
Eylül darbesinde kaybettiğimiz haklarımızı 
henüz alabilmiş değiliz.

Bir talep müessesesi olan işçi kuruluşları, 
kendilerini klasik sendikacılık sınırları içine 
hapsedemez. Sendikalar ülkemizi, demok-
rasimizi ve geleceğimizi hedef alan darbeler 
dahil toplumu derinden etkileyen yurt içinde 
ve dünyada meydana gelen her gelişme kar-
şısında temsil ettiği kitleler adına bir tavır ve 
politika geliştirmek, düşünce ve görüşleri ile 
bir kamuoyu oluşturmak zorundadırlar.

Bu taşeron örgüt, 
bütün sinsiliğine, 

örgütlenme 
potansiyeline, 

devletin en önemli 
kurumlarına sızma 
yeteneğine rağmen 

kendi başına bir 
darbe teşebbüsünde 

bulunabilecek cesaret 
ve potansiyele sahip 

değildir. 

15 Temmuz ve Sendikalar

başyazı
Settar ASLAN

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı
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Türk toplumunu, Türk demokrasisini, ül-
kemizin geleceğini hedef alan ve 15 Temmuz 
akşamı kanlı bir darbe girişiminde bulunan 
FETÖ Terör Örgütü ile onları kullanan ve yö-
neten üst aklın Türkiye’yi teslim alma politi-
kaları her zaman gündemde tutulmalı, unu-
tulmamalı ve unutturulmamalıdır.

Bu taşeron örgüt, bütün sinsiliğine, örgüt-
lenme ustalığına, devletin en önemli kurum-
larına sızma becerisine rağmen kendi başına 
bir darbe teşebbüsünde bulunabilecek ce-
saret ve potansiyele sahip değildir. Onu bü-
yük bir tehdit ve tehlike haline getiren şey, 
Türkiye’nin büyümesini, ait olduğu tarihi ve 
kültürel coğrafyanın temsilcisi olma gücüne 
ulaşmasını istemeyen büyük güçlerin verdiği 
ısrarlı ve sınırsız destektir.

Türkiye’nin önünü kesmek isteyen dış güç-
lerin ve taşeronlarının bu ne ilk ne de son dar-
besi olacaktır. Nitekim dış güçler Ortadoğu’da 
Türkiye karşıtı ne kadar eli kanlı terör örgütü 
varsa hepsine yardım ve yataklık yapmaktan, 
politik ve ekonomik destekten silah desteğine 
kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktan 
çekinmemektedirler.

Nitekim darbenin başladığı tarihten bugüne 
kadar küresel aktörler, darbecileri kınamak, 
seçimle gelmiş yönetimi desteklemek yerine 
darbecileri himaye etmek ve tutuklananlara 
kol kanat germek, ABD ve AB ülkelerinde Tür-
kiye aleyhtarı kirli politikalarına alan açmak 
şeklinde bir stratejiyi tercih ettiler.

Bugün 15 Temmuz darbe girişiminin ne-
denleri, amaçları, FETÖ örgütünün arkasında 
hangi güçlerin olduğu bütün çıplaklığı ile or-
taya çıkmıştır. Ancak küresel güçler ve FETÖ 
örgütü bu gerçeği tersyüz etmek için elbirliği 
ile ve bütün gayretleriyle çalışmaktadırlar. 15 
Temmuz darbe girişiminin ve FETÖ örgütü-
nün yurt dışındaki bu kirli propagandasının 
önünü kesmek, dünya kamuoyuna Türki-
ye’nin nasıl büyük bir tehlike atlattığını anlat-
mak millî bir sorumluluk haline gelmiştir.

Öz Orman-İş Sendikası olarak 15 Temmuz 
Darbe Girişimi/Küresel Satranç” isimli Ulusla-
rarası Demokrasi Kongresini düzenlemekteki 
temel amaçlarımızdan biri de budur. Bütün 

sivil toplum örgütleri, bu tür uluslararası or-
ganizasyonlar tertipleyerek, FETÖ örgütü ve 
dış destekçilerinin bütün dünyada ısrarla sür-
dürdükleri Türkiye karşıtı lobi ve propaganda 
faaliyetlerinin önünü kesmeye, yurtdışındaki 
partnerlerine 15 Temmuzun anti demokratik 
yapısını ve niteliğini anlatmaya, göstermeye 
çalışmalıdır.

Biz Öz Orman-İş Sendikası olarak, 25 bin 
üyeye sahip bir sendika olarak, yerli ve ya-
bancı birçok konuğumuzun da ifade ettiği gibi 
gücümüzün ve imkanlarımızın çok üstünde 
görünen bir uluslararası kongre yaparak, üye 
oldukları sendikalar aracılığıyla dünyadaki 
milyonlarca işçiye 15 Temmuz darbe girişimi-
ni bütün gerçekleri ve boyutları ile anlatmaya 
çalıştık.

Bir başka mutluluk kaynağımız da, çalışma 
hayatımızın kanayan yaralarının başında ge-
len, yılın ancak 5 ay 29 günü çalışabilen geçici 
işçilerimize kadro verilmesi için çalışmalar 
yapıldığına ilişkin başbakanımız Binali Yıldı-
rım’ın verdiği müjdedir.

Bu vesileyle kongremizi onurlandıran başta 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve Orman 
Su İşleri Bakanımız Vey-
sel Eroğlu’na, bize büyük 
destek veren Meclis İdare 
Âmiri ve Çorum Milletve-
kili, HAK-İŞ Onursal Baş-
kanı Salim Uslu’ya, daveti-
mize icabet eden yerli ve 
yabancı konuklarımıza, 
kongremize konuşmacı 
olarak katılan sendika, si-
vil toplum örgütü yöneti-
cilerine, akademisyen ve 
gazetecilere, kongremize 
büyük ilgi gösteren görsel 
ve yazılı medyaya ve özel-
likle Türkiye’nin bütün 
vilayetlerinden zahmetli 
bir yolculukla Ankara’ya 
gelerek ATO Kongre Sarayını dolduran, coş-
kusuyla salonu canlı ve diri tutan tarım ve 
orman işçileri ile sendikamız çalışanlarına te-
şekkür ediyorum.

Bir başka mutluluk 
kaynağımız da, 
çalışma hayatımızın 
kanayan yaralarının 
başında gelen, 
yılın ancak 5 ay 29 
günü çalışabilen 
geçici işçilerimiz 
için kadro verilmesi 
için çalışmalar 
yapıldığına ilişkin 
başbakanımız Binali 
Yıldırım’ın verdiği 
müjdedir.
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DÜNYA 
SENDİKACILARINA 
15 TEMMUZ’U 
ANLATTIK

15 Temmuz Darbe Girişimi
KÜRESEL SATRANÇ
Uluslararası Demokrasi Kongresi

1. GÜN
Açılış Töreni
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KURESEL
SATRANÇ
ULUSLARARASI

DEMOKRASİ
KONGRESİ 2 - 4 MART 2017

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sendikamız Öz Orman-İş’in düzenle-
diği ‘15 Temmuz Darbe Girişimi-Kü-
resel Satranç’ konulu Uluslararası 
Demokrasi Kongresi’nin açılış otu-
rumu, Başbakan Binali Yıldırım’ın 

da katıldığı muhteşem bir toplantıyla, 2 Mart 
2017’de gerçekleştirildi. ,

Aylarca hazırlığı süren kongrenin yapıldı-
ğı 2 Mart sabahı Türkiye’nin 81 vilayetinden 
gelen 5 binden fazla orman ve tarım işçisi, 
ellerinde Türk bayrakları ve Öz Orman-İş fla-
maları, gönüllerinde Türkiye sevdası, büyük 
bir coşku, ilgi, heyecan ve kararlılıkla ATO 
Kongre Merkezinin bahçesinde toplanmaya 
başladı. Binlerce işçi büyük bir olgunluk ve 
disiplin içinde kontrol noktalarından geçerek 
kongre salonunda toplanmaya başladı. Kong-
reye daha saatler varken kongre salonu dol-
du ve taştı. Salona sığmayan tarım ve orman 
işçileri için Kongrenin yapılacağı salonun he-
men yanıbaşında 800 kişilik bir başka salon 
daha açıldı.

Genel Başkan Settar Aslan,  
Öz Orman-İş Sendikası’nın, 
konuyu uluslararası boyutta 
masaya yatıran ilk sivil 
toplum kuruluşu olduğunu 
belirterek, FETÖ terör örgütü 
ve uzantılarının, yurtdışındaki 
kara propaganda faaliyetleriyle 
15 Temmuz gerçeklerini tersyüz 
etmeye çalıştığını söyledi.

MUHTEŞEM 
ULUSLARARASI 
KONGRE
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Ankara’da ATO 
Kongre Merkezi’nde, 
Türkiye’nin tüm il-
lerinden gelen 5 bin 
kadar orman ve tarım 
emekçisinin de işti-
rakiyle yapılan açılış 
toplantısına, Orman 
ve Su İşleri Bakanı 
Prof. Dr. Veysel Eroğ-
lu, HAK-İŞ Onursal 
Başkanı, TBMM İdare 
Amiri ve Çorum Mil-

letvekili Salim Uslu, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı ile çok sayıda millet-
vekili, Ankara Valisi Ercan Topaca, belediye 
başkanı, bürokrat, sendikacının yanında15 
Temmuz şehit yakınları ve gazileri, gazeteci-
ler ve 43 ayrı ülkeden gelen sendika ve sivil 
toplum kuruluşu yöneticileri de katıldı.

Sunuculuğunu TRT spikeri Funda Akyol’un 
üstlendiği Kongrenin açılış konuşmasını ya-
pan HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel 
Başkanı Settar Aslan, 4 konuda önemli me-
sajlar verdi. Konuşmasında öncelikle, 15 
Temmuz’da yaşanan darbe girişimini ve o sı-
rada meydana gelen olayları aktaran Settar 
Aslan, devamında Öz Orman-İş’in, ‘15 Tem-
muz Darbe Girişimi – Küresel Satranç’ konu-
lu Uluslararası Demokrasi Kongresini neden 
düzenlediğini anlattı. 

Aslan, Öz Orman-İş’in, konuyu uluslararası 
boyutta masaya yatıran ilk sivil toplum kuru-
luşu olduğunu belirterek, FETÖ terör örgütü ve 
uzantılarının, yurtdışındaki kara propaganda 
faaliyetleriyle 15 Temmuz gerçeklerini tersyüz 
etmeye çalıştığını söyledi. Aslan, kara propa-
gandaların da etkisiyle, Türkiye’nin müttefiki 

Binlerce işçi büyük 
bir olgunluk ve 

disiplin içinde kontrol 
noktalarından geçerek 

kongre salonunda 
toplanmaya başladı. 

Kongreye daha saatler 
varken kongre salonu 

doldu ve taştı. 
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

olan bazı ülkelerin ‘darbecileri değil, darbeye 
direnen halkı ve demokratik yolla seçilmiş Hü-
kümeti suçladığını’ anlatarak, “İşte bu yüzden, 

15 Temmuz gerçeklerini, uluslararası partnerleri-

mize burada bizzat anlatmak istedik.” dedi.

REFERANDUM TAVRI

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca 65 
hükümet değiştirdiğini ve Parlamenter Sis-
temin sürekli siyasî krizler ürettiğini anlatan 
Settar Aslan, şöyle devam etti:
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“Türkiye’nin siyasî istikrara ve hızlı kalkın-
maya ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaca; doğrudan 
millet iradesine dayanan CUMHURBAŞKAN-
LIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ’nin cevap vereceğine 
inanıyoruz. Parlamento üyelerini seçtiğimiz gibi, 
Hükümet Başkanını da doğrudan kendimiz seç-
mek istiyoruz. Çünkü bu, demokrasiye daha uy-
gundur. Dolayısıyla, 16 Nisan’daki Anayasa refe-
randumunda, oyumuz ‘EVET’ olacaktır.”

KADRO BEKLENTİSİ

Konuşmasında, yılda 5 ay 29 gün çalıştırı-
lan geçici orman işçilerinin yaşadığı sıkıntıyı 
da dile getiren Settar Aslan, Başbakan Binali 

Yıldırım’dan, geçici işçilerin kadro sorununa 
çözüm getirilmesini istedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM: “ÇABALARIN 

ŞAHİDİYİM”

Uluslararası Demokrasi Kongresi’nin onur 
konuğu Başbakan Binali Yıldırım, kongredeki 
konuşmasında, Türkiye ormanlarına hizmet 
veren emekçilerin nasıl canla-başla çalıştık-
larını bildiğini belirterek, “Genel Başkanınız 
Settar Aslan’ın, sizin sorunlarınızın çözümü 
için ne kadar büyük gayret gösterdiğini yakinen 
biliyorum, şahidiyim.” dedi.

Herkesi mutlu edecek 
bir çözümü üretme 
konusunda, gerek 

taşeron işçilerimizin 
gerek mevsimlik 

işçilerimizin, gerek 
4-C’lilerimizin 

sorunlarını çözmek 
için arkadaşlarımıza 

gereken talimatları 
verdim, çalışmalarını 

yapıyorlar.
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Salonu dolduran binlerce orman-tarım 
emekçisinin yoğun alkış, tezahürat ve ‘Kadro!..’ 
sloganı eşliğinde konuşmasını sürdüren Baş-
bakan Binali Yıldırım, özetle şunları söyledi:

“ÇÖZÜM İÇİN TALİMAT VERDİM”

“Türkiye’de mevsimlik işçi, geçici işçi, taşeron 
işçisi ve buna benzer kamuda önemli bir soru-
numuz var. Bunun çözümünün kolay bir iş ol-
madığını da biliyoruz. Ama bunun bir şekilde 
çözülmesi gerektiğini de biliyoruz. Onun için, 
herkesi mutlu edecek bir çözümü üretme ko-
nusunda, gerek taşeron işçilerimiz gerek mev-
simlik işçilerimiz, gerek 4-C’lilerimiz… Bütün bu 
sorunları çözmek için arkadaşlarımıza gereken 
talimatları verdim, çalışmalarını yapıyorlar. İn-
şallah uygun bir çözüm mutlaka bulunacak-
tır. Biz hiçbir konuyu bugüne kadar çözümsüz 
bırakmadık, bundan sonra da bırakmayız.”

TEŞEKKÜR ve ‘EVET’

Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası De-
mokrasi Kongresi’ni düzenleyen Öz Orman-İş 
Sendikası’na ve Genel Başkan Settar Aslan’a 
teşekkür ederek, “Bu güzel etkinliği gerçekleş-
tiren ve 15 Temmuz demokrasi mücadelemizi 
tekrar bütün dünyaya ve ülkemize anlatarak 
farkındalık oluşturan, böylesine güzel bir or-
ganizasyonu tertip eden Öz Orman-İş Sendika-
mıza teşekkür ediyorum. Uzaktan gelen 40’tan 
fazla ülke sendika temsilcilerine de ayrıca te-
şekkür ediyorum.” dedi. Başbakan Binali Yıldı-
rım, salonu dolduran ve coşkusu zirvede olan 
binlerce işçiye, Türkiye’nin bağımsızlığı, kal-
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kınması, gelişmesi ve 16 Nisan referandumu 
için sorular sorarak, her defasında onlardan 
kuvvetli bir ‘Evet’ cevabı aldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
kongre açılış oturumundaki konuşmasında, 
Orman Teşkilatı’nda çalışan emekçilerin 15 
Temmuz gecesinde, darbeye kahramanca di-

rendiğini anlatarak, canı pahasına ülkesinin 
işgaline karşı çıkan tüm emekçilere teşekkür 
etti.

Kongrenin Onursal Başkanı olan HAK-İŞ 
Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri ve Ço-
rum Milletvekili Salim Uslu, açılış oturumun-
daki konuşmasında, 15 Temmuz’da istiklal ve 
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lesi verdiğini vurguladı. Coulon, konuşması-
nı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için 
16 Nisan referanduma yönelik “Evet… Evet… 
Evet…” sözleriyle bitirdi.

15 Temmuz’da Akıncı üssü çevresinde, bin-
lerce Kahramankazanlı hemşehrisiyle birlik-
te darbecilere direnirken, darbeci askerlerin 
kurşunlarıyla ağır şekilde yaralanan ve 7.5 
aydır hastanede tedavi görmekte olan öğret-
men Derya Ovacıklı’nın kürsüden yaptığı ko-
nuşma, Başbakan Binali Yıldırım başta olmak 
üzere, salonda bulunan herkesi duygulan-
dırdı. Ovacıklı ve Kahramankazan Belediye 
Başkanı Lokman Ertürk’ün organizasyonuy-
la kongreye katılan şehit yakını ve gaziler, 
salonda bulunan orman ve tarım emekçile-
rimizden büyük ilgi gördüler. Öz Orman-İş 
üyesi orman-tarım emekçileri, gazilerimizle 
birlikte resim çektirmek için yarışa girdiler. 

istikbaline sahip çıkan herkesin, cesaretiyle 
tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Öz Orman-İş’in, 15 Temmuz konusunda 
kapsamlı bir uluslararası kongre düzenleme-
sinin kutlanacak bir başarı olduğunu ifade 
eden Salim Uslu, bazı müttefik ülkelerin dar-
beye karşı çıkmak yerine ‘itidal tavsiye eden’ 
açıklamalar yapmasını eleştirerek, “Şimdi 
acılarımızı bal eyledik, Yeni Türkiye yürüyü-
şümüze kararlılıkla devam ediyoruz. 2007’de 
vesayet güçlerinin kilitlediği Cumhurbaşkanlığı 
seçimi düğümünü halka çözdürmüştük. Şimdi, 
her türlü vesayete son vermek amacıyla Hükü-
met sistemini değiştirmek üzere halka gidiyo-
ruz.” diye konuştu.

Kongre açılış oturumunda bir konuşma 
yapan Fransa Hıristiyan İşçileri Sendikası 
Genel Sekreteri ve Avrupa Ekonomi ve Sos-
yal Komitesi Ulaşım Enerji Altyapı ve Toplum 
Bilgi Bölüm Başkanı Pierre Jean Coulon, Av-
rupalı siyasetçilerin, Türkiye’nin yaşadığı 15 
Temmuz Darbe Girişimi sırasında sergilediği 
duyarsız ve umursamaz tavrı sert bir şekilde 
eleştirerek, Türk Milleti’nin, 15 Temmuz’da 
büyük bir demokrasi ve bağımsızlık mücade-
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15 Temmuz Darbe Girişimi/Küresel 
Satranç" isimli Uluslararası Demok-
rasi kongresi" kapsamında düzen-

lenen bir başka etkinlik de darbe esnasında 
uçaklarla bombalanan mekânlara yapılan 
gezi programıydı. Yurtdışından gelen konuk-
larımızın, darbenin yıkıcı ve kanlı boyutunu 
görebilmeleri için düzenlenen gezinin ilk du-
rağı F16’larla 3 kez bombalanan milli irade-
nin tecelli ettiği yer olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi idi. HAK-İŞ Konfederasyonu Onursal 

Başkanı da olan Meclis İdare Amiri ve Çorum 
Milletvekili Salim Uslu’nun ev sahipliği ettiği 
gezide Mecliste bombalanan bölümler gezildi 
ve o gece yaşananlarla ilgili ayrıntılı bilgi ve-
rildi. Konuklarımız, anlatılanları dehşet içinde 
dinlediler, sorular sordular ve fotoğraf çektiler. 
Bir süre TBMM’deki bir oturumu izlediler. Ko-
nuklarımız salona girdiğinde Meclis kürsüsün-
den oturumu izlemek üzere dünyanın çeşitli 
ülkelerinden çok sayıda sendika yöneticisinin 
TBMM salonunda bulunduğu anons edildi.

Dünya sendikacıları 15 Temmuz darbesinin vahşetine tanık oldu

KONUKLARIMIZ BOMBALANAN 
MEKÂNLARDA
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Gezinin ilk bölümü, TBMM binasının önün-
de çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Bombalanan mekanlarla ilgili ikinci durak 
Emniyet Genel Müdürlüğü idi. Trafiğin yo-
ğunluğundan dolayı konuklarımıza halen bir 
harabe halinde bulunan Emniyet binasının 
bombalanması ile ilgili bilgiler otobüs için-
de verildi. Bombalanan mekanlarla ilgili son 
durak 15 Temmuz'daki darbe girişiminde en 
büyük yıkıma ve can kaybına uğrayan hedef-
lerden biri olan, Ankara Gölbaşı'nda bulunan 
Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Polis Hava-
cılık Daire Başkanlığı idi. Açılan ateş ve bom-
balama sonrası Gölbaşı Özel Harekat Merke-
zi'nde tam 42 polisimiz şehit düşmüştü.

Özel harekat merkezinden bir yetkili, yıkı-
lan binanın bulunduğu noktada yaşananları 
bütün ayrıntılarıyla konuklarımıza anlattı. 
Bazı konuklarımız anlatılanları dinlerken 
gözyaşlarına engel olamadı.

Gezinin tamamlanmasının ardından ko-
nuklarımız 15 Temmuz Darbe Girişimini, 
amaç ve hedeflerini, niçin yapıldığını ve ülke-
mizdeki yıkıcı etkilerini, uçaklarına, tanlarlı-
na, helikopterlerine rağmen silahsız halkın 
darbecileri nasıl mağlup ettiğini genel çizgi-
leriyle öğrenmişlerdi. Kongrenin başlangı-
cından bombalanan mekanların gezilmesine 
kadarki yaklaşık sekiz saat içinde tanık ol-
dukları 15 Temmuz Darbe Girişiminin derin 
etkileri bakışlarına yansımıştı.
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Yurt dışından gelen konuklarımıza, 
Türkiye’nin yanında Türk devlet ve 
topluluklarının müziklerini tanıt-
mak amacıyla düzenlediğimiz Türk 

Dünyası Müzik Topluluğu Konseri büyük bir 
ilgi ve coşkuyla izlendi.

Gölbaşı vilayetler evinde akşam yemeğin-
den sonra başlayan konserde Türk Dünyası 
Müzik Topluluğu, 30 kişilik kadrosuyla ve 
şef Abdullah Kurbani’nin yönetiminde başta 
Türkiye olmak üzere Türk Devletleri ve top-
luluklarının müziklerinden seçilen parçala-
rın yanında Türk dünyası halk danslarından 
örnekler de sunuldu. Konser tam bir sanat 
şölenine dönüşmüştü. 

Konuklarımız bir saatten fazla süren kon-
seri dinlemekle yetinmediler. Topluluğun, 
sanatçı ve dansçılarının geleneksel kıyafetle-
rine de yoğun ilgi gösterdiler ve peşpeşe fo-
toğraflarını çektiler.

Her konseri büyük bir ilgi ile izlenen ve 10 
binden fazla müzik eserinden oluşan bir re-
pertuara sahip olan Türk Dünyası Müzik Top-
luluğu çalışmalarını çok yoğun bir tempoyla 
sürdürüyor. Nitekim Yurt dışından gelen ko-
nuklarımıza bir konser vermeleri amacıyla 
başvuruda bulunduğumuz topluluğun sanat 
yönetmeni Abdullah Kurbani, programlarının 
çok yoğun olduğunu belirtti. Kongrenin ama-
cını, yurtdışından gelen konukların sayısını, 

ülkelerini, niteliklerini açıklayınca bir 
gün sonra konserleri olmasına rağmen 
büyük bir duyarlık ve incelikle teklifi-
mizi kabul etti.

Türkiye’nin alanında tek ve ülke-
mizin seçkin müzik topluluklarının 
başında gelen Türk Dünyası Müzik 
Topluluğu sanatçılarına ve topluluğun 
sanat yönetmeni Abdullah Kurbani ve 
teknik ekibe hem verdikleri konserden 
dolayı hem de müziğimize yaptıkları 
eşsiz hizmetlerden dolayı sendikamız 
ve üyelerimiz adına teşekkür ediyor, 
başarılarının devamını diliyoruz.

Muhteşem Kongre, Muhteşem Konser...

TÜRK DÜNYASI 
MÜZİK TOPLULUĞU 
15 TEMMUZ KONSERİ
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk 
Dünyası Müzik Topluluğu 17.04.2000 tari-
hinde kuruldu. Abdullah KURBANİ’ın sa-
nat yönetmeliğinde çalışmalarını yürüten 
topluluk, yeryüzünde Türkçe konuşulan 
tüm bölgelerin geleneksel müziklerini yurt 
içi ve yurt dışında tanıtmak gibi önemli bir 
misyon üstlenmiş. Bu amaçla, Türkiye’nin 
yanında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan, Kırım, 
Başkurdistan, Çuvaşistan, Karaçay-Balkar, 
Hakasya, Tuva, Saha-Yakutistan, Gagauz-
ya, Bosna, Balkanlar, Uygur gibi kardeş ve 
akraba toplulukların geleneksel müzik ör-
neklerini tarih içindeki seyri ile inceleyen, 
alan araştırmaları ve derlemeler yapan, 
notaya alan ve bunları arşivleyen Devlet 
Türk Dünyası Müziği Topluluğu birikimle-
rini periyodik konserler, tv ve radyo prog-
ramları, yurt içi ve yurt dışı konserler gibi 
etkinliklerle kamuoyuna sunmaktadır.

Çok geniş bir coğrafyaya yayılan Türk 
Kültür ve sanatı gibi Türk Müziği de ne 
yazık ki Türkiye müziğinden ibaret gibi al-
gılanıyor.  Türk Dünyası Müzik Topluluğu 
Türk Dünyasının zengin müzik kültürünü 
hem dünyaya hem de farklı coğrafyalarda 

yaşayan Türk Topluluklarına tanıtmak için 
büyük bir gayretle çalışmalarını sürdür-
mektedir.

Topluluk sanatçıları, Anadolu klasik ve 
halk çalgılarının yanı sıra, dombıra, du-
tar, kılkopuz, rübab, tar, garmon, gıcek, 
morinhur, santur, bızançi, cetigen, sıbızgı, 
şankopuz, çeng gibi Orta Asya Türklerinin 
çalgılarını da icra etmektedir. Bu çalgıların 
birçoğu topluluğun bünyesinde yer alan 
çalgı yapım atölyesinde imal edilmektedir.

Türk Dünyası Müzik Topluluğu hakkında
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HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı
ve Öz Orman-İş Sendikası

Genel Başkanı

Settar ASLAN
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“TÜRKİYE 
DARBECİLERE VE 
DESTEKÇİLERİNE 
BOYUN EĞMEDİ” 

FETÖ terör örgütünü kullanan uluslararası güçler, 
darbe girişimiyle Türkiye’nin büyümesinin, 

gelişmesinin, demokratikleşmesinin ve bölgesinde 
bir güç olmasının önünü kesmek istediler. 
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Muhterem Başbakanım,
Kıymetli Bakanlarım,
Meclisimizin değerli İdare 

Amiri ve Kongre onursal Başka-
nımız,

Saygıdeğer Milletvekillerim,
Siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri,
Muhterem belediye başkanlarımız,
Devlet kurumlarımızın değerli yöneticileri.
Konfederasyonumuz HAK-İŞ ‘in, sendikala-

rımız ve diğer sivil toplum örgütlerimizin kıy-
metli yöneticileri,

Ülkemizde görev yapan değerli diplomatik 
temsilciler,

Kongremizi onurlandıran saygıdeğer 15 
Temmuz şehit yakınları ve gazileri,

Gazete ve televizyonlarımızın kıymetli 
mensupları,

81 ilimizden ve 900’ü aşkın ilçemizden…
Yani Türkiye’nin dört bir köşesinden gelen…

Alınteri ve emeğiyle ülkemize, devletimize 
ve milletimize hizmet eden, vefakâr ve ce-
fakâr emekçi kardeşlerim…

Sevgili, mücadele ve yol arkadaşlarım…
15 Temmuz darbe girişimi Küresel Satranç 

başlıklı Uluslararası Demokrasi Kongremize 
hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Ak bir kâğıt üstünde dolaşır gibi,
Dolaşan Asya’yı, Avrupa’yı, Amerika’yı…
Sonra bir solukta geçerek üstünden
Avrupa’nın, Rusya’nın…
“Yememiştir hiç kimse elinin 
  ekmeğinden daha hayırlısını”
Diyerek şafak gibi alınlara terle yazılmış,
Hakkın mutlak ölçüsünü
Elbet benim işçilerim çekecek
Emeğin kutsal direğine…

Venezuela’dan Filipinler’e…

Kongremize 81 ilimiz ve 900’ü aşkın ilçemizden Öz Orman-İş üyesi 
5 bin’i aşkın tarım ve orman işçisi ile Venezuela’dan Filipinler’e… 

Kırgızistan’dan Belçika’ya… Kenya’dan Rusya’ya... Asya’dan Avrupa’ya... 
Afrika’dan Amerika‘ya kadar 43 ülkeden 150 sendikacı katıldı
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Kırgızistan’dan Belçika’ya…

Kenya’dan Rusya’ya...

Asya’dan, Avrupa’dan, Afrika’dan ve Ameri-
ka’dan gelerek bizleri onurlandıran saygıde-
ğer misafirlerimiz…

Sizleri, ünlü şairimiz Erdem Beyazıt’ın bu 
dizeleriyle, sevgi, saygı ve muhabbetle selam-
lıyorum.

Muhterem Başbakanım,
Kıymetli Misafirler…

Bilindiği gibi, 15 Temmuz 2016’da Türkiye 
kanlı bir darbe girişimine maruz kalmıştır. 
15 Temmuz yalnızca bir darbe girişimi değil, 
aynı zamanda Türkiye’yi işgal hareketiydi.

FETÖ terör örgütünü kullanan uluslararası 
güçler, darbe girişimiyle Türkiye ‘nin büyüme-
sinin, gelişmesinin, demokratikleşmesinin ve 
bölgesinde bir güç olmasının önünü kesmek 
istediler. Bu ülkenin ekmeğinin yiyen, ordu-
nun içine sızmış asker kılıklı teröristler, bu 
milletin vergileriyle alınmış ağır silahları mil-
letin kendisine doğrultma cüretini gösterdiler.

Darbeci piyonlar, demokrasinin kalbi ve 
millî iradenin tecelli yeri olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisini bombalayacak kadar alçal-
dılar. Polis Özel Harekât Merkezi’ne en ağır 
bombaları atıp, 49 polisimizi şehit edecek ka-
dar gözleri döndü.

Silahsız sivil halkın üzerine tankları süre-
cek kadar kendilerini kaybettiler.

Fakat o gece, darbeci teröristler ve onları 
kullanan üst akıl dâhil, dünyada kimsenin 
beklemediği bir direniş oldu.

Uluslararası güçler, kendisini ‘şah’ zanne-
den FETÖ’nün piyonlarını kullanarak hamle 
yaparken, millet ‘şah’ dedi, mat etti.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başba-
kanımızın çağrısıyla sokağa dökülen bu halk, 
uluslararası güçlerin taşeronluğunu yapan 
teröristlere boyun eğmedi. Silahsız millet, 
silahlı darbecilere direndi. Özgürlüğüne, de-
mokrasisine ve ülkesine sahip çıktı.

O gece Türkiye olarak, 
darbecilerin saldırısı kar-
şısında 248 şehit, 2.500’den 
fazla yaralı, gazi verdik. 
Ama yenilmedik, darbe gi-
rişimini boşa çıkarttık.

Ne yazık ki, kendisini de-
mokrasinin merkezinde 
gören, daha da önemlisi 
Türkiye’nin müttefiki say-
dığı bazı ülkeler, 20 saat 
boyunca devam eden dar-
be girişimini görmezden 
geldiler. Darbeyi, sanki bir 
bilgisayar oyunuymuş gibi 

O gece Türkiye 
olarak, 
darbecilerin 
saldırısı 
karşısında 248 
şehit, 2.500’den 
fazla yaralı, gazi 
verdik. Ama 
yenilmedik, darbe 
girişimini boşa 
çıkarttık.
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ilgisiz, duyarsız, insafsız bir duyarsızlıkla kar-
şıladılar.

Bazıları daha da ileri giderek, darbecileri 
değil, darbeye direnen halkı ve demokratik 
yolla seçilmiş Hükümeti suçladılar. Bu tavır-
larında, işgal girişiminde başarısız olan dar-
beci terör şebekesinin, yurt dışındaki ağlarını 
kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti aley-
hine yaptığı kara propaganda etkili oldu.

FETÖ’nün yurt dışındaki propaganda ağları, 15 
Temmuz gerçeklerini ters düz etmeye çalışıyor. 
Maalesef kısmen de olsa etkili oluyorlar. Diğer 
taraftan, piyonları FETÖ’nün darbe girişimiyle 
sonuç alamayan uluslararası güçler; DEAŞ, PKK, 
PYD, DHKP-C gibi terör örgütlerini kullanarak, 
Türkiye’ye ayar vermeye çalışıyorlar.

Saygıdeğer konuklar… 15 Temmuz’u bütün 
bir millet olarak biz yaşadık. O gece bize saldı-
rıların acımasızlığını ve amaçlarını gayet iyi bi-
liyoruz. Lakin bildiklerimizi, dünya kamuoyu-
na yeterince anlatamadığımız kanaatindeyim.

İşte bu durumdan hareketle, Öz Orman-İş 
Sendikası olarak, 15 Temmuz gerçeklerini 
dünyaya bizzat anlatmaya karar verdik. Bu 
amaçla, açılışını yaptığımız Uluslararası De-
mokrasi Kongremizi düzenledik.

Kongremiz, yarın ve öbür gün yapılacak 
oturumlarla, Meyra Palace Otelde, çok değer-
li konukların katılımıyla devam edecektir.

Öz Orman-İş Sendikası olarak, ağır bir yü-
kün altına girdiğimizin farkındayız. Hatta bazı 
çevreler, bir sendikanın böyle uluslararası bir 
organizasyon yapmasını yadırgadılar. Buna 
karşılık, bizi anlayan dostlarımız, “Örnek bir 
çaba gösteriyorsunuz.” Diyerek, takdir ettiler.

Öncelikle ifade etmek isterim ki; biz de-
mokrasisi, emeği, özgürlüğü, gelişmesi ve hu-
zuru sık sık darbelerle kesintiye uğratılmış 
bir milletiz. Çok partili hayata geçtikten son-
ra, yaklaşık 10 yılda bir demokrasimiz darbe-
ye uğradı.
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1960, 1971, 1980 ve 1997 darbeleriyle, hal-
kın seçtiği yöneticiler devrildi. Binlerce devlet 
adamı, siyasetçi ve gazeteci hapse atıldı. Hatta 
Başbakan ve bakanlar idam edildi. Yüzbinler-
ce gencimiz, darbecilerin işkencesinden geçti; 
hatta yaşları büyütülerek idam edildi. 

Sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri 
kapatıldı, yöneticileri hapse atıldı. Binlerce 
işçi ve memur işten atıldı. Kitaplar, gazeteler 
ve dergiler kapatıldı; nüshaları toplatılıp imha 
edildi.

Demokrasinin ortadan kaldırıldığı her sü-
reç, biz emekçilerin hak ve hukukunu geriye 
götürmüştür. Büyük mücadelelerle elde etti-
ğimiz haklar, darbe dönemlerinde tırpanlan-
mıştır. 12 Eylül 1980 darbesinin elimizden 
aldığı haklarımızı, henüz tam olarak geri ala-
madık.

İşte bu yüzden, demokratik rejime sahip 
çıkmak ve darbelerle mücadele etmek, emek 
örgütlerinin aslî görevlerindendir.

Türkiye’de ilk defa bir sendika, böyle büyük 
bir organizasyonun altına imza atıyor. Yine 
ilk defa bir sendika, elini taşın altına koyarak, 
bütün maddî ve manevî risklerini üstlenerek, 
darbeciliğe karşı böylesine bir demokratik 
duruş sergilemektedir.

Böylesi bir ‘ilk’i gerçekleştiren Öz Orman-İş 
Sendikası, aslında tarihe not düşerek, bir mo-
del oluşturuyor. Beklentimiz odur ki; diğer 
sivil toplum örgütlerimiz de benzer organi-
zasyonları hayata geçirsinler. Zira bu mesele, 
sadece ülkeyi yönetenlerin meselesi değil; 
tam anlamıyla bir toplumsal meseledir.

Muhterem Başbakanım,
Saygıdeğer konuklar,
Kıymetli Yol Arkadaşlarım…

Bizim demokratik duruşumuz, elbette bu 
kadarla sınırlı değildir. Ülkemizin nasıl yö-
netileceği konusu da bizim ilgi alanımıza gir-
mektedir.

Türkiye, 16 Nisan’da, Türk Demokrasisi için 
milat oluşturacak bir referandum yapacaktır. 
Milletimiz ‘hükümet sisteminin’ nasıl olacağı 
konusunda bir karar verecektir.

Elbette bizim de bir görüşümüz, tavrımız 
vardır. Millet olarak, adına ‘Parlamenter Sis-
tem’ dediğimiz mevcut yapı-
dan çok çekti. Bu sitem, ge-
ride kalan 94 yılda sürekli 
istikrarsızlık ve kriz üretti. 
94 yılda 65 hükümet değişti. 
Yani, her 17 ayda bir hükü-
met değişti.

Bu durum, kelimenin tam 
anlamıyla ‘istikrarsızlık’ de-
mektir. Hatta yaşadığımız 
askerî darbeler bile, bu istik-
rarsız ortamdan beslendi.

Muhterem Başbakanım,
Kıymetli Misafirler,

Türkiye’nin siyasî istik-
rara ve hızlı kalkınmaya ihtiyacı ardır. Bu 
ihtiyaca; doğrudan millet iradesine dayanan 
‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ce-
vap vereceğine inanıyoruz. Parlamento üye-
lerini seçtiğimiz gibi, Hükümet Başkanını da 

FETÖ’nün darbe 
girişimiyle 
sonuç alamayan 
uluslararası güçler; 
DEAŞ, PKK, PYD, 
DHKP-C gibi 
terör örgütlerini 
kullanarak, 
Türkiye’ye ayar 
vermeye çalışıyorlar
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doğrudan kendimiz 
seçmek istiyoruz. 
Çünkü bu, demokra-
siye daha uygundur.

Dolayısıyla, 16 Ni-
san’daki Anayasa Re-
ferandumunda, oyu-
muz ‘EVET’ olacaktır.

Muhterem Başba-
kanım,

Saygıdeğer Misafir-
ler,

Değerli Arkadaşla-
rım…

Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı…
Orman Genel Müdürlüğü…
Ve TİGEM çalışanı emekçiler…
Kıymetli yol arkadaşlarım…

Bugün burada, bütün milletimizi ilgilendi-
ren, çok önemli bir meseleyi konuşuyoruz. 
Fakat bir işçi örgüt lideri olarak, temsil etti-
ğimiz kitle adına söyleyeceklerimiz, talepleri-
miz de tabi ki olacaktır.

Giderek kangren haline gelen iki önemli 
sorunumuz bulunmaktadır: Bunlardan bir 
tanesi ‘taşeron işçilik’ sorunudur. Hüküme-
timizin bu sorunu çözmek amacıyla bir ça-
lışması olduğunu biliyoruz. Nitekim zaman 
zaman da ilgili bakanlarımızla görüşüyoruz. 
Bu çalışmanın, inşallah kısa sürede sonuç-
lanmasını ümit ediyoruz.

Kangren haline gelmekte olan diğer bir so-
runumuz ise; yılın yarısında çalıştırılıp, kalan 
yarısında işsiz kalan; yani devletimizin kendi 
işçisi olup da, yılda 5 ay 29 gün çalıştırılan iş-
çilerimizin kadro sorunudur.

Muhterem Başbakanım, Değerli Arkadaşla-
rım…

Bu salonda olan ve salona sığmadıkları için 
bizleri salon dışında dinlemekte olan beş 
bine yakın Orman Teşkilatı ve TİGEM emek-
çilerimiz bulunuyor.

Orman emekçilerimiz, kuş uçmaz kervan 
geçmez dağ başlarında, ülkemizin doğasına 
ve ormancılığına hizmet vermektedir. Onlar, 
orman yangınlarıyla canı pahasına mücadele 
eden yiğit ve cefakâr emekçilerdir.

Bu ateş savaşçıları; dağ başlarında, gözler-
den uzak olsa da gönüllerden uzak olmak 
istemiyorlar. Her yıl 15 Mayıs’tan itibaren 
dağlardaki yangın nöbetine çıkan bu emekçi-
lerimiz Ekim ayı sonlarına kadar, 7/24 yangın 
nöbeti tutmaktadır. Evlerinden, ailelerinden, 
çocuklarından uzakta, vatanımızın ormanla-
rını korumak için çaba gösterirler.

Bu işçilerimiz, 15 Temmuz gecesi, milleti-
mizin diğer fertleri gibi, bedenlerini tanklara 
siper ettiler. Ağır silahların namlusuna göğüs 
gerdiler. Orman işçilerimiz inanıyor ki; bu 
ülke yoksa yaşamalarının da anlamı yoktur.

Şimdi bu kardeşlerimiz, Türkiye ‘nin 81 ilin-
den, memleket sevgisiyle ve gönüllerinde bir 
umutla buraya geldiler.

Muhterem Başbakanım… Bu arkadaşları-
mız sizden bir müjde beklemektedir. Değişik 
kamu kurumlarında, toplam 20 bin civarında 
geçici işçimiz çalışmaktadır. Bunların 8.419’u 
Orman Genel Müdürlüğü’müz bünyesinde ça-
lışmaktadır. 

Hükümetimiz, 2007 yılında 218 bin kamu 
emekçisine kadro verdi. Buradan, kadro ve-
renleri tekrar kutluyorum, teşekkür ediyorum.

Burada ciddi bir sorunumuz var: Kadro kur-
ma değil de, şahıslara münhasıran veriliyor. 
Yani şahıs emekli olduğu zaman, kadrosu da 
emekli oluyor. Şahıs işten ayrıldığı zaman, 
kadrosu da işte ayrılıyor.

Geçici işçilerimiz 
sizden bir müjde 

beklemektedir. 
Değişik kamu 

kurumlarında, toplam 
20 bin civarında geçici 
işçimiz çalışmaktadır. 

Bunların 8.419’u 
Orman Genel 

Müdürlüğü’nde 
çalışmaktadır
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Dolayısıyla bir işgücü açığı meydana geli-
yor. Son 10 yılda, orman teşkilatımızdaki kad-
rolu işçi sayısı bu sebepten üçte bir oranında 
azaldı. Kadrolu işçi alamayan orman teşkila-
tımız, işgücü açığını, kadrosuz-geçici işçilerle 
kapatmaya çalışmaktadır. Oysa orman işçili-
ği; uzmanlık gerektiren, ağır ve tehlikeli işler 
sınıfına giren, vasıflı bir işçiliktir.

Biz, sadece sorunu söylemiyoruz; çözümü 
de söylüyoruz. Bu noktada diyoruz ki; Orman 
Teşkilatına norm kadro verildiği takdirde so-
run çözülecektir. Bu sorunu, inşallah kökün-
den çözeceğinizi ümit ediyoruz.

Sayın Başbakanım…

Kadrosuz işçilerimiz, yılda sadece 5 ay 29 
gün çalıştırılıyor; senenin kalan kısmında iş-
siz ve aşsız kalıyor. Zira, 6 ay sonra ayrılacak 
işçiye, piyasada kimse iş vermiyor.

Orman Teşkilatımızda, senenin 12 ayı bo-
yunca yapılacak iş olmasına ve işverenimiz 
de çalıştırmak istemesine rağmen, 5620 Sayı-
lı Kanun engeli yüzünden bu işçilerimiz yal-
nızca yılın yarısında çalıştırılabiliyor.

Bu yüzden, Orman Teşkilatımızın yüzlerce 
ağır iş makinası, kadrolu işçi yetersizliğinden 
dolayı, yılın yarısında atıl kalmaktadır. Diğer 
taraftan, geride bıraktığımız 3.5 ay içerisinde, 
ülkemizde 500’e yakın orman yangını meydana 
gelmiştir. Geçici işçilerimiz bu dönemde çalıştı-
rılmadığı için, bu yangınlara müdahale edecek 
yangın ekipleri bile kurulamamaktadır.

Yani, ormanlarımızda iş 
devamlı, ama işçi geçici… 
Oysa; geçici iş olur, ama 
geçici işçi olmaz.

Muhterem Başbaka-
nım…

İşte, bu salonu doldu-
ran binlerce emekçimiz 
ve bizleri şu anda televiz-
yon karşısında büyük bir 
merakla izleyen binlerce 
geçici işçi kardeşimiz, 12 
ay boyunca çalışabilmek 
için, evlerine yıl boyun-
ca ekmek götürebilmek 
için, sizden bir müjde, bir umut bekliyor. 
Mevsimlik hükümetlere son vereceğiniz gibi, 
geçici işçilik uygulamasına da son vermenizi 
bekliyor…

Onun için diyoruz ki;

Devleti ebet,
İrade-i millet,
Demokraside hürriyet,
EVET!.. EVET!.. EVET!..

Muhterem Başbakanım,
Saygıdeğer misafirler…

Uluslararası Demokrasi Kongremizin açılış 
programına katılarak, bizleri onurlandırdınız. 
Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür edi-
yor, sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyo-
rum.

Kangren haline 
gelmekte olan diğer bir 
sorunumuz ise; yılın 
yarısında çalıştırılıp, 
kalan yarısında 
işsiz kalan; yani 
devletimizin kendi 
işçisi olup da, yılda 5 
ay 29 gün çalıştırılan 
işçilerimizin kadro 
sorunudur
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Binali YILDIRIM
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“HİÇBİR GÜÇ 
MİLLET İRADESİNİN 

ÜSTÜNDE DEĞİLDİR”

Siz emekçiler, Türkiye’nin dört bir yanında, 
Orman Teşkilatına ait iş makineleriyle, araçlarla 

bu hainlerin çıkmaya çalıştığı kışlaların 
önünü kapattınız ve bunların kirli emellerini 

akamete uğrattınız. Sizler, 15 Temmuz’un 
kahramanlarısınız. Sizlerle gurur duyuyorum.
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O gece, darbecilerin ilk hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızı alaşağı etmek, 
seçilmiş hükümeti devirmek, parlamentoyu kapatmaktı. Şükürler olsun ki, 
bunu başaramadılar. Türk Milletine ve ordusuna layık bir Cumhurbaşkanı 

olarak, hükümet olarak; darbecilere, milletimizle omuz omuza durarak 
karşı koyduk. Darbecilere darbeyi vurduk.

Öz Orman-İş Sendikasının düzenlediği 
Uluslararası Demokrasi Kongresi’nin hayırla-
ra vesile olmasını Cenab-ı Mevla’mdan niyaz 
ediyorum.

Öz Orman-İş Sendikasının böylesine kap-
samlı, uluslararası bir etkinliği düzenlemiş ol-
ması çok önemli ve çok anlamlıdır. Türkiye’de 
ilk defa bir sendika, 15 Temmuz konusunu bu 
kadar geniş bir organizasyonla ele alıyor ve bu 
konudaki farkındalık oluşturuyor.

Üzerine düşen toplumsal sorumluluğunun 
gereğini büyük bir gayretle yerine getiren Öz 
Orman-İş Sendikamızın Genel Başkanı Settar 
Aslan ‘a ve Yönetim Kuruluna teşekkür edi-
yorum.

Aynı şekilde, HAK-İŞ Onursal Başkanı ve Mec-
lis İdare Amiri, Çorum Milletvekilimiz Salim Us-
lu’ya da katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Bu kongrede, 43 farklı ülkeden emekçilerin 
temsilcileri var. Onlar da buraya, Türkiye’de-
ki emekçi kardeşleriyle dayanışma için bu et-
kinliğe geldiler.

Az önce, Pierre Jean Coulon çok anlamlı bir 
konuşma yaptı. Kendisine, milletim adına te-
şekkür ediyorum. Hislerimize tercüman oldu, 
bizim söyleyemediklerimizi de söyledi. Avrupa-
lı dostlarımızın bir kısmı, ne yazık ki 15 Temmuz 
alçak darbe teşebbüsü karşısında dik durama-
dılar. Darbeyi açık bir şekilde kınayamadılar. 
Türkiye ile dayanışma konusunda sınıfta kaldı-
lar. Sayın Coulon’un bugün dile getirdiği bu ses 
Avrupa’da yankılanmıştır. Ve umarım, dost Av-
rupa ülkeleri bundan böyle demokrasinin ko-
runması, özgürlüklerin korunmasında da çifte 
standardı terk etmiş olurlar.

15 Temmuz bizim için artık takvimdeki 
günlerden biri değil; bizim için Demokrasi Şe-
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hitlerimizi Anma Günü’dür. Ve bugün, resmî 
olarak her yıl şehitlerimiz anılacak, gazileri-
miz şükranla yâd edilecekler.

Türkiye bir daha darbelerle, bir daha vesa-
yet heveslilerinin girişimleriyle muhatap ol-
mayacak. 16 Temmuz sabahı nasıl karanlık-
tan aydınlığa uyandıysa bu ülke, 16 Nisan ile 
birlikte artık bir daha vesayetlerin, demok-
rasi dışı güçlerin heveslerinin hayata geçme-
yecek şekilde yok olduğu günü, inşallah bu 
ülkeye kazandıracağız.

Siz emekçiler, Türkiye’nin dört bir yanında, 
Orman Teşkilatına ait iş makineleriyle, araç-
larla bu hainlerin çıkmaya çalıştığı kışlaların 
önünü kapattınız ve bunların kirli emelleri-
ni akamete uğrattınız. Sizler, 15 Temmuz’un 
kahramanlarısınız. Sizlerle gurur duyuyo-
rum.

Bu alçakça darbe girişiminde, yaptığınız bu 
çalışmayla, daha fazla can kaybı yaşanmama-
sını siz sağladınız; sağ olun, var olun.

Siz emekçiler, Türkiye’de demokrasi ve öz-
gürlüklere hiçbir gücün halel getiremeyece-
ğini yedi düvele gösterdiniz. Bu mesaj, bütün 
darbe heveslilerine çok ağır bir derstir. Mille-
tin verdiği bu büyük mücadele, bütün dünya 
halklarına, bütün insanlığa önemli mesajdır. 
Hiçbir güç, hiçbir odak; millî iradenin, millet 
iradesinin üstünde değildir. Halka rağmen 

var olmaya çalışan böyle karanlık yapılan-
malar, millî iradenin önünde diz çökmeye 
mahkûmdur. Bunu, 15 Temmuz bütün dün-
yaya göstermiştir.

O gece, darbecilerin ilk hedefi Sayın Cum-
hurbaşkanımızı alaşağı etmek, seçilmiş hü-
kümeti devirmek, parlamentoyu kapatmaktı. 
Şükürler olsun ki, bunu başaramadılar. Türk 
Milletine ve ordusuna la-
yık bir Cumhurbaşkanı 
olarak, hükümet olarak; 
darbecilere, milletimiz-
le omuz omuza durarak 
karşı koyduk. Darbecilere 
darbeyi vurduk.

FETÖ’cü hainler, halk-
tan gasp ettikleri uçaklar, 
helikopterler ve tanklar-
la, millî iradenin merke-
zi Meclis’in tepesinden 
bombalar yağdırdılar. O 
gece, bombalara rağmen 
milletvekillerimiz mec-
listen ayrılmadılar; bu al-
çaklığa karşı kahramanca 
direndiler.

Hainler, tankların önü-
ne çıkan vatandaşlarımı-
zın önüne yağmur gibi 

Öz Orman-İş 
Sendikası’nın 
böylesine kapsamlı, 
uluslararası bir 
etkinliği düzenlemiş 
olması çok önemli 
ve çok anlamlıdır. 
Türkiye’de ilk defa 
bir sendika, 15 
Temmuz konusunu 
bu kadar geniş bir 
organizasyonla 
ele alıyor ve 
bu konudaki 
farkındalığı 
konuşuyor.
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kurşunlar yağdırdılar. 
Genç, yaşlı, kadın, erkek 
bu yürekli insanlarımız-
dan iki yüz elli kardeşi-
miz şehadet şerbetini 
içti, şehit oldu. 2193 kar-
deşimiz gazi oldu. Bütün 
şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum, bü-
tün gazilerimizden Allah 
razı olsun, hayırlı ömür-
ler diliyorum. Bütün şe-
hitlerimizi her zaman 
hayırla, şükranla ana-
cağız. Aziz hatıralarını 
kalbimizin en mutena 
yerinde yaşatacağız. 
Emanetleri bizim ema-
netimizdir, her zaman 
sahip çıkacağız. Gazile-
rimizle omuz omuza ola-
cağız, yan yana olacağız.

Geçmişte siyasî tarihi-
miz, zaman zaman darbelerle karşı karşıya 
kaldı. Her seferinde; 1960’ta da, 1971’de de, 
1980’de de, 28 Şubat 1997’de de, ne yazık ki 
darbeciler galip geldi. Ama bu sefer sizin ik-
tidarınızda, AK Parti iktidarında darbeciler 

dersini aldı, darbeyi yediler. Halkın gücü, tan-
kın gücünü yenmiştir.

Millet olarak büyük acılar yaşadık, büyük 
bedeller ödedik. Ekonomik kayıplarımız oldu. 
Bunları telafi ederiz, ama en büyük kaybımız 
insan kaynağımızdır. İnsanlarımız hayatlarını 
ortaya koydu, hayatlarıyla bir bedel ödeyerek 
bu belayı def etti.

Daha önce bu kadar büyük bir ihanet, böyle 
büyük bir felaket yaşamadı bu millet. Üstelik 
FETÖ’cü hainler, bu acıların hepsini, bütün 
dünyanın gözü önünde bize yaşattılar.

Ruhlarını, akıllarını satanlara Türkiye’nin 
ruhunu, istiklalini teslim etmedik, etmeye-
ceğiz. O karanlık gecede okunan ezanlar ve 
salalar, kalplerimizi bütünleştirdiği gibi son-
suza kadar hep bir olacağız, beraber olacağız. 
Bundan böyle bu asil millete hiç kimse böyle 
kötülükler yapamayacak; hiçbir girişim, pro-
vokasyon bizim kardeşliğimizi bozamayacak.

15 Temmuz’un ardından, demokrasi ve hu-
kuk için, istiklal ve özgürlük için, hükümet 
olarak, muhalefet olarak bir olduk, beraber 
olduk. Yenikapı’da, Yenikapı ruhunu tekrar 
yaşattık. Bütün siyasî partilerin genel baş-
kanları, Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanı-
mız da aynı yerde saf tuttuk.

Sizler, fedakârca 
hizmet veren, 

alın teri döken 
kardeşlerimiz, 

gözden ırak 
olabilirsiniz; ama 

gönlümüzden asla 
uzak değilsiniz. 

Genel Başkanınız 
Settar Aslan’ın, 

sizin sorunlarınızın 
çözümü için ne 

kadar büyük 
gayret gösterdiğini 
yakinen biliyorum, 

şahidiyim.



31

KURESEL
SATRANÇ
ULUSLARARASI

DEMOKRASİ
KONGRESİ 2 - 4 MART 2017

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Şunu da ifade etmek isterim ki; o gece gör-
sel ve yazılı basınımız da darbeye karşı çok 
ama çok önemli bir sınav verdi. 81 ilimiz, 80 
milyon vatandaşımız o gece ayaktaydı. 27 
gün boyunca bütün illerimizde, meydanlar-
da vatandaşlarımız demokrasi nöbeti tuttu. 
İzmir Konak Meydan’ı ile Diyarbakır Meydan’ı 
ile Taksim Meydan’ı ile Kızılay Meydan’ı aynı 
duyguyu, aynı kardeşliği o günlerde yaşattık.

Bakü’den Lefkoşa’ya, Berlin’den Astana’ya, 
Saraybosna’dan Üsküp’e, Kırım’dan Kerkük’e 
milyonlarca gönüldaşımızın, dindaşımızın 
kalbi bizimle beraber attı. Dünyanın dört bir 

yanından dost ülkeler, desteklerini bize iletti. 
Demokrasi adına, hukuk adına milletimizin 
yanında oldular. Acılarımızı paylaştılar. Bü-
tün dostlarımıza, bu vesileyle bir kez daha 
teşekkür ediyorum.

Biz o gece Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin söy-
lediği gibi; bir olduk, iri olduk, diri olduk, bir-
likte Türkiye olduk. O gece hainler kaybetti, 
millet kazandı. Devletine, Meclisine, emni-
yetine, vatandaşına kurşun atan alçaklar 
kaybetti. Demokrasi kazandı, hep birlikte ka-
zandık. Hep birlikte, tarihe geçen demokrasi 
destanı yazdık.
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Demokrasiyi koruma 
ve geliştirme konusun-
da, elbet Sivil Toplum 
Örgütlerinin, sendika-
ların rolü büyüktür. 
Sizler, demokrasinin 
temel taşlarısınız. Bir 
ülkenin demokrasi 
kalitesi, Sivil Toplum 
Kuruluşlarının geliş-
mişliği ile doğru oran-
tılıdır. Sendikaların bu 
noktada önemi ve rolü 
büyüktür.

İşverenle emek ara-
sındaki dengeyi, siz-
lerin adalet eksenli 
mücadeleleri sağlar. 
Bu anlamda sizler, 
dünyanın en önemli 
örgütlerinden birisi-
niz. Çünkü gücünüzü 
emekten, alın terin-
den, akıl terinden 

alıyorsunuz. Onun için, verdiğiniz mücadele 
kutsaldır. Türkiye, ormancılığını geliştirme 
yolunda büyük bir gayret gösteriyor, önemli 
hedefleri gerçekleştiriyorsunuz.

Ormancılıkta bu noktaya gelmemizde, fe-
dakâr orman çalışanlarımızın katkısı büyük-
tür. Sizler sayesinde, az önce bakanımızda 
açıkladı; orman varlığımız, geçtiğimiz 15 yıl 
içerisinde bir buçuk milyon hektar arttı. Bu, si-
zin sayenizde oldu. Sizlere teşekkür ediyorum.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde 
çalışan bütün çalışanlarımızın hemen he-
men tamamı Öz Orman-İş Sendikası’na üye-
dir. Sizler, doğanın korunması, Türkiye’nin 
güzelliğinin muhafazası için büyük gayret 
gösteriyorsunuz. Sizlerle bu alanda çok güzel 

bir çalışmamız var; özellikle orman yangınla-
rı konusunda… Daha önce kırk dakika olan 
‘yangına ilk müdahale’ süresini, on beş daki-
kaya düşürdünüz. Bunu sizler başardınız.

Yanan alanların her bir metrekaresini, bir 
yıl içinde yeniden yeşillendiriyorsunuz. Or-
man yangınlarıyla mücadelede gösterdiğiniz 
bu gayret için, bu fedakârlık için hepinize 
teşekkür ediyorum. Yangınla mücadele çalış-
malarında, bu güne kadar 113 orman şehidi-
miz oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. 
Mekânları cennet olsun. Bu ülkenin bir karış 
toprağı için canını vermekte bir an bile te-
reddüt etmeyen her cana minnet borçluyuz. 
Ülkemize katma değer üretmek için alın teri 
döken herkese şükranlarımı sunuyorum.

15 yıldır ülkemizi ağaçlandırma ve orman-
cılık alanında yapılan çalışmalarla önemli 
bir yere getirdik. Burada uzun yıllardır görev 
yapan Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel 
Eroğlu ve arkadaşlarının da büyük gayreti, 
büyük başarısı var. Teşekkür ederim. 15 yıl-
da ağaç servetimizi % 30 arttırdık. Yaklaşık 4 
milyar fidan diktik. Türkiye, halen dünyada 
orman varlığını arttırabilen sayılı ülkelerden 
biri. İktidarımız döneminde ormanlık alanla-
rımız % 6’dan fazla artarak, toplamda 22 bu-
çuk milyon hektara ulaşmıştır. Bu, bir ülke 
için, bir milletin geleceği için çok ama çok 
önemli bir başarıdır. Bu başarı sizindir; ne 
kadar gururlansanız yeridir.

Her ilde bir orman projesi başlattık. 2003 
den bugüne kadar 145 şehir ormanı kurul-
du. Tüm dünyada ormanlık alanlar azalırken, 
Akdeniz kuşağı gibi yangına son derece has-
sas bir coğrafyada orman varlığını arttırabil-
meyi başardık.

Ormanlarımızı, kırsal kalkınmanın loko-
motifi haline getirdik. 2002 yılında 500 mil-

Salona girdiğimizden 
beri, geçici orman 

işçilerinin sorunlarının 
çözümü konusunda 

dile getirdiğiniz 
taleplerinizi sağır 

sultan bile duydu. 
Sorununuzu en açık 

bir şekilde, en yüksek 
perdeden burada, 

huzurumuzda 
ilettiniz. Siz görevinizi 

yaptınız. Şimdi 
bize düşen, sizin 

sorunlarınızı torunlara 
havale etmek değil, 

çözmektir.
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yon lira olan orman ürünleri gelirimiz, bugün 
3 milyar liraya yaklaşmıştır.

Erozyonla mücadelede, ülkemiz dünyanın 
önde gelen ülkeleri arasındadır. Bu başarıda, 
uygulanan politikaları yanı sıra, ormancılığa 
hizmet eden çalışanlarımızın da, tabi ki sizle-
rin de payı çok büyüktür.

Sizler, fedakârca hizmet veren, alın teri dö-
ken kardeşlerimiz, gözden ırak olabilirsiniz; 
ama gönlümüzden asla uzak değilsiniz. Ge-
nel Başkanınız Settar Aslan’ın, sizin sorun-
larınızın çözümü için ne kadar büyük gayret 
gösterdiğini yakinen biliyorum, şahidiyim.

Evet, salona girdiğimizden beri, geçici or-
man işçilerinin sorunlarının çözümü ko-
nusunda dile getirdiğiniz taleplerinizi sağır 
sultan bile duydu. Sorununuzu en açık bir 
şekilde, en yüksek perdeden burada, huzuru-
muzda ilettiniz. Siz görevinizi yaptınız. Şimdi 
bize düşen, sizin sorunlarınızı torunlara ha-
vale etmek değil, çözmektir.

Türkiye’de mevsimlik işçi, geçici işçi, taşe-
ron işçisi vb. kamuda var olan, önemli de bir 
sorunumuz var. Sorunları çözerken asla po-
pülizm yapmadık, bundan sonra da popülizm 
ile işimiz olmaz. Ümit verip arkasını getirmek, 
bizim en büyük hassasiyetimizdir. Bu konuyu 
biliyoruz. Bunun çözümünün kolay bir iş ol-

madığını da biliyoruz. 
Ama bunun bir şe-
kilde çözülmesi ge-
rektiğini de biliyoruz. 
Onun için, herkesi 
mutlu edecek bir çö-
zümü üretmek konu-
sunda; gerek taşeron 
işçilerimiz, gerek mev-
simlik işçilerimiz, ge-
rek 4-C’liler… Bütün bu 
sorunları çözmek için, 
arkadaşlarıma gerekli 
talimatları verdim, ça-
lışmalarını yapıyorlar. 
İnşallah uygun bir çö-
züm mutlaka buluna-
cak. Biz hiçbir konuyu 
bugüne kadar çözümsüz bırakmadık, bun-
dan sonra da bırakmayız.

Bu güzel etkinliği gerçekleştiren ve 15 Tem-
muz demokrasi mücadelemizi tekrar bütün 
dünyaya ve ülkemize anlatarak farkındalık 
oluşturan, böylesine güzel bir organizasyonu 
tertip eden Öz Orman-İş Sendikamıza teşek-
kür ediyorum. Uzaktan-yakından gelen kırk-
tan fazla ülkenin sendika temsilcilerine de 
ayrıca teşekkür ediyorum.

İktidarımız 
döneminde ormanlık 
alanlarımız %6’dan 
fazla artarak, 
toplamda 22 buçuk 
milyon hektara 
ulaşmıştır. Bu, bir 
ülke için, bir milletin 
geleceği için çok 
ama çok önemli bir 
başarıdır. Bu başarı 
sizindir; ne kadar 
gururlansanız yeridir.
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Orman ve Su İşleri Bakanı

Prof. Dr. Veysel EROĞLU
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“15 TEMMUZ 
TARİHİMİZİN EN 

ALÇAK, EN  KANLI 
DARBE GİRİŞİMİDİR”

Bizim çok büyük iş makinelerimiz ve kamyonlarımız yolları 
kapattı ve bütün Türkiye’nin her yerinde, garnizonların 

önünde bir set oluşturdu. Hatta 16 Temmuz günü ben de 
külliyeden sonra Ankara’da 4. Kolordu’nun önüne giderken, 

baktım ki orman işçileri bütün yolları tutmuşlar. 
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Öncelikle sendikamız Öz Orman-İş ‘i, böyle-
sine bir demokrasi kongresi düzenlemesin-
den dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ay-
rıca burada, Sayın Başbakanım, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’mızın çalışkan, gayretli işçileri 
var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda 
çalışan, gerçekten gurur duyduğumuz işçiler 
var. Hepsini en kalpten duygularla selamlıyo-
rum. Sizleri seviyoruz; sağ olun, var olun. 

15 Temmuz, tarihimizdeki en alçak, en kanlı 
darbe girişimidir. Bu FETÖ alçak terör örgütü, 
maalesef Türkiye’yi bölmek, parçalamak, yok 
etmek için böyle bir darbe girişiminde bulun-
du. Ancak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın cesareti, dirayeti, Başbaka-
nımız Binali Yıldırım Beyefendi’nin ve kabine 
üyeleri ve tabi ki milletimizin kahramanlığı 
sayesinde darbe girişimi püskürtüldü. Allah 
sizlerden razı olsun. Milletimizin bu kahra-
manlığı, bir kahramanlık destanı olarak Dün-
ya tarihine geçti. Gerçekten böyle bir millet 
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yok. Ben de bu milletin ferdi olmaktan dolayı 
gurur duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun. 

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece, 
ben de bütün teşkilatımıza talimat verdim.  
Gerek Orman Teşkilatımız, gerek Devlet Su İş-
leri, bütün hepsi meydana çıktılar. Bizim çok 
büyük iş makinelerimiz ve kamyonlarımız yol-
ları kapattı ve bütün Türkiye’nin her yerinde, 
garnizonların önünde bir set oluşturdu. Hatta 
16 Temmuz günü ben de külliyeden sonra An-
kara’da 4. Kolordu’nun önüne giderken, bak-
tım ki orman işçileri bütün yolları tutmuşlar. 

Bilhassa Mamak’ta yolları kesen orman iş-
çilerimize, oradaki bütün kardeşlerime sor-
dum, “Korkmuyor musunuz?” diye. “Hayır, 
bizde korku yok. Bu vatan için, bu millet için, 
bu devlet için ölmeye hazırız.” dediler. Onlarla 
gurur duyuyorum. 

Bakanlığımızdaki işçilerin hemen hemen ta-
mamı Öz Orman-İş Sendikamız üyesi… Sendi-

kamızla güzel işlere imza atıyoruz. 
Burada yabancı sendikacılar var. 
Onlara şunu ifade etmek istiyorum: 
Özellikle bu işçilerimizle, sendika-
mızla beraber yaptığımız çalışmalar 
neticesinde, Türkiye’de ormanlık 
alanlar, hükümetimiz döneminde 
bir buçuk milyon hektar, yani 15 
milyon dekar arttı. Şu ana kadar da 
orman teşkilatımızın fedakâr per-
soneliyle, 3 milyar 750 milyon fida-
nı toprakla buluşturduk. 

Allah nasip ederse 2019 yılı so-
nuna kadar, Dünyadaki her insan 
için bir fidanı, yani toplam yedi 
milyar fidanı toprakla buluştura-
cağız. Bütün yol kenarları, okul meydanları, 
hastane avluları, mabetleri, mezarlıkları kı-
saca ağaçlandırma yapılabilecek her tarafı 
ağaçlandırıyoruz. Bunun için teşkilatımıza 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Sendikamızla 
güzel işlere 
imza atıyoruz. 
Türkiye’de 
ormanlık alanlar, 
hükümetimiz 
döneminde bir 
buçuk milyon 
hektar, yani 15 
milyon dekar 
arttı. 
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HAK-İŞ Onursal Başkanı, TBMM 
İdare Amiri ve Çorum Milletvekili

Salim USLU
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“TÜRKİYE 
ÇOĞULCULUĞU 

ZENGİNLİK SAYMIŞ BİR 
BARIŞ COĞRAFYASIDIR!

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın çağrısı 
ile aziz milletimiz ve Parlamento, asla zalimlere teslim 

olmamış; direnerek, kendi iradesine ‘İSTİKLAL, İSTİKBAL ve 
İSTİKRARINA’ sahip çıkmıştır.
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‘15 Temmuz Darbe Girişi-
mi Küresel Satranç’ konu-
lu Uluslararası Demokrasi 
Kongresi nedeniyle, düzen-
leyici kuruluş olarak Öz Or-
man-İş Sendikamızı, Sayın 
Başkanımızı ve Yönetim 
Kurulunu kutluyorum. 

Böylesine önemli bir top-
lantıya katılarak, Türkiye 
aleyhine yürütülen kam-
panyaya ve algı yönetimi-
ne rağmen, yaşanan acıları 
yerinde görmek ve bir de 
olayları bizden dinlemek 
üzere uzaklardan buralara 
kadar teşrif eden tüm dost-

larımıza, ayrıca ve özellikle teşekkür ediyo-
rum.

Çok büyük acılar yaşadık. Sadece 15 Tem-
muz darbe gecesi 250 Şehidimiz, 2.000’e yakın 
gazimiz var. Tepemize yağdırılan bombalara, 
sokağa çıkıp sivillerin üzerine giden tanklara, 
televizyonların basılıp el konulmasına, Parla-

mento, Cumhurbaşkanlığı gibi kamu binaları 
ile insanımıza ve demokrasimize kastedilme-
sine rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımızın çağrısı ile aziz milletimiz ve 
Parlamento, asla zalimlere teslim olmamış; 
direnerek, kendi iradesine ‘İSTİKLAL, İSTİK-
BAL ve İSTİKRARINA’ sahip çıkarak, kimi ül-
kelerdeki kardeşlerimizin de duasıyla,  tüm 
dünyaya cemile örneği bir mücadele göster-
miştir.

Sadece 15 Temmuz’da değil, devam eden 
aylarda ve kimi illerde de, masum insanlar 
bombalanmak suretiyle haince katledilmiş 
olmasına rağmen, haklı olarak, milletimizin 
demokrasi mücadelesine destek açıklamala-
rını beklediğimiz kimi dostların bizlere itidal 
tavsiye etmelerini de hayret ve ibretle izledik. 
Onları da not ettik. UNUTURSAK VİCDANIMIZ 
KURUSUN.

Bosna Hersek’in merhum Bilge Kralı Aliya 
İzzetbogoviç diyor ki; “Ve her şey bittiğinde 
hatırlayacağımız şey düşmanlarımızın sözleri 
değil, dostlarımızın sessizliğidir.”

Bugün burada 
bulunan kara gün 

dostlarımızın, 
bize karşı 

sürdürülen kirli 
bilgiye ve karşıt 
kampanyalara 

akıl ve vicdanlarını 
teslim etmeyerek, 

destek 
vereceklerine 

eminiz.
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Bugün burada bulunan kara gün dostları-
mızın, bize karşı sürdürülen kirli bilgiye ve 
karşıt kampanyalara akıl ve vicdanlarını tes-
lim etmeyerek, destek vereceklerine eminiz.

Kurulan tuzaklara, kumpaslara ve kullanı-
lan taşeronlara rağmen katliam, şiddet, terör 
ve karalama kampanyalarına rağmen diyo-
ruz ki; Yel kayadan ne koparır? 

Türkiye büyük bir ülkedir. Birçok medeni-
yet kurmuş, farklılıkları, çoğulculuğu, zen-
ginlik saymış bir  barış coğrafyasıdır. Özüm-
seyerek, içtenlikle beslediğimiz demokrasi 
kültürümüz, güvenilir ve kararlı bir Cumhur-
başkanımız ve Başbakanımız, zor zaman-
larda birlik ve dayanışma gösterebilen aziz 
milletimiz, demokrasi ve özgürlükleri varlık 
sebebi gören, duyarlı Sivil Toplum Örgütleri-
miz ve siz zor gün dostlarımızla birlikte, oy-
nanan küresel oyunu bozarak, yeryüzünde 
yeniden ADALET, SEVGİ ve BARIŞIN egemen 
olacağına inanıyoruz.
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Fransa Hıristiyan İşçileri Sendikası 
Genel Sekreteri 

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 
Ulaşım Enerji Altyapı ve Toplum Bilgi 

Bölümü Başkanı

Pierre Jean Coulon
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“TÜRKİYE’NİN GERÇEK 
VE GURUR DUYULACAK 

BİR DEMOKRASİSİ 
OLDUĞUNU 

ANLAMIYORLAR”

Yaşasın Türkiye!..
Yaşasın hükümettekiler!..

Ve yaşasın Türk Halkı!..
Yaşasın Türk toplumuyla Avrupa 

toplumu arasındaki halkların, 
vatandaşların sevgisi!..

Çünkü onlarda bu dostluklar, 
bazen yöneticilerimizin 

dostluğundan çok daha güçlü. 
Terörizme ölüm, barbarlığa ölüm!..

Yaşasın Öz Orman-İş Sendikası!..
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Sizinle dayanışma 
adına, bir Avrupa va-
tandaşı, bir sendika so-
rumlusu, aynı zamanda 
Avrupa Ekonomik Ko-
mitesi Üyesi olarak bu-
rada bulunuyorum.

Günümüzde, bütün ül-
kelerin vatandaşlarının 
dayanışma içinde olma-
sı gerektiğine inanıyo-
rum. Çünkü terörizme 
karşı ortak mücadele 
etmeliyiz. Karamsarlığa 
karşı ortak mücadele et-
meliyiz. 

Türk vatandaşları, 15 
Temmuz’da gerçekten cesurca mücadele etti-
ler. Bu musibetin, aslında yurt dışından geldi-
ğini ve Türk Demokrasisine karşı mücadele 
ettiğini biliyoruz. 

Ben, Avrupa toplumlarının çoğu gibi, ya-
nınızdayım. Bazıları her şeyi anlamıyorlar. 

Türkiye’nin gerçek ve gurur duyulacak bir 
demokrasisi olduğunu anlamıyorlar. İşte bu 
yüzden, dayanışmamız sürekli kalmalıdır. 

Yakın bir zamanda Belçika Kralı ile karşı-
laştığımda ona, “Türkiye için ne yaptın?” diye 
sordum. Yine, İspanya Başbakanı ile karşılaş-
tığımda da aynı soruyu sordum. Yine, iki gün 
önce, Fransa Başbakanı ile karşılaştığımda 
aynı soruyu sordum: “Türkiye için ne yaptınız?”

Burada sizlerle birlikte bulunmaktan bü-
yük bir onur duyuyorum. Benim Avrupa Bir-
liği vatandaşı olarak, size karşı bir görevim ve 
borcum var. Türkiye, Avrupa ailesi içerisinde 
yer almaktadır ve hiç kimse Türkiye’nin Av-
rupa Birliği üyeliğini istemediğini belirtme-
miştir. Bunu kimse söylememiştir. 

Demokrasilerimiz birbirinden farklıdır, 
ama sonuçta herkes birbirine saygı duymalı-
dır. Yani Fransız demokrasisi ve İspanyol de-
mokrasisi aynı değildir. Sonuçta, Türkiye’de 
krallık yoktur. Burada demokrasi vardır ve 
demokrasi kapsamında, oylarla seçilmiş olan 
bir Cumhurbaşkanı ve Başbakan vardır. 

Ben, Avrupa 
toplumlarının 

çoğu gibi, 
yanınızdayım. 

Bazıları her şeyi 
anlamıyorlar. 

Türkiye’nin 
gerçek ve gurur 

duyulacak bir 
demokrasisi 

olduğunu 
anlamıyorlar.
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Buraya çok yakın bir yerde, 15 Temmuz suç-
lularının davaları sürmektedir. Ama burada, 
Türkiye’de bulunmayan, yurt dışındaki asıl 
suçluların davaları eksiktir. Dolayısıyla ada-
letin işlemesi gerekli, ama uluslararası çap-
ta da işlemesi gereklidir. Sonuçta Lahey’deki 
mahkemelere çıkması gereken kişiler var. 
Ama bunlardan biri, bu mahkemelere çıkmı-
yor, şu an Pensilvanya’da bulunuyor. 

Yaşasın Türkiye!..
Yaşasın hükümettekiler!..
Ve yaşasın Türk Halkı!..
Yaşasın Türk toplumuyla Avrupa toplumu 

arasındaki halkların, vatandaşların sevgisi!..
Çünkü onlarda bu dostluklar, bazen yöne-

ticilerimizin dostluğundan çok daha güçlü. 
Terörizme ölüm, barbarlığa ölüm!..

Yaşasın Öz Orman-İş Sendikası!..
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15 Temmuz Gazisi
Öğretmen

Derya OVACIKLI
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“TÜRK MİLLETİ 
O GECE GÜCÜN 

SİMGESİ OLDU”

Ben bir Türk kadını ve 15 Temmuz Gazisi olarak 
söylüyorum: Bu bedendeki ruhlar, vatan için 

yaşamakta; zamanı geldiğinde de hiç tereddütsüz 
feda edilecektir. 
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15 Temmuz gününü, artık 
bir demokrasi ve özgürlük 
günü olarak konuşmalıyız. 
Zira o gece namlunun önü-
ne bedenini koyan, tankın 
önüne hiç tereddütsüz ya-
tan, kollarını uzatıp uçağa 
ulaşmaya çalışan ve ellerini 
açıp dua eden kocaman yü-
rekler vardı. 

Bu yürekler Türk Milletiy-
di. Türk Milleti o gece gücün 
simgesi oldu. Darbeci hain-
lerin hesaba katmadıkları 
tek şey, milletimizin vatan 
sevgisi ve iman sevgisi ile 
örülmüş olan kocaman yü-
rekleriydi. 

O gün yaşanan bir darbe 
girişimi değil, bir işgal, bir 
katliam girişimiydi. Fakat 

Kurtuluş Savaşı ruhu ne ise, 15 Temmuz günü 
de aynı ruh vardı meydanlarda. O gün bir di-
riliş destanı yazıldı. Milletimiz aynen satranç 
oyununda olduğu gibi karşı koydu ve onlara 
geçit vermedi. 15 Temmuz gecesi meydan-

larda din, dil, ırk, mezhep, siyasî görüş yoktu. 
Karanlığın aydınlanması Türk milletinin kük-
reyişi vardı. 

Ben bir Türk kadını ve 15 Temmuz Gazisi 
olarak söylüyorum: Bu bedendeki ruhlar, va-

Bir öğrencim, 
ziyaretime 
geldiğinde, 

“Öğretmenim, 
namlunun 

önünde niçin 
durdunuz?” dedi. 
“Senin için, senin 

gibi gençlerin 
demokratik, 

gelişen, özgür 
bir Türkiye 

Cumhuriyeti’nde 
yaşamanız için 

yavrum.” dedim. 
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tan için yaşamakta; zamanı geldiğinde de hiç 
tereddütsüz feda edilecektir. 

Bir öğrencim, ziyaretime geldiğinde, “Öğret-
menim, namlunun önünde niçin durdunuz?” 
dedi. “Senin için, senin gibi gençlerin demokra-
tik, gelişen, özgür bir Türkiye Cumhuriyeti’nde 
yaşamanız için yavrum.” dedim. 

Ailen olmadan yaşarsın; fakat namusun, şe-
refin, yani vatanın ve bayrağın olmadan asla 
yaşayamazsın. 

Ameliyatımdan sonra, kulağımda bir ses; 
“Sayın Gazim, Allah senden razı olsun, cesare-
tinle örnek oldun. İyileşeceksin, kolumda has-
taneden çıkacaksın.” dedi, bir abi edasıyla. Bu 
ses Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a aitti. 

Sendikalar, emekçilerin haklarını koruma-
da, çok önemli temel taşlarıdır. Bu nedenle 
Öz Orman-İş Sendikamızın yaptığı başarılı 
çalışmalara bizler her zaman desteğiz. Tebrik 
ediyoruz. Bu kongreyi düzenlemek suretiyle, 
böyle önemli bir konuda farkındalık oluştu-
ran Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Sa-
yın Settar Aslan’a ve çalışanlarına, şu sahne-
nin kurulmasında dahi emeği geçen herkese 
ve siz emekçilere teşekkürü bir borç bilirim. 
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KONGREMİZDEN KARELER
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ULUSLARARASI
DEMOKRASİ
KONGRESİ

2. GÜN

1. OTURUM
TAKDİM KONUŞMASI
Settar ASLAN
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yrd.
ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı

AÇIŞ KONUŞMASI
HarunTÜFEKÇİ
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı

MODERATÖR
Dr. Murat YILMAZ
Siyasetbilimci

KONUŞMACILAR
Talat Enveroviç ÇETİN
Rusya Federasyonu Millî Güvenlik 
Akademisi Başkan Yardımcısı 

Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Ganire PAŞAYEVA
Azerbaycan Milletvekili

Ardan ZENTÜRK
Star Gazetesi Yazarı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

KÜRESEL SATRANÇ

“Demokrasi ve Darbeler”
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Şükran Ağırbaş’ın sunduğu ve Genel 
Başkanımız Settar Aslan’ın konuşma-
sıyla başlayan, ‘Demokrasi ve Darbe-
ler’ başlıklı ilk oturumun açış konuş-

masını, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı 
Harun Tüfekçi yaptı. Bakan Yardımcısı Tüfek-
çi, Türkiye’nin 140 yıldır de-
vam eden demokrasi dışı mü-
dahaleler sürecini ve bunun 
Türk demokrasisine verdiği 
zararları dile getirdiği konuş-
masında, ülke ekonomisinin, 
istikrar dönemlerinde hızla 
büyümesine karşılık, darbe ve 
koalisyon dönemlerinde bü-
yümenin dibe vurduğunu dile 
getirdi.

“15 TEMMUZ BİR BAŞLANGIÇ”

Oturumda moderatör olarak görev alan Si-
yasetbilimci Dr. Murat Yılmaz, İmam Şafî’nin 
“Fitne zamanlarında, dostlarınızı seçmek için, 
düşman oklarının gittiği yere bakın.” sözüne 

atıf yaparak, Türkiye aleyhine 
yürütülen hasmane kampan-
yalara dikkat çekti. FETÖ terör 
örgütünün, devletin stratejik 
kurumlarına sızarak, devleti 
etkisiz hale getirmeyi hedef-
lediğini anlatan Dr. Yılmaz, 
bu örgütle yapılan mücade-
lede sonuna kadar gidilmesi 
gerektiğini bildirdi. Dr. Murat 
Yılmaz, Türkiye’nin, DAEŞ’le 
en büyük mücadeleyi yürüt-

Darbelere karşı uluslararası 
dayanışma
Muhteşem bir açılışa sahne olan, ‘15 Temmuz Darbe Girişimi – Küresel 
Satranç’ konulu Uluslararası Demokrasi Kongresi’nin panel oturumları 
da, uluslararası katılımı ve düzeyi yüksek bir fikir platformu olarak 
gerçekleşti. Meyra Palas Otel’de 3 ve 4 Mart günlerinde 4 ayrı oturum 
halinde yapılan panellere, 43 ülkeden gelen 150 dolayındaki misafirin 
yanısıra, çok sayıda yerli konuk da iştirak etti.
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mesine rağmen, uluslararası güçlerce, sanki 
Türkiye DAEŞ’i destekliyormuş gibi bir algı 
oluşturularak, bununla darbeye gerekçe 
yapmaya çalışıldığını da belirterek, “Ama ne 
yaparlarsa yapsınlar, Türk Baharı ve Arap Ba-
harı’nın başarıya ulaşması kaçınılmazdır. 15 
Temmuz, bu başarının başlangıcı olmuştur.” 
şeklinde konuştu.

Panelde konuşan Rusya Federasyonu Millî 
Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat 
Enveroviç Çetin, “15 Temmuz’da Türkiye, dün-

yanın doğusunu kurtarmıştır. Bu olay, tarihe, 
Batı’nın Doğu’ya son saldırısı olarak geçecek-
tir. 15 Temmuz’u yapanlar; Türkiye’yi bölmek, 
oradan da Rusya ve Orta Asya’ya sıçramak is-
tediler. Rusya, Büyükelçisinin öldürülmesi gibi 
provokasyonlara rağmen, bu oyunu Türkiye ile 
birlikte bozdu.” şeklinde konuştu.

“BAŞKANLIK TÜRK MALI”

Talat Enveroviç, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi’nin ‘Türk malı’ ve ‘Türklere ait’ 
olduğunu da belirterek, “Türkler, 5 bin yıllık 
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tarihleri boyunca hep Baş-
kanla yönetilmiştir. Bu mo-
deli, dışarıdan ithal edil-
miş gibi göstermeyi doğru 
bulmuyorum. Satranç gibi, 
Başkanlık da Türklere ait 
bir modeldir.” dedi.

Enveroviç, dış politika-
da Türkiye’nin, ‘ABD’den 
kurtulup, başka bir ülke-
nin güdümüne girmesi’ 
gibi bir şeyin düşünüle-
meyeceğini de belirterek, 
“Aksini düşünmek, Tür-
kiye’ye hakarettir. Tür-
kiye’nin, bir ülkenin gü-
dümüne girmeye değil, 

seviyeli ve düzgün ortağa ihtiyacı vardır.” diye 
konuştu.

“SİMİTÇİYİ DE HESABA KATMAK 
ZORUNDALAR”

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mehmet Şahin, 15 Temmuz’da Türkiye’nin, 
‘tip’i bizden olup da ‘çip’i bizden olmayanların 
darbe girişimine sahne olduğunu dile getire-
rek, özetle şunları söyledi:

“Maalesef Ortadoğu’da darbelerden sonuç 
alınabildiğini görüyoruz. Bu coğrafyada darbe-

lerin desteklenmesi, IŞİD gibi radikal grupların 
güçlenmesini sağlıyor. Türkiye’de darbeye yelte-
nenler, Ortadoğu’daki darbelerin başarısından 
cesaret aldılar. Ne zaman ki halk yönetimde söz 
sahibi olmaya başladı, işte o zaman bir darbe 
tertipleniyor. Ama bundan sonra darbe yapma-
ya heveslenenler, sokaktaki simitçiyi de hesaba 
katmak zorundadır.”

“TÜRKİYE’NİN DÜŞMANI, AZERBAYCAN’IN DA 
DÜŞMANIDIR”

Panelde konuşan, Azerbaycan Parlamento-
su Milletvekili Ganire Paşayeva, İstiklal Mar-
şı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un, “Allah 
bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” 
sözüne atıf yaparak, “Allah, bu millete bir daha 
darbe yaşatmasın.” dedi.

Darbenin ilk saatlerinden itibaren Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta 
olmak üzere tüm Azerbaycan Türklerinin 
darbe girişimini kınayarak, darbecilere karşı 
tavır aldığını hatırlatan Paşayeva, özetle şu 
görüşleri dile getirdi:

“Çünkü Türkiye’nin düşmanları Azerbay-
can’ın da düşmanıdır. Azerbaycan’ın düşman-
ları da Türkiye’nin ve tüm İslam dünyasının 
düşmanıdır. Türkiye’nin aleyhinde olan bü-
tün girişimlerde Türkiye’nin yanında olmak, 
bizim için bir borçtur. 15 Temmuz, sivil iradeye 

Türkler, 5 bin yıllık 
tarihleri boyunca 

hep Başkanla 
yönetilmiştir. Bu 

modeli, dışarıdan 
ithal edilmiş gibi 

göstermeyi doğru 
bulmuyorum. 

Satranç gibi, 
Başkanlık da 

Türklere ait bir 
modeldir.
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karşı bir darbe girişimiydi. Biz, dostlarınız ola-
rak yanınızdayız. 

Böyle günlerde suskun kalmayacağız, bir-
birimize destek olacağız. Aksi halde, bugün 
birimizin başına gelen, yarın diğerimizin ba-
şına gelebilir.”

“15 TEMMUZ KAHRAMANLIĞI, DESTANLARIN 
DEVAMI”

Star Gazetesi Yazarı Ardan Zentürk, panel-
deki konuşmasında, 15 Temmuz’un emper-
yalist bir darbe olduğu gerçeğinin, darbecile-
rin TBMM’ye attığı bombadan da anlaşıldığını 
ifade ederek, “Çünkü emperyalistler, millî ira-
demizi temsil eden TBMM’den nefret etmiştir. 
TBMM, bir milletin emperyalizme karşı mücade-
lesinin sembolü olarak, bütün sömürge yapılmış 
milletlere örnek olmuştur.” diye konuştu.

Hiçbir şeyin tesadüfî veya kendiliğinden ol-
madığını belirten Zentürk, özetle şunları dile 
getirdi:

“15 Temmuz’da en ağır silahlarla üzerimize 
geldiklerinde, o zamana kadar ne yapacağını 
bilemediğimiz gençlerimiz, tanklara gövdeleri-
ni siper etti. Bu davranış; tarihimizden gelen, 
atalarımızın kahramanlık destanlarının de-
vamıdır. Daha Cumhurbaşkanımızın nerede 
olduğunun bilinmediği saatlerden itibaren, 
gençlerimiz ve halkımız darbeye karşı direnişe 
başladılar. O gün televizyondaki program edi-
törüme; bugün bir tarihî hesaplaşmamız var. 
Ya bu hesaplaşmadan alnımızın akıyla çıkaca-
ğız, ya da yok olup gideceğiz. Allah yardımcımız 
olsun, dedim.”
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Bugün burada, 43 ülkeden 150’ ye yakın 
sendikacı, bilim adamı dostlarımız var. Bu 
dostlarımız sağ olsunlar bizi kırmadılar, da-
vetimize icabet ettiler. 

15 Temmuz 2016’da, Türkiye bir işgal giri-
şimi yaşadı. Bu işgal girişimini dünyaya an-
latmak, tanıtmak ve ülkeler üzerinden nasıl 
satranç oyunu oynandığını kamuoyunun dik-
katine sunmak istedik. Bu amaçla böyle bir 
panel düzenledik. Dün, Sayın Başbakanımı-
zın açılışını yaptığı güzel bir toplantı oldu. Bu-
gün de bu işin oyundaşlarını; filleri, piyonları 
nasıl piyasaya sürdüklerini, nasıl bunlarla 
ülkeler üzerinde oynadıklarını; bilim adam-
larımız, gazetecilerimiz, televizyoncularımız 
kamuoyu önünde tartışacaklar. 

Biz de bu tartışmanın sonuçlarını, çıktıla-
rını bir başucu kitabı haline getirip, bizden 
sonraki nesillere bir not düşmek istiyoruz. 
Çünkü Türkiye darbelerden çok çekmiş bir 
ülkedir. Bundan dolayı yaşadığımız tecrübe-
lerimizi, burada bulunan dostlarımızla pay-
laşmak istiyoruz. Bunun haricinde, 15 Tem-
muz darbe-işgal girişiminde bulunan FETÖ 
terör örgütü, buradaki, bizim davetimize ka-
tılan dostlarımızın ülkelerinin birçoğunda, 
‘hizmet’ adı altında okullar işletiyor, ‘cemaat’ 
adı altında faaliyet yapıyor. 

“Yaşadığımız 
tecrübeleri 

dostlarımızla 
paylaşalım 
istiyoruz”

Settar ASLAN /HAK-İŞ Konf. Gn. Başkan Yard. ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı

1. OTURUM
Darbeler ve Demokrasi

15 Temmuz 2016’da, 
Türkiye bir işgal girişimi 

yaşadı. Bu işgal girişimini 
dünyaya anlatmak, 
tanıtmak ve ülkeler 

üzerinden nasıl satranç 
oyunu oynandığını 

kamuoyunun dikkatine 
sunmak istedik. Bu 

amaçla böyle bir panel 
düzenledik.
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İstedik ki, yaşadığımız tecrübeleri, bu dost-
larımızla da paylaşalım. Biz burada, 15 Tem-
muz 2015’te çok kötü bir kâbus gecesi yaşa-
dık. Bu tecrübelerimizi bu arkadaşlarımıza 
anlatalım, bildirelim… 

Çünkü bu teröristlerin; ‘din’ adı altında, ‘eği-
tim’ adı altında, ‘hizmet’ adı altında faaliyet 
gösterirken, başka ülkelerin piyonları olduk-
larını biz gözümüzle gördük ve bütün duygu-
larımızla yaşadık. İstiyoruz ki; benzer tecrü-
beleri siz yaşamayın. 

Bu anlamda, yaşadıklarımızı sizlerle pay-
laşmak istiyoruz.
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Böylesi bir anlamlı programı tertip ettiği 
için, Öz Orman-İş Sendikamıza ve onun de-
ğerli Genel Başkanı Settar Bey’e teşekkürle-
rimi sunuyorum. Ekibine de teşekkür ediyo-
rum. 

Türkiye, çok önemli bir noktada ve ko-
numda; jeopolitik olarak, jeostratejik olarak 
bulunduğu coğrafya nedeniyle daima göz 
önünde olan ve tarih boyunca da saldırılara 
maruz kalan bir bölgede bulunuyor. Belki 
Avrupa’nın ortasında kalan bir ülke olsaydık, 
bugün bazı şeyleri daha farklı tartışıyor ola-
caktık. 

Ayrıca, Türkiye enerji koridoru… Hem 
NATO ülkesi, hem de İslam Konferansı Örgü-
tü üyesi… Ayrıca Avrupa Konseyi, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği ve tabii ki OECD üyesi… 
Nüfus itibariyle 16. sıradayız. Coğrafî büyük-
lük anlamda 32. Sıradayız. Ekonomik güç 
anlamında, 16. Sıradayız. Her geçen gün de 
yıldızı parlayan bir ülke… Yıllarca Türkiye’nin 
önüne ket vurmaya, durdurmaya çalışanlar 
yine sahnede... 

1960’lı yıllarda bir darbe oldu. O gün hal-
kımız belki yeterince bilinçlenmediği için, 
millî İradeye karşı çok ciddi bir sahiplenme 
içerisine giremedi. 1980’lerde benzer hadise-
yi yaşadık. Ekonomik anlamdaki sıkıntılar ve 

“Yükselen 
değer millî 

iradedir, 
demokrasidir”

Harun TÜFEKÇİ /Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı

1. OTURUM
Darbeler ve Demokrasi

İlk defa halk, darbe 
girişimine karşı var 

gücüyle mücadele etti 
ve bundan sonraki 

bu tür muhtemel 
girişimlere de gözdağı 

verdi. Artık siyasî 
iktidarın arkasında 

biz varız ve olmaya da 
devam edeceğiz
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milletin kendi temsilcileriyle olan hukuku, 
elbette darbe girişimlerini çok etkiliyor. Bu 
noktada, artık milletle devletin kaynaştığına 
şahit oluyoruz. 

Demokrasiyi hâkim kılmak için, milleti da-
ima öne koymak ve milletin arkasında yürü-
mek gerekiyor. Ne zaman ki milletin dediği; 
hâkimiyet anlamında, söz anlamın da yerini 
bulur ve bütün icraatlar bu minval üzerine gi-
derse, artık darbeleri de sonlandırmış oluruz. 
Yükselen değer millî iradedir, demokrasidir. 
Demokrasiyi hâkim kıldıkça, geleceğe dair 
daha umutla bakma imkânımız olacak. 

15 Temmuz akşamı sokağa indiğimizde, 
halkın bizden önce sokağa indiğini gördük. 
Ve 15 Temmuz’un nasıl hatırlanacağını şöy-

le bir tahayyül edelim: 15 Temmuz bir darbe 
girişimi olarak hatırlanmayacak; halkın yük-
selen iradesi, haykırışı ve mücadelesi olarak 
hatırlanacak. 

İlk defa halk, darbe girişimine karşı var gü-
cüyle mücadele etti ve bundan sonraki bu tür 
muhtemel girişimlere de gözdağı verdi. Artık 
siyasî iktidarın arkasında biz varız ve olmaya 
da devam edeceğiz, dedi. 

“Yahu bunlar, yarın savaş olsa meydana çı-
kar mı? Mücadele eder mi?” diye sorguladığı-
mız gençlerimiz, 15 Temmuz’da rüştünü ispat 
etti ve cephede, meydanda ülkesini ve gele-
ceğini, istikbalini ve istikrarını ve istikame-
tini korudu. Ne mutlu bizlere böylesi güzel 
gençlere sahip olan bir ülke olduğumuz için… 
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Öz Orman-İş, daha önce de Arap Bahar’ı 
üzerine, uluslararası nitelikte bir konferans 
düzenlemişti. Bu manada, ikinci ve çok güzel, 
büyük bir iş ortaya çıktı, Uluslararası Demok-
rasi Sempozyumu düzenlendi. Aslında bir sü-
reklilik de var, bu sempozyumda. Bu bakım-
dan, ben Öz Orman-İş’e, sendikacılarımıza ve 
Öz Orman-İş’in bütün mensuplarına huzur-
larınızda bilhassa teşekkür etmek istiyorum. 

Türkiye ne yazık ki, tarihindeki başarılı ve 
başarısız darbelerle beraber demokrasisi ör-
selenmiş bir ülke iken; 15 Temmuz darbe te-
şebbüsü karşısında Türk Milleti’nin ve onun-
la temsil ilişkileri içinde olan siyasetçilerin 
mücadelesi neticesinde, bu darbe teşebbü-
sünü başarıyla atlatarak, Türkiye demokrasi-
sinin uzun tarihî tecrübeleriyle beraber, aynı 
zamanda toplumsal, millî, yerli temellere sa-
hip olduğunu, hem bütün dünyaya hem de 
içeride demokrasi dışında yollar aramak iste-
yen gruplara göstermiş oldu. 

15 Temmuz ve akabinde yaşanan demokra-
si mücadelesi nihayete ermiş değil. Bu sem-
pozyum, aslında o mücadelenin meydanlar-
dan salonlara, salonlardan ekranlara devam 
ettiğini ve edeceğini gösteren çok önemli 
bir teşebbüs. Türkiye’deki sendikacılık, artık 
sadece ücret ve sektör bazında çalışmayan, 

“Darbe 
Türkiye’nin 

iradesinin 
kırılmasına 
matuftur””

Dr. Murat YILMAZ /Moderatör-Siyaset Bilimci

1. OTURUM
Darbeler ve Demokrasi

Tanıtım ve benzeri 
organizasyonların 

Türkiye’deki en başarılı 
ismi, AK Parti’nin de 

kampanya yöneticisi Erol 
Olçak, oğluyla beraber 
şehit oldu. Darbecilere 

karşı mücadele 
ederken… Settar Bey, 
Erol Abi görseydi, bu 

organizasyonu çok 
beğenirdi.
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Türkiye’nin genel meselelerine, Türkiye’nin 
demokrasisine, Türkiye’nin bir bütün olarak 
bütün meselelerine bakan bir derinlik ve 
perspektif kazanmıştır. Bu başlı başına bü-
yük bir kazançtır. Ayrıca sendikalarımız ve 
sivil toplum, demokrasiyi, sadece seçim dö-
nemlerinde siyasetçilerin ve vatandaşların 
oylarıyla sınırlı olmayan bir performansla 
korumak azminde olduklarını göstermiştir. 

Nitekim 15 Temmuz darbe teşebbüsü kar-
şısında, daha sonra başlayan ve devam eden 
demokrasi nöbetlerinde, sendikalarımız da 
sivil toplum kuruluşlarımız da siyasî parti-
lerimizle beraber, bütün alanlarda demok-
rasi mücadelesini taşıyan ana kolonlardan 
biri olduklarını bütün dünyaya göstermiştir. 
O gecenin kahramanları, işte sendikacılarla, 
siyasetçilerle beraber, özellikle gençler ve 
hanımlardı. Gençler ve hanımlar, cesaretin 
örneğini verdiler. Öğrencim Ahmet, o gün Kı-
zılay’a Pokemon oynamaya gitmiş, ama darbe 
teşebbüsüyle karşılaşınca, Genelkurmay’ın 
önünde tank avlayan o gençler ve insanlar-
la beraber olmuş. Şimdi bakın, annesi onun 
Kızılay’da olduğunu biliyor, ona mesaj gönde-
riyor. Diyor ki; “Evladım, vatan sizden kahra-
manlık bekler…”. Bakınız, aslında bunu söyle-
yen bir anne, aslında kendisi kahramandır. 

Türkiye’deki 15 Temmuz, Arap Dünyasında 
yaşanan darbeler ve iç savaşlar sürecinin de-
vamı olarak okunmalıdır. 15 Temmuz darbe 
teşebbüsü ve genel olarak darbeler, Türki-
ye’de millî menfaatlerinin, bölgesel menfa-
atlerinin, İslam medeniyetlerini muhafaza 
ve müdafaa gayretlerinin engellenmesi ama-
cına matuftur. Türkiye’nin kendi sınırları dı-
şına çıkamaması için, siyasetinin ve ordusu-
nun iradesinin kırılması amacına matuftur. 

İslam ülkelerinin tamamı, meşru demok-
ratik bir dayanışma içerisinde ve bu tür ma-
nipülasyonları kabul etmeyecek bir bilinç 
içerisinde olmalıdır. 15 Temmuz, bütün İslam 
âlemine ve dünyaya böyle bir zemin vermiştir.

Türkiye, soğuk savaş döneminden sonra, 
‘bağımlı müttefik’ pozisyonundan ‘bağımsız 
müttefik’ pozisyonuna geçiyor. Bunu gerçek-
leştirecek ekonomik, kültürel, tarihî bir pers-

pektife sahip olduğunu, bu manada bir güce 
sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin müt-
tefikleri, soğuk savaş dönemindeki alışkanlık 
ve ilişki tarzını devam ettirmek istiyorlar. Fa-
kat bu devam edecek bir ilişki tarzı değil. Artık 
Batı’nın, Batılı müttefiklerin, Türkiye’nin kom-
şularının, Türkiye’nin bu yeni perspektifini an-
lamaları ve ona uygun bir şekilde, Türkiye ile 
ilişki kurmaları gerekiyor. 

Azerbaycan’dan gelenler, başka bir ülke 
gibi değil, bu milletin mensubu olarak ko-
nuşuyorlar. Merhum Haydar Aliyev’in ‘İki 
devlet, tek millet’ sözü, bir hakikatin ifadesi. 
Azerbaycan da, Karabağ başta olmak üzere 
meselelerini inşallah çözecek ve önümüzde-
ki zaman zarfında Türk Dünyasının, Müslü-
man Âleminin, İslam Medeniyetinin yeniden 
ihya olduğu, barış ve refah ürettiği bir döne-
me doğru gideceğiz. 

Türkiye darbeden sonra, özellikle darbenin 
gerekçesi olarak takdim edilmek istenen DE-
AŞ’a Suriye’de vurdukça vuruyor. Altmış tane 
ülke, müttefik var. Onlar ne yapıyor? Bütün dün-
ya bunu seyrediyor. Önümüzdeki dönemde, bu 
tür örgütlerin yeniden ortaya 
çıkmasını engelleyecek bir 
dayanışmaya ihtiyaç var. Bu 
tür örgütler ve darbeler ma-
rifetiyle İslam Âleminin de-
mokratik talepleri örtülemez, 
engellenemez. 

Tanıtım ve benzeri organi-
zasyonların Türkiye’deki en 
başarılı ismi, Adalet ve Kal-
kınma Partisi’nin de kam-
panya yöneticisi Erol Olçak, 
oğluyla beraber şehit oldu. 
Darbecilere karşı mücadele 
ederken… Settar Bey, Erol 
Abi görseydi, bu organizasyonu çok beğenir-
di. Kolay beğenen bir insan değildi ama. Allah 
bütün şehitlerimize rahmet eylesin, yakınla-
rına sabır versin. Ben, Settar Bey’in şahsında 
Öz Orman-İş’e, HAK-İŞ’e, sendikacılarımıza, 
değerli işçi kardeşlerimize, dünyanın dört bir 
yanından gelip bizlerle demokrasiyi, Türki-
ye’yi ve acılarımızı, sevinçlerimizi paylaşan 
değerli misafirlere saygılarımı sunuyorum. 

Türkiye’nin 
müttefikleri, 
soğuk savaş 
dönemindeki 
alışkanlık ve ilişki 
tarzını devam 
ettirmek istiyorlar. 
Fakat bu devam 
edecek bir ilişki 
tarzı değil. 
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Öncelikle bu görkemli, 2 gündür aynı gör-
kemle süren toplantıyı düzenleyen Öz Or-
man-İş Sendikası Başkanı, kıymetli dostumu-
za teşekkür ediyorum.

Bu darbeler ve demokrasiyi acaba yöneten 
kimler? Yani darbeler, neden dünyanın Do-
ğusunda oluyor? Neden darbeler dünyanın 
Batısında daha az oluyor? Yani en basit yak-
laşımla, böyle baksak bile, darbeleri planla-
yanların kimler olduğunu hemen ilk bakışta 
görebiliyoruz.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, 
Rusya’nın yeni birliğini tamamlamasına ka-
dar, gene bu darbelerin her zamanki planlayı-
cısı Batı ve ABD, Orta Asya’da da faaliyetlerini 
fütursuzca göstermeye başlamıştır. Öncelik-
le, Türkiye’nin kardeş devleti Azerbaycan’da, 
Rusya’nın dost devleti Azerbaycan’da başladı. 
Azerbaycan’da, Rusya’nın buna izin verme-
mesi ve Türkiye’nin itidaliyle engellendi.

İkinci darbe, FETÖ’nün nasıl bir örgüt ol-
duğunu anlayan Özbekistan’da yapıldı. Keri-
mov’a karşı girişim… Kerimov’un olayı çabuk 
anlaması ve Rusya’nın da itidaliyle bertaraf 
edildi. Azerbaycan’da ve Özbekistan’da ba-
şarıya ulaşamayanlar, bir sonraki durakta, 
hemen 2005’te Kırgızistan’a atlayıp, Kırgızis-
tan’da Akayev’e darbe yapıp, çeşitli yolsuz-

“15 Temmuz’da 
Türkler 

dünyanın 
doğusunu 

kurtarmıştır”

Talat Enveroviç ÇETİN /Rusya Federasyonu Millî Güvenlik Akademisi Başkan Yrd.

1. OTURUM
Darbeler ve Demokrasi

‘Başkanlık Sistemi’ 
demokrasiye 
engelmiş gibi 

göstermenin, bunu 
dışarıdan ithal edilmiş 

gibi göstermenin 
kesinlikle yanlış 

olduğunu, bir kez 
daha Türk Milleti’ne 

hatırlatmak 
istiyorum.
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lukları bahane ederek uzaklaştırmıştı. Fakat 
daha sonra, darbe yapıp getirdikleri kişiye de 
bir darbe yapıp gönderdiler. Bu bir kez daha 
Bakiyev’in başına gelince, baktık ki, bunlara 
gerçekten birinin haddini bildirmesi lazımdı.

Bu haddini bildirmenin de, benim de men-
subu olduğum Türk Milleti’ne nasip olması, 
benim içinde ayrı bir gururdur. 15 Temmuz’da 
Türkler, dünyanın Doğusunu kurtarmıştır. 15 
Temmuz’da Türkler, Batının bir daha Doğuya 
darbe yapmaya kalkışamamasını sağlamıştır. 
İlerleyen yıllarda, 15 Temmuz da tarihteki ye-
rine altın harflerle ismini yazdıracak ve özel-
likle Batının Doğuya son saldırısı diye tarihe 
geçecektir.

Satranç, bir Doğu oyunudur. Satranç, Doğu 
oyunuysa, satrancı en iyi dünyanın Doğusu 
oynamalıdır. Bu durumda, neden satrancı 
başkaları oynuyor? Neden Doğudakileri, sat-
rancın en küçük elemanı olan ‘piyon’ halinde 
kullanmak istiyorlar? Onun için ben, dünya-
nın Doğusunu, kendi icat ettikleri satrancı en 
iyi oynamaya davet ediyorum.

Satranç Türk malı olduğu gibi, ‘Başkanlık Sis-
temi’ de Türk malıdır. Türkler 5000 yıllık tarihle-
rinde hep bir ‘Başkan’ seçmişleredir. Zaten ‘Baş-
kan’ kelimesinin İngilizce ve Rusça anlamları 
da başkan değildir; Cumhurbaşkanıdır. Yani, 
‘President’i çevirdiğinizde, bu ‘Başkan’ olmuyor. 
‘Başkan’, Türkçe’de başkan oluyor. Dolayısıy-
la, sistem eğer Türklerin malıysa, Türklerin 
buna sahip çıkması gerekir. Sanki ‘Başkanlık 

Sistemi’ demokrasiye engelmiş gibi göster-
menin, bunu dışarıdan ithal edilmiş gibi gös-
termenin kesinlikle yanlış olduğunu, bir kez 
daha Türk Milleti’ne hatırlatmak istiyorum. 
Satranç da, Başkanlık da Türk Milleti’nin öz 
malıdır.

Şimdi, Suriye’deki oyunda bakıyoruz ki; 
öncelikle Türkiye’den ve Rusya’dan önce, 
kendi kurdukları, daha sonra kendi istihba-
rat elemanlarının, “Evet, DAEŞ’i biz kurduk, 
içindeyiz…” diye itiraf ettikleri örgütleri… 5 yıl 
boyunca, Türkiye bu ülkeye girmeden önce, 
sözde bombalar gibi görünerek, hiçbir neti-
ceye ulaşamadan, kendi gizledikleri amaçla-
rına ulaşmak için… Yani bir yandan bölgeyi 
parça parça ayırmak, ondan sonra, 15 Tem-
muz’da Türk Milletinin nokta koyduğu Kuze-
ye doğru fırlayıp, Türkiye’yi bölmek… Oradan 
da Rusya’ya ve Orta Asya cumhuriyetlerine 
sıçramak fikrinden vazgeçmediler.

Dolayısıyla buradaki güç gösterisi ve itibar 
ne getirecek? Türkiye’de bir sürü insan, “Bizim 
Suriye’de ne işimiz var?” diyor. Hatta Rusya’da 
da küçük bir ses, kısa bir ses, “Rusya’nın bölge-
de ne işi var? Bizim kendi sorunumuz varken…” 
derken, özellikle bu satrancın nerede bulun-
duğu ve özellikle ‘şah’la ‘mat’ demek isteyenle-
rin kimler olduğunu unutuyorlar.

Onun için, bu satrançta, Suriye’deki satranç 
tahtasında; Türkiye de, Rusya da önce ‘şah’, 
sonra da ‘mat’ diyecektir.
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Darbeler, bir cümle ile tanımlayacak olur-
sak, millî iradeyi gasp etme girişimidir. Bakı-
yorsunuz, darbeyi yapanlar sizden gözükü-
yor. Bizim gibi Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma… 
‘Tipi’ bizim gibi, ama bunların ‘çipi’ bizim 
değil. Çip başkasınınsa, bilin ki kumanda da 
başkasının elindedir. O kumanda kimin elin-
deyse, çipi istediği şekilde yönlendiriyor.

Türkiye 15 Temmuz’da bu tipi bizden olup 
da çipi bizden olmayanların kanlı bir darbe 
girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ama Türk Mil-
leti dedi ki; “Ben milli irademi size teslim et-
mem.”…

Darbeler genelde ülkeleri bağımlı halde 
tutmak, bağımlılıklarını sürdürmek için yapı-
lır, bu coğrafyada.

Mısır’da bir sabaha karşı, 1.400 kişi darbe-
ciler tarafından katledildiğinde, demokrasi 
havarisi olduğunu söyleyen ülkelerin hiç ses 
çıkarmadıklarını, hatta alttan alta, “Ne de iyi 
yaptı…” dediklerini gördük.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, sadece 
Türkiye’deki millî iradeye sahip çıkan insan-
ları görmedik; başka bir şey daha gördük biz. 
O da şu; Mısır’daki Sisi darbesiyle ümitsizleş-
miş olan Ortadoğu’daki insanlar Türkiye’deki 
darbeye direniş üzerine dediler ki, “Yes, we 

“Darbecilerin 
tipi bizden 

çipi yabancı”

Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN /Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

1. OTURUM
Darbeler ve Demokrasi

Mısır’daki Sisi darbesiyle 
ümitsizleşmiş olan 

Ortadoğu’daki insanlar 
Türkiye’deki darbeye 

direniş üzerine dediler ki, 
“Yes, we can do…”. 

Biz de yapabiliriz.
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can do…”. Biz de yapabiliriz, dediler. Bu çok 
önemli…

Yeniden bir millî iradeye sahip çıkma ümi-
di ortaya çıktı. Onun için, Türkiye’ye yönelik 
saldırılar, Türkiye’deki millî iradeyi etkisiz 
kılma çabaları arttı. Bunların da, maalesef 
terör örgütleri üzerinden yapıldığını, terör ör-
gütlerinin maşa olarak kullanıldığını, Türki-
ye’yi yıpratmak için, Türkiye’de ortaya çıkan 
bu ümidi etkisiz kılmak için kullanıldığını ve 
bazılarının buna destek verdiğini görüyoruz.

Aman ha! Tipi sizden olup da çipi sizden ol-
mayanlara çok daha fazla dikkat edin! Çünkü 
onların sizi ne zaman sokacağını, ne zaman 
harekete geçeceğini tahmin edemiyorsunuz.

15 Temmuz’da darbe girişiminde bulundu, 
o ‘tipi’ bizden olup da ‘çipi’ bizden olmayanlar. 
Türk Milleti, liderleriyle birlikte buna karşı 
çıktı. Türkiye’nin müttefikleri ne yaptılar, bi-
liyor musunuz? Gözlerini kapattılar, 3 may-
munu oynadılar. Görmek istemediler. Sonra 
da Türk Milleti’nin kendi iradesine sahip çı-
kacağını görünce, “Biz yanlış yaptık…” diyerek, 
utanmayarak bazı davranışlar içine girdiler.

Ortadoğu’da darbeler demokratik dalgala-
rı, demokratik halk hareketlerini etkisiz kıl-
mak için yapılır. Çünkü demokratik dalgalar, 
demokratik halk hareketleri, demokrasinin 
yerleşmesini ve zemin bulmasını sağlar. Bu, 
onlar için en korkutucu iştir.

2013’ten bu yana Türkiye’nin karşılaşmış 
olduğu duruma bakarsanız… Kendileri di-
yorlardı, Türkiye bölgeye örnek olacak diye… 
Türkiye modeli diyorlardı. Ama bu model kit-
leleri etkilediği için bundan rahatsız oldular 
ve bunu etkisiz kılmaya çalıştılar.

1953 İran’daki ‘Musaddık’a yapılan Darbe’ 
çok önemli. 2013’teki Mısır’daki darbeye ba-
kın. Farklı ülkelerden örnekler vereyim de-
dim. Bir de Türkiye’de gerçekleştirilen veya 
gerçekleştirilmek için girişimde bulunulan 
darbelere bakın.

1953’de İran’daki darbenin bir amacı vardı. 
Petrolü millileştirmek isteyen bir başbakan 
vardı; Muhammed Musaddık… Bundan ra-
hatsız oldular ve 1953 yılında darbeyle indir-

diler. Bundan şunu anlamamız gerekiyor. O 
ülkenin kaynaklarını ve o ülkenin iradesini, 
o ülkeyi yönetenlere teslim etmek istemiyor-
lar.

Mısır’daki darbe niye oldu? Mursi dönemi-
ne bakarsanız, bu darbenin niye olduğunu 
görürsünüz. Çünkü Mısır’da seçimle gelen 
Muhammed Mursi yönetimiyle birlikte, hem 
Mısır’daki kurulu düzen ciddi zarar gördü, bu 
onların işine gelmedi; hem de Ortadoğu’daki, 
Doğu Akdeniz’deki statü değişmeye başladı. 
Bu da onların işine gelmedi. Mursi’yi kendi çı-
karları için ortadan kaldırmaktan veya hapse 
atmaktan başka bir çıkar yol görmediler.

Türkiye’de, 1960 Darbesiyle, biliyorsunuz 
darbeciler Başbakan Adnan Menderes’i astı-
lar. 1971 Muhtırası, 1980 Darbesi ve 1997’deki 
Post-Modern Darbe, 2016’daki FETÖ darbe gi-
rişimi… Hepsine baktığınızda bir şey anlıyor-
sunuz: Türkiye’de ne zaman millî irade derin-
leşmeye başladıysa, halk yönetimi tamamen 
ele geçirmeye çalıştıysa, bu tür darbe girişi-
minin yaşandığını görüyorsunuz.

1950’li yıllar, demokrasinin Türkiye’de de-
rinleştiği yıllardır. Bundan rahatsız oldular, 
darbe yaptılar.

15 Temmuz’da artık şu ortaya çıktı: Bundan 
sonra aklından darbe yapmayı geçirenler, so-
kaktaki simitçiyi de hesaba katmak zorunda-
lar. Halk, aktör oldu.

Ben, kendi adıma şu sözü verdim o gün: 15 
Temmuz’da darbeyi yapanlara baktım, darbe-
yi yapanlar bizim gibi gözüküyor. Fakat dar-
beye karşı çıkanlara baktım; her gruptan, her 
cinsten, işte küpelisi, saçı uzunu, benim gibi 
keli... Etnik coğrafya fark etmiyor… Herkesin 
tankın önünde ve bunlara karşı olduğunu 
gördüm.

Misafirlerimiz için söylüyorum; kendi ül-
kenizde etnik, mezhebî, dinî hiç bir farklılığa 
bakmayın, ortak iradenize sahip çıkın. Bir-
birinizi farklı gördüğünüz zaman darbeciler 
başarılı oluyor. Birbirinizi farklı görmediğiniz 
zaman darbeciler sizin aranıza giremiyor.
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Türkiye ağır bir imtihandan, büyük bir şe-
refle çıktı. Maalesef demokrasiyi, insan hak-
larını, hukuku savunur gibi görünen bazı  
dostlar, bu imtihandan yüz akıyla çıkamadı. 
Onlar suskun kaldı. Hatta bazılarının, darbe 
girişimini destekleyen ifadeleri oldu.

Biz bunu, darbeyle yönetime gelen, işgalci 
Ermenistan yönetiminin Hocalı’da soykırım 
yaptığı zaman bütün dünya suskun kaldığın-
da görmüştük. O zaman Türkiye’nin ve kardeş 
Pakistan’ın dışında kimsenin sesini duyama-
dık.

Türk halkı 15 Temmuz günü millî iradesi-
ni, sivil iradesini savundu. Şehitlerimiz, gazi-
lerimiz var. Şehitlerimiz nur içinde yatsınlar. 
Mehmet Akif’in, İstiklal Mücadelesi ili ilgili 
güzel bir sözü var. “Allah bir daha bu millete 
İstiklal Marşı yazdırmasın.” Allah, bir daha 
Türk Milletini böyle ağır bir imtihanla karşı 
karşıya koymasın diyoruz.

Evet, darbeyi savunmak, demokrasiye de 
düşmanlıktır. Çünkü darbe, millî iradeye kar-
şı, sivil yönetime karşı yapılırsa, onu savun-
mak demokrasiye bir düşmanlıktır.

Azerbaycan, Türkiye ‘nin yanında duran ilk 
devlet oldu. Hem Azerbaycan Devleti ve hal-
kı, hem Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev, ilk 

“Azerbaycan 
her zaman 

Türkiye’nin 
yanındadır”

Ganire PAŞAYEVA/Azerbaycan Milletvekili
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Darbeyi savunmak, 
demokrasiye de 

düşmanlıktı. Çünkü 
darbe, millî iradeye 

karşı, sivil yönetime 
karşı yapılıyorsa, 

onu savunmak 
demokrasiye 

düşmanlık 
demektir.
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dakikalardan itibaren darbe girişimini kına-
yarak, kardeş Türkiye’mizin yanında olduğu-
nu açıkça söylemişti. Türkiye ‘nin düşmanı 
veya Azerbaycan’ın düşmanı olanlar bilsinler 
ki, onlar, bizim de, Türkiye ‘nin de, Müslüman 
dünyasının da düşmanıdırlar.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Azerbaycan’ı her 
iki ziyaret teşebbüsünde terör patlamaları 
oldu ve bu ziyaret iptal oldu. O zaman Azer-
baycan Cumhurbaşkanımız, tarihî bir ifadey-
le,“Türkiye gelemiyorsa biz gideriz.” dedi.  Ve 
Türkiye’ye gelerek,  Aynen şöyle dedi: “Tür-
kiye’nin gücü bizim gücümüz, bizim gücümüz 
Türkiye’nin gücüdür.”

Türkiye karşıtı bütün oluşum ve girişimler-
de, Türkiye ‘nin yanında olmayı, hem Türki-
ye’ye bir kardeş, dost olarak aynı zamanda bu 
önemli değerleri savunmayı görev biliyoruz.

Güçlü Türk halkı darbe girişiminin arkasın-
da nelerin olabileceğini, kimlerin durduğunu 
gördü. Türkiye’nin dış politikadaki bazı adım-
ları rahatsız etmiş. Demek ki, bu güçler böl-
gede bir sürü oyun düzenlemiş ve kendisine 
engel olabilecek, bu oyunları bozmaya çalışa-
cak, ben de varım diyerek, kendi haklarını sa-
vunacak bir düşünceyi görmek istemiyorlar.

Bu darbe girişimi bitmiş olabilir, ama bu 
düşünce içinde olanların Türkiye üzerindeki 
çalışmaları, plan ve senaryoları bitmiş değil-
dir. Artık Türkiye’nin dikkat etmesi gereken 
en önemli şey, algı operasyonlarıdır.

Bugün IŞİD ile en çok mücadele eden güç 
Türkiye’dir. Ama bunu başka türlü lanse ede-
rek, bir algı operasyonu yaratma çabası var.

Kardeş devletler ve buradaki dostlar olarak, 
Dünyanın her yerinde yürütülen bu algı ope-
rasyonunda Türkiye’nin yanında olmalıyız. 
Çünkü darbe girişiminden sonra yaratılan bu 
algı operasyonlarının arkasında duran amaç-
ları görebiliyoruz.

Strazburg’da Suriye üzerinden Türkiye’yi 
eleştiriyorlardı. Bakın dedim, Suriye’yi cehen-
neme siz çevirdiniz. Türkiye, sizin cehenne-
me çevirdiğiniz Suriye’den üç milyon insanı 
kabul etmiş; ekmeğini, evini bölüşüyor. Siz 
kapılarınızı kapatıyorsunuz. Bu durumda, 
eleştirme hakkına nasıl sahip olabilirsiniz?

Türkiye’nin ne işi var orada diyenler… Size 
dönüp sorarlar da; bakın bu bölge, hepsi Tür-
kiye’nin komşusu. Her bir devlet gibi Türki-
ye’nin de kendi sınır güvenliğini terörden, 
farklı sorunlardan koruma hakkı tabi ki var. 
Ama size başkaları soruyor mu, sizin Suri-
ye’de ne işiniz var?

Öz Orman-İş çok güzel bir iş başlatmış. Özel-
likle sivil toplum örgütlerini, sendikaları, ay-
dınları davet etmiş. Buraya gelen dostlarımız, 
memleketlerine döndüğünde, burada duy-
duklarını, gördüklerini anlattıklarında, hem o 
algı operasyonlarına karşı mücadelede hem 
de gerçekleri aktarmada, sadece Türkiye’nin 
değil, adaletin de yanında olmuş olacaklar.

İktidarda kimin olduğunun önemi olmaya-
rak, millî iradeye, sivil yönetime karşı darbe 
girişimlerini hepimizin kınaması gerekir. Bu, 
yapılması gereken en önemli şeydir. Özellikle 
dost, kardeş ülkelerde bu konuda suskunluk 
ve sessizliğin olmaması gerekir.
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15 Temmuz akşamı, Türkiye ‘deki bütün 
kesimler açısından bir turnusol kâğıdı kadar 
önemli bir sınav gecesiydi.

Ben bu ülkede 27 Mayıs 1960’ta darbe ol-
duğunda 5 yaşındaydım. 16 yaşında, henüz 
bir lise öğrencisiyken, ikinci darbe ile karşı-
laştım. 12 Eylül1980 darbesinde, artık hayata 
atılmış, eşi hamile, genç bir adamdım. Orada-
ki olayları anlatmama hiç gerek yok. Çünkü 
darbeyi yapanlar, 1974-79 yılları arasında 
üniversitelerde okumuş bütün insanları te-
rörist olarak görüyorlardı.

Türkiye’nin askerler tarafından kuruldu-
ğu yönündeki genel-geçer cümle yanlıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti, T. B M. M. tarafından 
kurulmuştur. Mustafa Kemal Paşa, Sakarya 
Savaşı’nda Başkomutanlık görevini, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ‘nden, sivil otoriteden al-
mış bir generaldir. T. B M. M.’ne ‘Gazi Meclis’ 
dememizin sebebi budur ki, kurtuluş savaşı 
vermiş bir meclistir.

Darbeciler, 1960’lı yıllardan sonra yaptıkları 
bütün darbelere ‘Kemalist’ görüntüsü vermiş-
lerdir. Oysa darbe, bu cumhuriyeti kurmuş, 
bu ülkeyi küllerinden var etmiş bütün insan-
lara en büyük ihanetti. Niçin 1960’da böyle 
bir şeyle karşılaştık? Çünkü NATO ‘ya girdik.

“15 Temmuz 
NATO 

karargâhlarında 
planlandı”

Ardan ZENTÜRK/Star Gazetesi Yazarı

1. OTURUM
Darbeler ve Demokrasi

Bir küresel sömürge 
sistemiyle karşı 

karşıyayız. Dünyanın en 
zengin ilk sekiz kişisinin 

toplam serveti, bu 
dünyada yaşayan 3.6 
milyar fakirin toplam 

gelirine eşit… Böyle 
bir sistemde, bizlerin 

millî irademizle, kendi 
çabamızla güçlenmemizi 
veya “Bir dakika… Dünya 

beşten büyüktür…” 
dememizi kabul 

edebilirler mi? 
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15 Temmuz olayının emperyalist bir saldırı 
olduğunu, biz Meclisimize atılan o füze ile an-
ladık. Çünkü emperyalistler T. B M. M. ‘nden 
her zaman nefret etti.

15 Temmuz gecesi saat 23. 01’de, daha he-
nüz bu ülkenin Cumhurbaşkanının, Genel-
kurmay Başkanının, Başbakanının ve diğer 
kuvvet komutanlarının nerede olduklarının 
bilinmediği bir saatte, editörüme şunu söyle-
dim:“Bugün tarihle bir hesaplaşmamız var. Bu 
tarihî hesaplaşmadan ya alnımızın akıyla çıka-
cağız, ya öleceğiz.”

Editörüm, “Peki, ekrana altyazı olarak ne ko-
yalım.” diye sordu.“ Sormana gerek var mı?”, 
dedim. O Tuncay, bütün geceye damgayı vu-
ran sloganı basmıştı yine; ekranımda,‘Yaşasın 
Demokrasi’ yazıyordu.

Ve sabah saat 06.30…Yedi buçuk saatlik bir 
yayının sonunda, canlı yayında, ekranda… 
Boğaziçi Köprüsü’nde o askerlerin teslim ol-
duğu ânı gördüm. Yanımdaki yazar arkadaşı-
ma döndüm ve “Galiba başladığı yerde bitti…”, 
dedim.

15 Temmuz darbesi, işgal amaçlıydı, kanlıy-
dı, alçakçaydı. Meclisimizi ve irademizi mah-
vetmeye çalıştılar. Ve NATO karargâhlarında 
planlanmıştı.

İşin küresel satrancına gelelim: Bir küresel 
sömürge sistemiyle karşı karşıyayız. Dünya-
nın en zengin ilk sekiz kişisinin toplam ser-
veti, bu dünyada yaşayan 3.6 milyar fakirin 

toplam gelirine eşit… Böyle bir sistemde, biz-
lerin millî irademizle, kendi çabamızla güç-
lenmemizi veya “Bir dakika… Dünya beşten 
büyüktür…” dememizi kabul edebilirler mi? 
Edemiyorlar.

Çünkü emperyalizm, asla ve asla paylaş-
mak istemiyor; asla ve asla, iradesi yüksek, 
güçlü, yeni ortaklar istemiyor.

Biliyorsunuz, en kanlı çatışmalar, darbeci 
hainlere karşı Genelkurmay önünde yapıldı. 
Oradaki sivil halk, eline bir sopa bile alma-
dan, vurulmayı göze alarak, Genelkurmay’ın 
içine girmeyi başardı. Hepsi sivil, biraz önce 
çatışmadan gelmiş. Aralarında benim yaşım-
da bir adam var. Sadece bir tek cümle söylü-
yor:“Burası devletin makam odası, hiçbir şeye 
elinizi sürmeyeceksiniz.” Ve hiçbir şeye el sü-
rülmüyor. Bu, her millete nasip olacak bir di-
siplin değil.

29 gün, yaklaşık 8-10 milyon insan, her gece 
meydanlarda, bayraklarıyla nöbet tuttu. Bir 
tek evin camı kırılmadı, bir tek bankaya sal-
dırı olmadı, bir tek lokanta, bir tek restoran, 
bir tek açık market, bir tek ATM makinesi za-
rar görmedi. Türkleri bu yönleriyle tanıyın. 
Sosyal algı operasyonlarıyla, bizler hakkında 
o kadar çok şey anlatıyorlar ki… Biz, içindeki 
çocuğu öldürmeyen nadir milletlerden biri-
yiz. İçimizdeki o çocuk, özellikle kadınlarımı-
zın bize yaptığı o çağrıyla, tıpkı 1915’te Çanak-
kale’de veya 1922’deAfyon’da olduğu gibi bizi 
göreve çağırdı.
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Uluslararası Demokrasi Kongre-
si’nin panel oturumlarının ikin-
cisi, 3 Mart 2017 günü öğleden 
sonra gerçekleştirildi. Panelin açış 

konuşmasını, Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanı Faruk Çelik yaptı. 

15 Temmuz geçesinin, siyasî tarihimizin 

en uzun gecesi olduğunu vurgulayan Bakan 

Çelik, “O gece, belki de dünya siyasî tarihinde 

ilk kez; millet iradesine bağlı güvenlik güçleri, 
yelpazenin farklı yerlerindeki siyasî partiler, si-
vil toplum örgütleri, yargı kuruluşları,  medya… 
Hâsılı, toplumun tüm dinamikleriyle el birliği 
yaparak, karanlık bir geceyi aydınlık şafağa 
ulaştırmayı başardık. Tabiri caizse; tankın aza-
meti, halkın asaleti ve cesareti karşısında yerle 
yeksan oldu.” dedi. Demokratik rejim içinde 
medyanın önemli role sahip olduğunu, bu 
yüzden darbecilerin ilk iş olarak medyayı 

Tankın azameti halkın asâleti 
karşısında yerle yeksan oldu
“Darbeciler; 15 Temmuz gecesi TRT başta olmak üzere medya organlarını 
işgal ederek, 1960 ve 80’de olduğu gibi toplumu kör, sağır ve dilsiz 
bırakmak istediler. Ancak hiçbir şey eskisi gibi değildi. Darbeciler bunu 
hesaplayamadılar.”
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susturmak istediğini anlatan Faruk Çelik, 
şöyle devam etti:

“Darbeciler; 15 Temmuz gecesi TRT başta 
olmak üzere medya organlarını işgal ederek, 
1960 ve 80’de olduğu gibi toplumu kör, sağır ve 
dilsiz bırakmak istediler. Ancak hiçbir şey eskisi 
gibi değildi. Darbeciler bunu hesaplayamadılar. 
Çünkü her evde, her cepte bir haberleşme ara-
cı var. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız, cep 
telefonu sayesinde kitlelere hitap etti ve halkı 
meydanlara çağırdı. Böylece baylokta örgütle-
nen darbe girişimi, feystaymla darbe yedi. Böy-
lece medyanın gücü bir kez daha ortaya çıkmış 

oldu. O gece Cumhur ile Cumhurbaşkanımız 
arasında adeta ‘demokrasi hattı’ kuran tüm 
medya mensuplarına, milletimiz adına teşek-
kür ediyorum.”

TÜRKİYE’Yİ PARÇALAMA GİRİŞİMİ

15 Temmuz darbe girişiminin, aynı zaman-
da Sevr’i tamamlama ve Türkiye’yi parçala-
ma girişimi olduğunu vurgulayan Çelik, “Biz 
terör örgütlerini ve ihanetleri biliriz. Ama ilk 
kez sistemin argümanlarını kullanarak sistemi 
felç etmeye çalışan bir ihanet şebekesiyle kar-
şı karşıya kaldık. FETÖ; indirilmiş din yerine 
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uydurulmuş din anlayışıyla gençlerin beynini 
yıkayarak, milleti korumak için verilen silahı 
millete doğrultan bir nesil yetiştirdi. Ne kadar 
vahim!.. İhaneti ibadet sayan, ihanetin adına 
‘hizmet’ diyen, insanlardan tehditle, şantajla 
para toplayıp adına ‘himmet’ diyen, kanundan 
kaçarken de adına ‘hicret’ diyen, hedefe giden 
her yolu mubah gören, sinsi bir yapıyla karşı 
karşıyayız.” şeklinde konuştu.

“MEDYA KATALİZÖR GÖREVİ YAPTI”

Panelde konuşan TRT Genel Müdürü Şenol 
Göka, Türk medyasının 15 Temmuz’da de-
mokrasiden yana tavır koyduğunu ve o gece-
nin ‘kahramanları’ arasında yer aldığını belir-
terek, “15 Temmuz’da medya, bir ‘araç’ değil, 
adeta bir ‘kaynak’ olduğunu gösterdi. Vatanda-
şın ülkesine ve demokrasisine sahip çıkmasın-
da bir katalizör görevini yerine getirdi.” dedi. 

Şenol Göka, TRT’nin darbeciler tarafından 
işgal edildiğini ve silah zoruyla darbe bildirisi 
okutulduğunu da hatırlatarak, öylesi bir or-
tamda özel televizyon kanallarının öneminin 
daha iyi anlaşıldığını bildirdi.

ÖZ ORMAN-İŞ’İN BÜYÜK ORGANİZASYONU

Konuşmacılardan, NTV Program Yapımcısı 
Oğuz Haksever, ‘15 Temmuz Darbe Girişimi 
– Küresel Satranç’ konulu Uluslararası De-
mokrasi Kongresi’ni düzenleyen Öz Orman-İş 

büyük bir başarıya imza attığını vurgulaya-
rak, “Koca koca sendikalar, üye sayısı 200 bine 
dayanmış sendikalar dururken, böylesine bü-
yük bir organizasyona imza atan Öz Orman-İş 
Sendikasını kutluyorum.” dedi.

Oğuz Haksever, medyadaki genç nesillerin, 
1980’den sonra darbelerin acılarını yaşaya-
rak öğrendiğini hatırlatarak, özetle şunları 
dile getirdi: 

“15 Temmuz’da medyanın darbeye karşı du-
ruşunda, bunun önemli etkisi vardır. O gece 
medya, ulusal iradeye açıktı. O gece, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ön-
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ceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ve bazı 
siyasetçiler ve nihayet generaller ekranlara çık-
maya başladı. Sonuçta toplum kenetlendi, dar-
beye karşı direndi.”

“ÖLECEKSEK BU GECE ÖLELİM”

TGRT Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, pa-
neldeki konuşmasına, “15 Temmuz’da Tür-
kiye’nin yaşadıklarını, özellikle uluslararası 
bir düzeyde ele alarak, böylesine kapsamlı bir 
kongre düzenlemesinden dolayı, Öz Orman-İş 
Sendikası’nı kutluyorum.” diye başladı. 

15 Temmuz gecesi TGRT stüdyolarında ve 

haber merkezlerinde yaşananları anlatan Ba-
tuhan Yaşar, özetle şunları söyledi:

“O gece saat 21.45’te, İhlas Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mücahit Ören’le telefonda gö-
rüştük. Bana, ‘Çok net ve sert bir şekilde dar-
beye karşı koyacağız.’ dedi. Sayın Başbakana 
telefonla ulaştığımızda, yayına vermiştik. Sonra, 
Cumhurbaşkanımızı telefonla yayına aldık. 

Sayın Cumhurbaşkanının vatandaşlarımızı 
sokaklara davetinin hemen 10 dakika sonra-
sında, onbinlerce insanın sokaklara indiğini 
gördük. 

Özel Kuvvetler Komu-
tanı Zekai Aksakallı Pa-
şa’nın telefonda yayını-
mıza bağlanması ve bu 
kalkışmanın emir komuta 
zinciri içinde olmadığını 
söylemesi, darbenin gidi-
şi için bir kırılma noktası 
oldu.”

15 Temmuz gecesi 
TRT’yi basın darbeci te-
röristlerin silah zoruyla 
TRT ekranlarından dar-
be bildirisi okuttuğu Spi-
ker Tijen Karaş da, o gece 
stüdyoda ve reji odasın-
da yaşananları anlattı.

Öz Orman-
İş büyük bir 
başarıya imza 
atmıştır. Koca 
koca sendikalar, 
üye sayısı 200 
bine dayanmış 
sendikalar 
dururken, 
böylesine büyük 
bir organizasyona 
imza atan 
Öz Orman-İş 
Sendikası’nı 
kutluyorum.
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28 Şubat Sürecinde, yazılı basının yanında 
görüntülü medyanın, yani TV’lerin de sürece 
dâhil olduğunu görüyoruz. Haber saatleri, 
darbe hazırlıklarına döndü. Geçmişte de-
mokrasi vurgusuyla meşrulaştırılmak iste-
nen darbeler, Erbakan Hoca kimliğinden do-
layı, ‘irtica’ kavramıyla sahneye sürüldü.

Bütün bu süreçlerde, medyanın ayrı bir yeri 
var. Basın; çoğu zaman darbeden önce kış-
kırtan, darbeden sonra da meşrulaştıran bir 
tavır içinde oldu. Genelde baktığınız zaman; 
baştan kışkırtıyor, arkasından meşrulaştır-
mak için büyük bir çaba sarf ediyor. Arşivle-
rin tozlu raflarındaki manşetler her şeyi izah 
ediyor.

Gazetelerin ismini vermiyorum; 1960 dar-
besi sonrasında atılan bazı başlıklar şöyle:

“Demokrasiyi tesis için iktidar deviren ilk 
ordu: Türk ordusu”

“Milletçe bayram sevinci içindeyiz”

Daha sonra, 27 Mayıs’ın yıllarca ‘Hürriyet 
ve Anayasa Bayramı’ olarak kutlanmasının, 
bu manşetlerden esinlendiğini çok rahat bir 
şekilde görme imkânımız var.

1971’deki manşetlere baktığımız zaman; 
kışkırtma dedik ya, bakınız bu manşet atılı-
yor:

“Demokrasi 
özgür medyanın 

güvencesidir”

Faruk ÇELİK/Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

2. OTURUM
15 Temmuz ve Medya

Basın; çoğu zaman 
darbeden önce kışkırtan, 

darbeden sonra da 
meşrulaştıran bir tavır 

içinde oldu. Genelde 
baktığınız zaman; baştan 

kışkırtıyor, arkasından 
meşrulaştırmak için 
büyük bir çaba sarf 

ediyor. Arşivlerin tozlu 
raflarındaki manşetler 

her şeyi izah ediyor.
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“Ordu yönetimi ele almaya kararlı”

Arkasından bir başka gazete;

“Ordu ültimatom verdi. Millî hükümet ku-
rulmazsa ordu idareye el koyacak”

Ve, 1980’de atılan manşetler… 1980’lerde 
atılan manşetlerde;

 “Ordunun yönetime gelmesi dışta olumlu 
karşılandı”

diyor… Dünyada ordunun ihtilal yapması-
nın olumlu karşılandığı manşeti atılıyor.

Yine aynı gazetenin başka bir nüshası;

“ Üniversiteler Evren’e bağlılık telgrafı gön-
derdi” diyor…

Ve geliyoruz 28 Şubat Sürecine… 28 Şubat 
Sürecinin rengi daha farklı tabi. Oradaki 
manşetler şöyle:

“Laiklik konusu kötüye gidiyor”
Bir başka gazete;
 “Gerekirse silah bile kullanırız”
FETÖ elebaşının ağzından:
“Beceremediniz artık bırakın”
Bir başka gazete;
“Ya uy ya çekil”

Neticede darbeciler, medyanın ve sözde si-
vil toplum kuruluşlarının da büyük desteğiy-
le, Erbakan Hocayı iktidardan uzaklaştırmayı 
başardılar.

“21’inci Yüzyılda darbeler tarihe karıştı… 
Artık geriye dönüş olmaz. Yaşadığımız bu 140 
yıllık dönem tekrar gündeme gelmez”, diye 
bir beklenti içindeyken, 2007’de Cumhurbaş-
kanlığı Seçimleri öncesi Türkiye, 27 Nisan 
E-muhtırası ile karşı karşıya kaldı. Gerekçe 
yine laiklik…

O dönemdeki “Ordu Göreve” pankartları, 
bir gazetenin sürekli “Tehlikenin farkında mı-
sınız?” reklamları hâlâ hafızalardadır.

15 Temmuz’dan sonraki manşetler her şeyi 
çok net anlatıyor.

Diyor ki;

“Darbeye geçit yok”
“FETÖ’cü darbeye millî irade tokadı”
“Yaşasın demokrasi”
“Halkın gücünün üstünde güç yoktur”
“Demokrasiye millet sahip çıktı”
“Milletimiz destan yazdı”
“Millet tarih yazdı”
“Son ihanet”
“Meydan Milletin”

Bu manşetler bile, Türkiye’nin demokrasi 
yolculuğunda kat ettiği mesafeyi göstermesi 
bakımından son derece önemli. Demokrasi 
özgür medyanın güvencesi; özgür medya da 
demokrasinin vazgeçilmezidir.
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Bizim gençlik yıllarımızda, daha doğrusu 
1980’li yıllardan önce, ‘Medya’ kavramı yerine 
‘Babıâli’ kavramı kullanılırdı. Babıâli; Osman-
lı döneminde, Osmanlı modernleşmesi döne-
minde yeni kurulan hükümetin, ülke yöneti-
minin adıydı. Ve o dönemden itibaren medya 
organları, yani gazeteler, dergiler, o binaya 
yakın olmak, haber kaynağına yakın olmak 
için Babıâli de yer tutmuşlardır. O tarihlerden 
sonra, medya anlamında hep Babıâli kullanıl-
mıştır.

1980’li yıllardan itibaren medya-hükümet 
ilişkileri hep sancılı olmuştur. Medya, hükü-
metten devamlı bir şeyler beklemiştir ve her 
darbede medya, yani Babıâli önemli roller 
oynamıştır. Ve ne yazık ki, genellikle darbe-
lerden yana tavır almıştır.

Babıâli döneminden medya dönemine geç-
tikten sonra da, bir süre bu alışkanlık devam 
etti ve bu alışkanlıklar 15 Temmuz darbe ge-
cesi de devam edecek sanıldı. Darbeciler, sa-
dece halkın tepkisi karşısında değil, medya 
tepkisi karşısında da büyük bir şaşkınlığa uğ-
radılar ve medya ilk defa darbeye, neredeyse 
tamamıyla direndi.

İşte bu oturum, demokrasi ve darbeler iliş-
kisi kadar, medyanın da darbe karşısında 
en net tavır aldığı gecenin hikâyesi ile ilgili 

“Medya
ilk defa darbeye 

direndi”

Mehmet ÇETİN/Öz Orman-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı

2. OTURUM
15 Temmuz ve Medya

1980’li yıllardan itibaren 
medya-hükümet ilişkileri 

hep sancılı olmuştur. 
Medya, hükümetten 

devamlı bir şeyler 
beklemiştir ve her 

darbede medya, yani 
Babıâli önemli roller 

oynamıştır. Ve ne yazık 
ki, genellikle darbelerden 

yana tavır almıştır.
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görüşlerin konuşulacağı, tartışılacağı, çok 
önemli bir oturum.

Bizi destekleyen, yurtdışından gelen ko-
nuklarımıza biz de çok teşekkür ediyoruz. 
Ben tek tek bütün konuşmacılarımıza hem 
oturumu yöneten moderatör olarak hem de 
sendikanın Genel Sekreter Yardımcısı olarak 
Öz Orman-İş Sendikası adına çok teşekkür 

ediyorum. Bilmediğimiz, geri planda olup 
biten birçok önemli ve aydınlatıcı bilgiyi, ha-
tırayı, o anı iklimiyle, duygularıyla bize yeni-
den hatırlattınız ve yaşattınız. Türk demokra-
si tarihinde medya ilk defa bu kadar önemli 
rol oynadı. En önemli rolü oynayan kurumlar 
ve yüzler burada. Onlara tekrar teşekkür ede-
rim.
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Medya, Latince ‘medium’dan gelir. ‘ortam’ 
anlamını da gelir. Yani o özel bir ortam olmuş-
tur. Sadece bir araç değildir; kendi aklı, kendi 
davranış biçimi, kendi tepkileri, kendi refleks-
leri olan bir ortamı da oluşturur, medya.

Dolayısıyla medya,‘araç’ olmaktan ziyade, 
o gün sanki bir ‘kaynak’mış gibi, özel bir rol 
üstlendi ve vatandaşın kahramanlığını, va-
tandaşın ülkesine ve milletine sahip çıkışını, 
mükemmel bir şekilde katalizör görevi üstle-
nerek, vatandaşın hem kahramanlığını, hem 
heyecanını, hem vatan millet sevgisini öylesi-
ne güzel sergiledi ki; gerçekten kahramanlar 
arasında medyayı da saymak gerekir. Biz de 
bunlardan nasibini almış medya organıyız.

Kimdi bu işgal edenler? Bunlar, yılarca çeşitli 
telkinlerle vatan ve millet duygusundan uzak-
laştırılmış, biraz da vatansızlığa, milletsizliğe 
doğru asimile edilmişler. Asimile olan herkes 
gibi, bunlar da duygusuzlaşmış ve acımasız-
laşmış. Eğer bir kültüre asimile olsanız bile 
yine de içinizde insaf adına, vicdan adına bir 
kırıntı kalır. Ama vatansızlığa ve milletsizliği 
doğru asimile olursanız, yani kendinizi her-
hangi bir vatandan saymazsanız, herhangi bir 
vatana ait hissetmeseniz, herhangi bir millete 
ait hissetmezseniz, işte o zaman korkunç de-
recede acımasız olabilirsiniz.

“Kahramanlar 
arasında 

medyayı da 
saymak gerekir”

Şenol GÖKA/TRT Genel Müdürü

2. OTURUM
15 Temmuz ve Medya

Cumhurbaşkanımız 
medya aracılığıyla davet 

ettiğinde, bu millet, 
kendisinin gerçekten 

hayatını hiçe saydı ve 
öylesine bir kapışma 
yaşandı ki, vatan ve 

millet duygusu olanlar, 
vatansızlığa,milletsizliğe 

doğru asimile edilmiş 
olanlara karşı galip geldi.
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Dolayısıyla o masum vatandaşın katlediliyor 
olması, şehit ediliyor olması, ancak böyle bir 
vicdansız topluluk tarafından yapılabilir.

Sözüm ona ‘altın nesil’ olarak ifade edilen 
bu topluluk, böylesine acımasız bir tavır ser-
gileyerek, kendi vatandaşını katletti. Öyle ki; 
TÜRKSAT’taki arkadaşımızın üzerinden, 5 
metreden atılmış 60 küsur mermi çıktı. Bu na-
sıl bir hırstır? Bu nasıl bir hınçtır?

Sıradan bir Cumhurbaşkanı düşünün…Sıra-
dan bir siyasî yönetici sizi demokrasiye sahip 
çıkmak için meydanlara çağırıyor. Yani bunu 
isim isim de verebilirsiniz; isim isim de söy-
leyebilirsiniz. Hollande’dan, Merkel’den, Oba-
ma’dan tutun da dünyanın önde gelen siyaset-
çilerinden birini gözünüzün önüne getirin; Ve 
o tiplerden biri “Meydanlara çıkın!..” diyecek 
ve insanlar kendilerini tankların altına atabi-
lecek, helikopterlerin karşısına durabilecek, 
F-16’lara levye fırlatacak kadar bir cesaretle 
meydanlara çıkacak…

Bu mümkün mü? Bunu bir siyasî lider ya-
pabilir mi? Yapamaz, mümkün değil. Bu bir 
siyasî lider değil. Bu herhangi bir yönetici de-
ğil. Bu ancak, bu milletin kendi özünden bizzat 
süzülmüş gelmiş olan, milletin özetidir.

O yüzden millet, ona bir şey olursa kendine 
bir şey olacak duygusuyla; eğer onun başına 
bir şey gelirse kendi başına bir şey gelecek 
duygusuyla; o bir zarar görürse kendisi zarar 
görecek duygusuyla memleketine nasıl sahip 
çıktıysa… Millet, yani kendi özüne nasıl sahip 
çıktıysa, onun çağrısına, ona sahip çıkmak 
üzere uydu.

Cumhurbaşkanımız medya aracılığıyla da-
vet ettiğinde, bu millet gerçekten hayatını 
hiçe saydı ve öylesine bir kapışma yaşandı ki, 
vatan ve millet duygusu olanlar, vatansızlığa, 
milletsizliğe doğru asimile edilmiş olanlara 
karşı galip geldi.

15 Temmuz belki bununla özetlenebilir.Bu-
rada bir şeyi de hatırlatmak istiyorum: Kadın-
larımız, erkeklerden daha cesur bir şekilde or-
taya çıktılar ve ilk tepki verenler onlar oldular. 
O yüzden, kadınları özellikle anmakta yarar 
görüyorum.

Darbeyi bile ‘darbeciyiz’ diye yapamıyorlar. 
“IŞİD, yani DEAŞ sızması var, buna karşı TSK 
bütün kurumlarda önlem alıyor, bu yüzden bu-
radayız. Sızma olabilir ve sizlerden birisi de böy-
le olabilir. Kusura bakmayın, karşı gelen olursa 
vururuz.”

Batı medyasının olaya nasıl yaklaştığına ge-
lince… Özellikle bildiri okunduktan sonra biz 
çöktük. Dışarıda, bir taraftan bildiriyi okutma-
maya çalışıyorduk. Ama bildiri okunduktan 
sonra, bunun gerçek anlamda bir darbe oldu-
ğunu da fark ettik.

Bu bildiriye karşı biz bir şey yapalım, okut-
mayalım diye TÜRKSAT’ı arıyoruz, bir türlü 
ulaşamıyoruz. Başka uydulara yönlenelim is-
tedik. Sürekli bizimle birlikte iş yapan, Fransa 
merkezli ki, en çabuk ulaşabileceğimizdi. Sü-
rekli onu aradım. Çünkü İzmir ‘den naklen ya-
yın arabaları ile çıkış imkânımız da olabilirdi. 
Belgesel kanalımızın ana kumandası orada-
dır. Oradan yayın yapalım diye… Sabaha kadar 
hiçbirisi telefonunu açmadı. Ta ki, sabah saat 
05.00 –06.00, üçü de döndü. Önce Fransa mer-
kezli döndü. Dedi ki;“Sayın Genel Müdür, hiz-
metinizdeyiz.”

Üzerinde önemle durmak istiyorum ki, karşı 
da olsa, destek de olsa, kalsın… Bir daha Allah, 
tek kanallı TRT’nin olduğu dönemleri göster-
mesin. Hatta öyle ki, gerekirse devlet özel ka-
nalları sübvanse etsin. Çünkü özeltelevizyon-
ların demokrasi açısından, kaçınılmaz şekilde  
ve çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bildiri okununca ki, çöktüm… Dedim ki; özel 
televizyonlar ne durumda? Dediler ki; efendim 
yayında olanları var. Dedim ki; bağlanın, Kanal 
24’tü sanırım… Nitekim bir süre sonra Ardan 
Bey’in programına bağlanıp, dedim ki;“Az önce 
TRT’den okunan bildiriye vatandaşlarımız itibar 
etmesin. Bu, silah zoruyla rehin alınan arkadaş-
larımızın okumak zorunda kaldıkları bir bildiri-
dir.”

Özel televizyonlar açık ve bangır bangır, 
darbeye karşı direniyor. Bir de, Cumhurbaş-
kanımız coşturmuş milleti… Millet de artık 
coşmuş… Nasıl bir güven geldi bize… Şimdi 
düşünün, sadece TRT olsaydı ne olurdu?
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Koca koca, dev sendikalar dururken, 200 
binlik üye sayısına ulaşmış sendikalar durur-
ken, bu toplantıyı, hem de uluslararası nitelik-
te organize eden, orman emekçilerine daya-
nan Öz Orman-İş Sendikası’nı kutluyorum.

1960 Darbesi sonrası matbuat, -radyoyu say-
mıyorum-, cuntayı, cuntanın yönetimini çok 
öven, darbeden mağdur olanları ve darbeyle 
uzaklaştırılanları aşağılayan yayınlar yaptılar.

1971 Darbesini destekleyen de vardı, itiraz 
eden de vardı. Yalnız, 1971 müdahalesini, or-
dunun içindeki 2 fraksiyondan birinin yaptığı-
nı, açıkta kalan diğer fraksiyonu destekleyen 
medyanın ise aleyhte yayın yaptığını hatırlata-
lım.

12 Eylül… Başlangıçta itaat ve destek, ardın-
dan medyanın küçük bir bölümünün itirazını 
da gördük. Bülent Ecevit bir siyasiydi, ama aynı 
zamanda bir gazeteciydi. Tek başına bir dergi 
çıkararak, 12 Eylül Darbesine karşı durdu.

28 Şubat‘ta askerî vesayetle birlikte çalışıldı. 
Planın parçası olundu. Sonra da devam edildi. 
Darbenin bu uyum niteliğinin yok olmasının 
miladı, 2000’li yıların sonrasıdır. Çünkü med-
yada bir kere mecra çeşitlenmişti.

Bugün medya, 15 Temmuz’da, toplu olarak 
darbeye karşı çıkarken; medyanın içinde genç 

“Batı medyası 
darbeyi meşru  

göstermeye 
çalıştı”

Oğuz HAKSEVER/NTV Program Yapımcısı

2. OTURUM
15 Temmuz ve Medya

Koca koca, dev sendikalar 
dururken, 200 binlik 
üye sayısına ulaşmış 
sendikalar dururken, 

bu toplantıyı, hem de 
uluslararası nitelikte 

organize eden, orman 
emekçilerine dayanan Öz 
Orman-İş Sendikası’nı da 

kutluyorum.
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nesillerin öyle yetiştiğini hatırlatmak isterim 
size. Hepsi, darbelerin ne olduğunu, millî ira-
denin, asla halkın dışında hiç bir güç tarafın-
dan durdurulamayacağını öğrendiler.

O gece ulusal medya, millî iradeye açıktı. 
Cumhurbaşkanını ekrana getirmeye, önce 
CNN Türk başladı.

Medya tarihinde böyle bir şey yoktur; cep 
telefonunu ekrana şöyle tutup Cumhurbaşka-
nının mesajını halka iletmek… Tarihî olaylardı 
bunlar gerçekten… Sonra darbeye karşı olan 
siyasîler, generaller birer birer ekranlara çıkıp, 
karşı duruşlarını sergilediler. Hem halk cesa-
retlendi hem medya cesaretlendi. Sahadaki 
muhabir arkadaşlarımız ölümü göze aldılar.

15 Temmuz’da Twitter ortamında 19 bin twit 
paylaşılmıştı. Darbe girişimi başarılı olsaydı, 
ne olurdu acaba? Bu medya bence gene dire-
nirdi. Derdest edilmeyen, alınıp götürülmeyen 
gazeteciler, radyocular, televizyoncular bu ile-
tişim ortamında yayın yaparlardı. Bu yayınları 
Batıda yapabilirler miydi?

Toparlarsak, 3 başlık öne çıkıyor: 15 Tem-
muz ve Medya dediğimizde, bir gazeteci olarak 
kayda geçmek için söylüyorum:

1- Ajansların önemi
2- Muhabir statüsünün, muhabir görevinin 

önemi
3-Haber kanallarını önemi

Ajanslar mutlaka var olmalı, ama böyle gi-
derse tamamen onlara tabi olmamamız gere-
kiyor. Bir olay, yerinde izlenip, objektif bir şe-
kilde kamuoyuna aktarılmazsa, halkın haber 
alma hakkı zedelenir. Dolayısıyla demokrasi 
risklere açık hale gelir.

Haber kanallarının önemi… Bir cümle söyle-
yeceğim: Popüler kanalların o gece ne yaptı-
ğını bilmiyorum. Ama haber kanalları aralık-
sız çalıştılar ve halen de çalışıyorlar. Efendim, 
reytinglerde durum ne, biliyor musunuz? 
Saat 11.00’e kadar tamam popüler kanallar, 
11.00’den sonra haber kanalları öne çıkıyor… 
Hepsinin reytingleri yerlerde… İnsanlar haber 
kanallarındaki tartışma programlarını izli-
yorlar; popüler kanallar masa şirketi olmaya 
doğu gidiyorlar. Ver bandı, al parayı. TRT hariç, 
kendi iç kaynaklarında üretim yapan yok.

15 Temmuz’u Batı medyasının konuyu nasıl 
verdiğini, o akşam ekranda yayındayken sü-
rekli takip ettim. İşte; “Türkiye’de askerî darbe 
yapıldı”, “Erdoğan: Acımasız Başkan”… Darbeyi 
meşru göstermeye, mazur göstermeye çalışı-
yorlar. Tepem attı. Ne hakları var, niye böyle 
yapıyorlar? Ugandalı kardeşimin sözleri bunu 
aklıma getirdi; Herkesin hayran olduğu batı 
medyası çok kötü sınav verdi.

Ben 12-13 saat yayın yaptım. Ertesi gün eve 
gittim, biraz uyurum diye, biraz sonra zaten 
geri döneceğim. Ama uyuyamadım ki.

Bir şeye dikkat ettiniz mi? Türkiye, evlerde 
silahların olduğu bir ülke. O akşam niye insa-
nımız silahla sokağa çıkmadı? Bunun çok iyi 
incelenmesini isterim. İstese çıkardı; pompa-
lı tüfeğiyle, çakaralmaz tabancasıyla… Hayır! 
Kendi vücudunu silah olarak, manevî silah 
olarak kullandı. Bir de karşısındakinin Meh-
metçik olduğunu biliyordu. Onlar gözetme-
den ateş ettiler. Ama halk, “Benim elim suçsuz 
birine gider, canını alırsam…” Belki o kaygıyla 
silahıyla çıkmadı. Bu çok önemli bir konu…
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Öz Orman-İş’e, Sayın Başkana, bu toplantı-
yı uluslararası bir konseptle düzenlediği için 
çok teşekkür ediyorum.

15 Temmuz 2016’nın dünyasında; “Hadi ca-
nım, darbede olur muymuş?” diye düşündüğü-
müz, ama gerçeğiyle yüz yüze kaldığımız ola-
yı, yabancı konuklarımızın kendi ülkelerinde 
anlatmaları bakımından, bu toplantıya katıl-
maları önemli…

Bu darbe niye yapıldı? Bu darbenin arka-
sında kimler vardı? İşte bakın, Almanya’yla 
bugün yaşadıklarımız… Dün ABD’yle, Obama 
yönetimiyle yaşananlar… Bu darbeyi gerçek-
leştirenlerden bir kişi, Batı demokrasileri ta-
rafından Türkiye’ye teslim edildi mi? Tabi ki 
hayır. Yunanistan o darbeci FETÖ’cü askerleri 
bize verdi mi? Hayır…Şimdi çok net bir şekil-
de öğreniyoruz: Yunanistan’ın kulağını çeken 
de Almanya…

Bir taraftan DAEŞ’in, PKK’nın, FETÖ’nün ha-
miliğini yapacaksınız bir taraftan da Adalet 
Bakanımızı orada konuşturmayacaksınız… 
Sonra, BBC Türkçe üzerinden Türkiye’ye yö-
nelik algı operasyonuna tam gaz devam ede-
ceksiniz. Sonra da ‘ileri Batı demokrasisi’ di-
yeceksiniz. Yine Obama yönetiminin Dışişleri 
Bakanı’nın o gece yaptığı açıklama… Aslında 
darbecilerin başarmasını bekliyor. Yine kör-

“Medya 
çok ciddi 

bir sınav verdi”

Batuhan YAŞAR/TGRT Ankara Temsilcisi

2. OTURUM
15 Temmuz ve Medya

Bir taraftan DAEŞ’in, 
PKK’nın, FETÖ’nün 

hamiliğini yapacaksınız 
bir taraftan da Adalet 

Bakanımızı orada 
konuşturmayacaksınız… 

Sonra, BBC 
Türkçe üzerinden 

Türkiye’ye yönelik 
algı operasyonuna 

tam gaz devam 
edeceksiniz. Sonrada 

‘ileri Batı demokrasisi’ 
diyeceksiniz.
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fez ülkelerinden birçoğu,“Ülke acaba nereye 
gidecek?” diye bekliyordu.

O gece yaşananlara baktığımız zaman, FE-
TÖ’cülerin yurt dışıyla nasıl senkronize oldu-
ğunu görüyorduk. Yine Türkiye’de birilerinin 
acaba ne olacak diye darbenin gidişatına göre 
tavır aldıklarını da çok net bir şekilde gördük.

Saat 10’a çeyrek vardı, İhlas Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mücahit Ören’le bir te-
lefon konuşması yaptık. Dedi ki; “Çok net bir 
şekilde darbeye karşı koyacağız.” Ortada daha 
hiç bir şey yokken, stüdyoda şu söz ağzımdan 
çıkmış: Öleceksek bu gece ölelim…

Medya, bu darbe girişiminde bir taraftan 
darbecilerin yaptıkları bütün hamleleri ekra-
na çıkarmadı; diğer taraftan çok net bir şekil-
de ket vurdu. Belki 3 gün daha devam etsey-
di, o stüdyodan 3 gün daha çıkmazdık. Öyle 
oldu ki ben sabahleyin bir duş almak için eve 
gittim, bir saat ya durdum ya durmadım, geri 
döndüm.

Kızım boynuma sarıldı. Sabaha kadar bur-
nu kanamış, hastaneye götürmüşler, yine 
durdurulamamış. Yani bir çocuk darbeyle 
karşı karşıya kalıyor; daha önce görmemiş, 
duymamış, bilmiyor. O gece hastanelere gö-
türülen ve daha sonra psikolojik tedavi altına 
alınan çocukların sayısı oldukça fazlaydı. As-
lında hepimizin o davalara müşteki olmamız 
gerekiyor.

Ben Sayın Başbakanı yayına bağladığım 
zaman, telefonun sesini ekrana vermiştik; 
görüntü yok… Hiç birimiz ‘facetime’ bağlan-
tısı düşünmemiştik. Cumhurbaşkanlığı Özel 
Kalem Müdürü Hasan Bey’i aradım. “Bir tele-
fon bağlantısı yapabilir miyiz?” dedim. Kendi-
si bize, görüntülü telefon bağlantısı yapmayı 
önerdi. Sonra telefon çaldı. Bir baktım, Sayın 
Cumhurbaşkanı karşımızda. İşte yayında o 
önemli konuşmayı gerçekleştirdi.

Sayın Cumhurbaşkanın ekrana çıkmasıyla 
herkes rahatladı. Sayın Cumhurbaşkanı her-
kese, bütün millete hem moral verdi, hem 
bizi darbeye karşı direnmeye davet etti. O 
ana kadar, ne olacak diye bekleniyordu. Ama 
ondan sonra çok net bir şekilde yol haritası 
ortaya çıkmış oldu. Herkes daha böyle dik 

durmaya, bu darbeyi alt edebiliriz anlamında 
hareket etmeye başladı. Herkes cesaretlendi.

Gerçekten o gece stüdyoda yaşananlar çok 
ilginçti. Mesela Özel Kuvvetler Komutanı Ze-
kai Aksakallı Paşa’nın yayına bağlanması. O 
bağlantı kırılma noktasıydı. Zekai Paşa TGRT 
ekranlarından dedi ki, “Bu emir-komuta zin-
ciri içinde yapılmış bir darbe değildir.” Ondan 
sonra, peş peşe galiba üç komutan daha bağ-
landı. Bence önemli bir aşama, Sayın Cum-
hurbaşkanı’ndan sonra, darbeci olmayan ko-
mutanların ekranlara çıkıp konuşmasıydı.

Bir tane anekdot daha var: Çatıdan Genel-
kurmay’ı seyrediyoruz. F-16’lar geçiyor, so-
nik patlamalar oluyor. Bir genç kameraman 
arkadaşımın dizlerinin bağı çözüldü. Ayakta 
duramıyordu. Arkadaşımız Mehmet Tren 
bana dedi ki; “Hava Kuvvetleri’nde kaç tane 
F16 var?”Ben de eski savunma muhabiri ol-
duğum için biliyorum, dedim ki 240 tane var. 
O da dedi ki, “Patron merak etme, havada sa-
dece 7 tanesi var; 237’si yok. Bu darbeye katıl-
mıyor.” Gerçekten bu ilginç bir anekdottu.

Müthiş bir geceydi. O gece darbenin bastı-
rılmış olması, topyekûn tek Türkiye olarak 
hareket etmek gerçekten çok önemliydi.
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Aklımın ucundan bile geçmeyecek, belki de 
milyonda bir kez, bir spikerin başına gelebile-
cek bir felaket yaşandı, o gece.

Öncelikle, her ne kadar teröristler tarafın-
dan alıkonulmuş ve rehin durumda olsak da, 
şu algıyı da düzeltmek isterim: Elimizden gele-
nin fazlasını yaptık o gece, medya mensupları 
olarak, gazeteciler olarak.

Saat 22:00’de bir bültenim vardı, 22:15 gibi 
bitti. Üst kata çıktım, editör arkadaşlarımla bir 
sonraki bülteni görüşmek için. Bir izleyiciden 
telefon geldi. Dedi ki, dışarıda bir hava hare-
ketliliği var. Uçaklar geçiyor, müthiş bir gürül-
tü var. Siz de duyuyor musunuz? Dedik ki, ses 
yalıtımı var, duymuyoruz.

Bir süre sonra kızım aradı. Anne, dedi, yu-
karıda uçaklar geçiyor, ne oluyor? Allah Allah, 
demeye kalmadı, başta NTV olmak son dakika 
gelişmeleri düşmeye başladı. Boğaziçi ve Fatih 
Sultan Mehmet köprülerinin tek yönlü trafiğe 
kapatıldığı yönünde…

Bizim de haber merkezimizde olağanüstü bir 
hareketlilik başladı. Üst düzey temsilcilerimiz, 
koordinatörlerimiz, muhabirlerimiz gelmeye 
başladı. Saat 23:00’te ben düşünüyorum ki bül-
tene gireceğim. Hangi bilgi teyit oldu? Hangi 
bilgiyi verelim? Halkı sağduyuya davet edelim 

“Asker kıyafetli 
terörist 

‘kıpırdayanı 
vururum’ dedi”

Tijen KARAŞ/TRT Haber Spikeri       

2. OTURUM
15 Temmuz ve Medya

Bu dakikalarda meğer 
Cumhurbaşkanımızla 

facetime’dan canlı 
bağlantı yapılmış, 

Başbakanımız çıkmış, 
bunun bir kalkışma 

olduğunu iddia etmiş, 
halk sokaklara çıkmış. 

Benim bunların 
hiçbirinden haberim yok.
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ama bir yandan da gerçekleri, doğru, tarafsız 
ve objektif bir şekilde izleyicilere yansıtalım, 
diye konuşmaya başladık. O sırada MİT de 
bombalanmıştı. “Bu haberi vermeyelim. Eğer 
teyit gelirse, yayın sırasında siz bana, kulak-
lığıma söylersiniz. Usulünce hem bağlantılar 
gerçekleştiririz” demeye kalmadı, rejiden ba-
ğırış-çağırış sesleri geldi. Rejiyi askerler bastı. 
O an aklıma gelen kızım oldu. Kızıma ulaşmak 
için babasını aradım. Dedim ki, asker rejiyi 
bastı. Tek söyleyebildiğim bu oldu ve telefonu 
kapattım. Zaten saniyeler içinde, asker kılığın-
daki teröristler yukarı çıktılar. Ve o anları, o 
sesleri ömrüm boyunca unutmayacağım.

“Yatın yere! Yat yere!” diye bağırarak, yukarı 
çıktılar. Önce bizi yere yatırdılar. Sonra, tek sıra 
halinde aşağıya indirildik, rejide yeniden yü-
zükoyun bir şekilde yere yatırıldık. Kollarımız 
arkadan bağlandı, bacaklarımız açık vaziyette 
olmamızı emretti, terörist. Ve “Biz, dedi TSK 
adına buradayız, sizin güvenliğiniz için… IŞİD’in 
Türkiye’de, kamu kurum ve kuruluşlarında çok 
ciddi bir terör tehdidi ihtimali var. Bu yüzden 
buradayız, sizin güvenliğiniz için…Ama aranız-
da işbirlikçiler olabilir. Hiçbirinize güvenemem. 
Vurma emri aldım. Kıpırdayanı vururum.” dedi

Dakikalar geçti, belki yarım saat, belki kırk 
dakika... Arkadaşlarımızdan bazıları kelepçe-
lendi. Arkadaşlarımız bacaklarına dipçik ve 
tekme yedi. Soru sormak isteyen, panik atak 
yaşayan stajyer kız ağlıyordu. Bir daha soru 
soran olursa asker, vuracaksın, dedi. Bir daha 
uyarmayacağım, dedi birisi.

Bu arada yayınımız da durdu tabi. Çünkü ya-
yın yapacak kimse kalmadı, herkes yerde ya-
tar pozisyondaydı. Koordinatörümüz dedi ki; 
“Şu anda telefonlar çalıyor, yayınımız durdu. Ne 
yapacağız, ne olacak?”. Merak etmeyin, dedi ko-
mutan denilen şahıs. “Birazdan herkes her şeyi 
anlayacak. Bir bildiri okuyacağım.” dedi.

Bu arada ben yerde yatar pozisyondayken 
ağlamaya başlamıştım çoktan. Benimle bera-
ber pek çok arkadaşım da bu haldeydi. Her-
halde dedik bizi buradan asla sağ çıkartmaya-
caklar ve öldürecekler. Bizi yukarı çıkardılar, 
bir odaya kilitlediler. Komutan denilen kişi 
üniformasını giymişti. Bildiriyi o okuyacaktı. 

Kapı açıldı, dedi ki komutan denilen terörist; 
“Tijen Hanım, Genelkurmay sizin bildiriyi oku-
manızı emrediyor.” Nasıl? Ben okur pozisyon-
da… Siz bildiriyi okuduğumu zannediyorsu-
nuz. Benimse, sadece ağzımdan kelimeler ve 
sesler çıkıyor. Ne okuduğuma vakıfım, ne de 
işimi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü zangır 
zangır titriyorum.

O merdivenleri inerken, “Merak etmeyin, ya-
rın çok daha aydınlık bir Türkiye’ye uyanacak 
Türkiye…” dedi, komutan denilen şahıs. “O iş-
ler öyle olmuyor, çok kan dökülecek.” dediğimi 
hatırlıyorum.

Ben ve kameraman arkadaşım vardı stüdyo-
da. Komutan denilen terörist, silahını doğrult-
muş vaziyette, kâğıdın üzerine bir şey yazdırttı 
bana; “Bu metnin tüm kanallarda okunması Ge-
nelkurmayın bir emridir.” Bunu bitişte ve baş-
langıçta söyleyeceksin, dedi. Yayını kayıt al-
tına alabilecek arkadaşımız yoktu. Herkes 
tutukluydu.

Ne okuduğumu altıncı okuyuşta idrak etme-
ye başladım. ‘Yurtta Sulh Konseyi’ diye bir şey-
den bahsediliyor, okuduğum metinde. Diyo-
rum ki içimden; bu galiba 1980’de yaşadığımız 
ya da 1960’da yaşanan darbe değil; münferit 
bir şey… Eğer öyleyse, komutan da bir yandan 
üstünü değiştiriyor ya, diyorum ki; birazdan 
özel harekâtçılar ya da gerçek TSK kuvvetleri 
gelecek, stüdyoyu basacak. Ve bitti diyorum, 
hayat buraya kadar.

Bu dakikalarda meğer Cumhurbaşkanımız-
la facetime’dan canlı bağlantı yapılmış, Başba-
kanımız çıkmış, bunun bir kalkışma olduğu-
nu iddia etmiş, halk sokaklara çıkmış. Benim 
bunların hiçbirinden haberim yok.

Saatler geçti, sokakta, hem TRT çalışanları-
mız hem de dışarıdan gelen halk, teröristleri 
bertaraf etmişler. Bir ya da iki dakika içinde, 
‘Allahuekber’ sesleriyle, stüdyoya, yüzlerce in-
san girdi. Ben diyorum ki; bu sefer de beni linç 
etmeye geldiler. Genel Müdürümüz, korkma 
kızım, dedi bana. Her şey bitti, geçti, şimdi gel, 
beraber yayın yapacağız dedi. Aşağıya indik. 
Sonrasında da ekranlardan bir şekilde, dilim 
döndüğünce anlatmaya çalıştım.
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15 Temmuz bir ayna gibi. Bunu stratejik 
olarak, analitik olarak değerlendirirsek, çok 
faydalı olacaktır. Olaylara kuşbakışı bakalım; 
ama kuş gibi bakmamak kaydıyla…

“Ha öz çocuklarım, ha milletimin bir ferdi…” 
diyen, cennetmekân Ulu Hakan İkinci Abdül-
hamit Hazretlerine ‘Kızıl Sultan’ diye yakıştır-
mışlardı.

Selahaddin Eyyubi’nin Emevî Camii’nin av-
lusundaki tabutuna, 1915’te gelen İngiliz Ge-
neral, Biz geldik…”diyecek. Ta 600 yıl önceki 
tarihle hesaplaşmak için, o sandukayı tekme-
leyecek.

Biz 15 Temmuz’da tarihimizle yüzleştik. Geç-
mişte bize Sevr’i imzalatanların, Mondros’u 
imzalatanların da dostluğuna inanmıştık. 
Hatta büyük hamlelerle, o ittifaklar içinde yer 
almaya çalışıyorduk. Ama bir baktık ki, me-
ğer paslı bıçakları arkalarındaymış, biz onu 
görememişiz. 15 Temmuz’da görme fırsatı ya-
kaladık. Acaba diye, son ana kadar, çıkmayan 
candan umut kesilmez, acaba darbe başarılı 
olabilir mi? diye beklediler.

Biz 15 Temmuz’da medyanın, sivil toplumun, 
demokrasinin, özgürlüklerin, hatta çoğulculu-
ğun önemini bir kez daha anladık. 1960’ta dar-
beyi yaptılar. Ankara Radyosu’nu bastılar, bil-

“15 Temmuz 
milletin 

topyekûn 
başarısıdır”

Günay KAYA/MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı ve TOÇ-BİR SEN Genel Başkanı

2. OTURUM
15 Temmuz ve Medya

Medyadaki çoğulculuk, 
bir güçtür. Biz 

medyanın kuralları 
içerisinde, milletin 

çıkarlarını önceleyerek 
kullanabilirsek, Batı 
medyasının Batı için 

yaptığını kendi milletimiz 
için yapabiliriz… Eğer 

bugün NTV’de nitelikli 
yayınlar olmasaydı, 

zannediyorum darbeciler 
çok farklı noktaya 

gidebilirdi.
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diriyi yayınladılar, iş bitti. 1971 hakeza… 1980 
hakeza…

Medyadaki çoğulculuk, bir güçtür. Biz med-
yanın kuralları içerisinde, milletin çıkarlarını 
önceleyerek kullanabilirsek, Batı medyasının 
Batı için yaptığını kendi milletimiz için yapabi-
liriz… Eğer bugün NTV’de nitelikli yayınlar ol-
masaydı, zannediyorum darbeciler çok farklı 
noktaya gidebilirdi.

Sivil toplum… Biz Memur-Sen olarak, daha 
devletten hiçbir açıklama yapılmadan, örgütlü 
olmanın gücünü kullanarak, 81 ildeki başkan-
larımızla dedik ki; “Arkadaşlar! Aslanlar gibi 
bir gün yaşayalım, köpekler gibi bin yıl yaşa-
mayalım. ”Biz bu gece, bu işte ortaya çıkmaya-
caksak, Memur-Sen’in ya da sendikalarımızın 
ne anlamı var? Kalabalıkları manipule etmek 
kolaydır, ama bir örgütlü gücün onu yönetme-
si gerekiyordu. Meydanlardaki kalabalık gücü, 
örgüt liderlerinin yönettiğini, burada sevine-
rek söylemem lazım. O bakımdan, sivil toplum 
kuruluşlarının da nasıl olursa olsun, çeşitliliği, 
çoğulculuğu bir kazanımdır. 15 Temmuz bunu 
bize gösterdi.

Medyadaki kazanım, hakeza öyledir. Dolayı-
sıyla biz millet olarak gücümüzün farkınday-
dık. Tarihî bir destan yazmıştık. Biz tarihimizle 
övünürüz derdik. 15 Temmuz’da o tarihin ye-
niden tekerrür ettiğini, o mayanın bu milletin 
bağrında hâlâ saklı kaldığını bir kez daha gör-
müş olduk.

Biz 1000 yıldır, 751 Talas Savaşı’ndan günü-
müze kadar demesek bile, en azından İkinci 
Meşrutiyet’in başlarına kadar, bir medeniyet 
havzasına liderlik yaptık. Hem de öyle bir li-

derlik ki, kendimizden her şeyi vererek, o 
medeniyet havzasındaki bireylerin ihyası için 
varımızı yoğumuzu feda ettik. 15 Temmuz’da 
yeniden bir özgüven yakalayarak, Meriç ile 
Ağrı Dağı arasına sıkışan bu millete, yeniden 
küresel bir vizyonun açıldığını düşünüyorum.

Sendikacı olarak, o zaman sadece 81 il mer-
kezli değil; küresel ölçekte, dünya mazlumla-
rını da kucaklayacak bir sendikal vizyonu ya-
kalamamız gerekiyor. Bunu teoriden pratiğe, 
pratikten de başarıya taşımamız gerekiyor. O 
yüzden 15 Temmuz, kolektif bir başarıdır. Si-
vil toplumuyla, medyasıyla, milletin topyekûn 
başarısı…

‘Allahuekber’ diye gelen o topluluk…Sarho-
şumuzu da, uyanığımızı da, aydınımızı da, va-
tandaşımızı da canlandıran o manevi mayanın 
halen bu millette hâkim olduğunu, hâlâ bizim 
içimizde bizi aslan kestiren motor gücün o ol-
duğunu da 15 Temmuz’da bir daha gördük.
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2. OTURUMDAN KARELER
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KÜRESEL SATRANÇ

“Darbeler ve Ekonomiye Etkileri”
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Uluslararası Demokrasi Kongresi’nin 
‘Darbeler ve Ekonomiye Etkileri’ 
başlıklı üçüncü oturumunda açış 
konuşmasını, Maliye Bakan Yar-

dımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu yaptı. Darbecile-
rin, millet egemenliğine karşı bir ‘vesayet re-
jimi’ kurduğunu ifade eden Yavilioğlu, şunları 
söyledi:

VESAYET KURUMLARI

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmasına 
rağmen, egemenliği kullanacak bazı anayasal 
kuruluşlar oluşturmuşlardır. Bunlar, birer vesa-
yet aracı haline gelmiştir. Milli Güvenlik Kuru-
lu, Anayasa Mahkemesi, milli iradeyi denetim 
altına alan kuruluşlar olarak öngörülmüştür. 
Hatta Cumhurbaşkanlığı makamı bile, seçilmiş 
demokratik yönetimi baskılama aracı olarak ön-
görülmüş. Bu durum vesayettir, demokratik ba-
kımdan geriye gidiştir. 16 Nisan’da yapılmak is-

tenen, bu yanlışı düzeltmek ve vesayetçi anlayışa 
son vermektir. Artık millet, vesayet düzeninden 
çıkmak, iradesini seçtiği yöneticiler aracılığıyla 
kullanmak istiyor.”

Türk Milletinin, kendisine ve seçtiklerine 
karşı yapılmak istenen darbeye, kanıyla, ca-
nıyla karşı koyduğunu hatırlatan Dr. Yavilioğ-
lu, darbelerin ve koalisyon hükümetlerinin 
Türkiye ekonomisini sürekli geriye götürdü-
ğünü ve vatandaşların, darbeler sonrasında 
ortaya koyduğu siyasî tavırla, kendisine karşı 
yapılan darbeye olan duruşunu gösterdiğini 
bildirdi.

ÇALINAN BÜYÜME

Panelin moderatörlüğünü yapan Sabah Ga-
zetesi Yazarı Dr. Şeref Oğuz, Türkiye’de yapı-
lan darbelerin ülke ekonomisini çökertmeyi 
amaçladı söyledi. Dr. Oğuz, buna rağmen Türk 
Milletinin gösterdiği direnç sayesinde darbele-

15 Temmuz’un maliyeti 
300 milyar dolar
“FETÖ yapılanmasının verdiği zararları, sizler yurt dışında, bizler de 
Türkiye’de görüyoruz. Onlar, Türkiye’nin istikrarsız ve sürekli terörle 
muhatap olan, güvensiz bir ülke gibi algılanması için çalışıyorlar.
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rin savuşturulduğunu, fakat bunun ekonomik 
maliyetleri olduğunu ifade ederek, “Şükür, yı-
kılmadık ayaktayız. Ama bunun büyük bir ma-
liyeti var. 15 Temmuz darbe girişiminin, fırsat 
maliyetleri hariç 300 milyar dolar zararı olduğu 
hesaplanıyor. Ve Türkiye’nin büyümesi çalınmış 
durumda.” şeklinde konuştu.

KONUKLARA ÇAĞRI

Panelde konuşan MÜSİAD Ankara Başkanı İl-
han Erdal, 15 Temmuz darbe girişiminin, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın hızlı müdahalesi ve hal-
kın direnciyle kısa sürede atlatıldığını anlatarak, 
yabancı konuklara hitaben şunları söyledi:

“FETÖ yapılanmasının verdiği zararları, siz-
ler yurt dışında, bizler de Türkiye’de görüyoruz. 
Onlar, Türkiye’nin istikrarsız ve sürekli terörle 
muhatap olan, güvensiz bir ülke gibi algılanma-
sı için çalışıyorlar. Sizlerin, Türkiye’nin huzurlu 
ve güvenli bir ülke olduğunu bizzat yerinde gör-
meniz çok önemli. Ülkenizde temsil ettiğiniz sivil 
toplum örgütleri adına, bizleri kendi ülkenize da-
vet etmeniz halinde, oraya gelip Türkiye’nin ger-
çeklerini sizlere anlatmaya hazır olduğumuzu 
belirtmek isterim. Ayrıca, ülkeleriniz ile Türkiye 
arasındaki ticareti geliştirmek ve işbirliği yap-
mak istiyoruz. Birlikte hukukumuzu, ekonomile-
rimizi, demokrasimizi geliştirebilir, kalkınma için 
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birbirimize destek verebiliriz. Türkiye, ileri tekno-
loji ve katma değerli üretim noktasında hayli 
mesafe almış bulunuyor. Bu bakımdan, birlikte 
çok şey yapabileceğimize inanıyorum.”

“DARBE YAPMAYI KİMSE AKLINDAN 
GEÇİREMEZ”

Paneldeki konuşmasına, “Burada, bir sendi-
kanın yapabileceği mükemmel bir organizasyo-
nu görüyorum. Bu anlamda Öz Orman-İş Sen-
dikasına ve katkıda bulunan TİKA’ya teşekkür 
ediyorum.” sözleriyle başlayan, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Akyüz, “Ekonomimiz, 15 Temmuz’un 
olumsuz etkilerini kısa zamanda ortadan kal-
dırmanın yolunu buldu. Her türlü olumsuzluğa 
rağmen, ihracatını artırmayı başardı. Şu anda 
ihracatımız, darbenin yapıldığı haftadakinin 
çok üzerine çıkmış bulunuyor.” dedi.

Akyüz, ekonomide şu an yürütülen en bü-
yük mücadelenin işsizliğe karşı yürütülen 
mücadele olduğunu, bu konuda, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın başlatmış olduğu kampanya-
nın, özel sektör olarak kendilerini gayretlen-
dirdiğini söyledi.

Murat Akyüz, 2016 gibi bir yılda 15 Temmuz 
gibi bir darbe girişiminin yapılmasının her-
kesi şaşırttığını da ifade ederek, “Ne olursa 
olsun, millet iradesinin dışına çıkılmayacaktır. 

Halkımız, iradesine ve demokrasiye nasıl sahip 
çıkacağını gösterdi. Bu saatten sonra hiç kimse, 
darbe yapmayı aklından bile geçiremez.” şeklin-
de konuştu.

“KAVGA YERİNE UZLAŞMA ÖNEMLİ”

Panelde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfe-
derasyonu adına konuşan TİSK Ekonomi Da-
nışmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, 15 Tem-
muz darbe girişiminde bulunanların, küresel 
yapılarla olan ilişkilerinin görmezden geline-
meyeceğini belirterek, Türkiye’nin bu konuda 
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yeni politikalar ve kurallar geliştirmesi gerek-
tiğini söyledi.

Prof. Dr. Çolak, yüzde 3 civarındaki mevcut 
ekonomik büyüme oranlarının Türkiye’ye yet-
meyeceğini anlatarak, ekonomik büyümenin 
yukarılara, yüzde 5’in üzerine çıkması gerek-
tiğini ve Türk ekonomisinin bunu becerecek 
güce sahip olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümede işçi ve istihdamın öne-
mine dikkat çeken Prof. Dr. Çolak bu anlamda 
kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 

25’lerden yüzde 33’lere yükselmesinin olumlu 

bir gelişme olduğunu, ayrıca, uzun zamandır 

çalışma hayatındaki sorunları kavga ederek 

değil, konuşarak çözüyor olmanın, ekonomiye 

güven bakımından çok önemli olduğunu bil-

dirdi.

Prof. Dr. Çolak, “Darbe girişiminden çok şey 

öğrendik, neler yapabileceğimizi gördük. Ve bun-

dan sonra, kimsenin böyle şeylere girişemeyece-

ğini göstermiş olduk.” diye konuştu.
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Darbeler için her şeyden güvensiz bir orta-
mın oluşturulması lazım. Yine, liderlere yö-
nelik itibarsızlaştırma çalışmalarından, top-
lumun ve ekonominin yönetilemez bir hale 
dönüştürülmesinden sonra darbe beklentisi-
nin yaratıldığını görürüz.

Mesela; 27 Mayıs’tan önce Menderes’in Kars 
ve Ardahan’ı Ruslara sattığı, kurduğu ekipler-
ce gençlerin kombinalarda doğrandığı, kıyma 
makinelerinden geçirildiği ve Beyazıt Meyda-
nına gömüldüğü propogandası yapıldı.

Askerler, bir darbenin planlanmasında tek 
aktör değildir. Gazetelerin, medyanın, maale-
sef sendikaların da içerisinde bulunduğu si-
vil toplum kuruluşlarının, darbecilerle işbir-
liği içerisinde olduğuna şahit olduk.

Türkiye’de anayasalar, maalesef devlet 
karşısında toplumun hak ve özgürlüklerini 
korumaktan ziyade, devleti halkına karşı ko-
ruyan bir özellik taşır. Anayasalarla seçilmiş-
ler dışında, milletin egemenliğini kullanan 
vesayetçi kurumlar oluşturulmuştur. Anaya-
sa’da Cumhurbaşkanının yürütme yetkileri 
bir tarafta, Başbakanın, kabinenin görev ve 
yetkileri bir tarafta belirlenmiş. Yani ikili bir 
yürütme alanı tesis edilmiş. Halbuki cumhur-
başkanı demokratik parlamenter sistemler-
de sembolik anlam taşır.

“Güçlü bütçe 
sayesinde 

15 Temmuz bizi 
dize getiremedi”

Dr. Cengiz YAVİLİOĞLU/Maliye Bakan Yardımcısı

3. OTURUM
Darbeler ve Ekonomiye Etkileri

Türkiye’de olan biten 
bütün sıkıntılar, sistem 

üzerinden okunmalı. 
Sistem kriz üretiyor. Kriz 

ürettiği için de darbe 
üretiyor. Bu sistemin 
değişmesi gerekiyor.
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2007’de Cumhurbaşkanlığının bir versiyo-
nuna geçildi, Yarı Başkanlık sistemi dene-
bilecek aşamaya evrilmiş oldu. 16 Nisan’da 
yapılmak istenen şey, mevcut yanlış sistemin 
düzeltilmesidir.

Darbelerden sonra, halk, güçlü iktidarla 
darbeye cevap vermiştir. 1960 darbesi son-
rasında 1961 seçimlerinde %35 oyla Adalet 
Partisi’ne destek olurken normal seçimlerin 
yapıldığı 1965 yılında, %53 civarında oyla tek 
başına iktidar yapıyor.

1980 darbesi sonrasında, bu ülke vatandaş-
ları, yine tek partili bir iktidarı getiriyor. 2000-
2001 krizleri işte 28 Şubat süreci sonrasında, 
2002 seçimlerinde, yine tek partili, güçlü bir 
hükümet geliyor.

28 Şubat ve 15 Temmuz’da yaşananlar bi-
zim için güzel bir laboratuvar oldu. Darbe dö-
nemine yaklaşıldığında makro ekonomik bü-
yüklüklerde ciddi sıkıntılar ortaya çıkmıştır. 
1957’de büyüme oranları yüksek, ama 1958-
1959’a geldiğinde büyüme oranların düştüğü-
nü, enflasyon-faiz-işsizlik oranların yükseldi-
ğini görürsünüz. Bunu,1980 döneminde de 
yaşadık.

Peki 28 Şubatta hem devletin hem de özel 
sektörün yatırım yapmasına engel olacak 
gelişmeler oldu. Mesela kamu sektörü borç-
lanma ihtiyacına baktığınızda; 1988’de % 3.6 
olan gayrisafi millî hasılaya oranı, 1991’de % 

7.5,1999’da % 11.6 oldu. 2016 yılı sonu itiba-
rıyla bu oran % 0,3 yani binde 3.

Bütçe içerisindeki faiz ödemeleri;1996’da % 
55, 2001’de % 70.3, 2002’de % 65.1. 2016’da ise 
sadece % 8.6. 28 Şubat öncesi ve sonrası eko-
nomik gelişmelerden sonra 25 banka battı. 
kamu bankalarının görev zararları 23 milyar 
dolar oldu.

28 Şubat’ın 300 milyar dolar civarındaki 
maliyeti var. Bu, bizim 2011 yılı vergi gelirle-
rimizin iki katına denk geliyor. 28 Şubat’ın ar-
dından 2000-2001 krizleri yaşandı. Bu, koalis-
yon dönemlerinin, darbe dönemi sonrasının 
krizleriydi. Ama 2008-2009’da bir dünya krizi 
olmasına rağmen, tek partili iktidarlar nede-
niyle, bu kriz, Sayın Cumhurbaşkanımızın söy-
lemiş olduğu gibi, gerçekten de teğet geçildi.

2016’nın 15 Temmuz’unda bir darbe giri-
şimi yaşandı. Terör olaylarına, Fırat Kalkanı 
Harekâtı’na, Kredi notumuzun düşürülmesi-
ne rağmen 29.7 milyar lira tahmin ettiğimiz 
2016 yılı bütçe açığı 29.3 milyar oldu. Yani 
gayrisafi millî hasılaya oranı sadece %1 civa-
rında… Bu oran; OECD’de %3.1, Avro bölgesin-
de %2, gelişmekte olan ülkelerde %4.7’dir.

Türkiye’de olan biten bütün sıkıntılar, sis-
tem üzerinden okunmalı. Sistem kriz üre-
tiyor. Kriz ürettiği için de darbe üretiyor. Bu 
sistemin değişmesi gerekiyor.
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1960 İhtilâlinde 5 yaşında bir çocuktum, 
radyodan hatırlıyorum. 1970’lerdeki muhtıra-
yı hayal meyal hatırlıyorum. 1980 darbesinde 
Türkiye’nin en büyük gazetelerden birisinde 
gece haber müdürüydüm ve gazetem kapa-
tılmıştı. Ertesi gün acaba gazetem açılacak 
mı? diye, sıkıyönetim komutanlığına telefon 
açmak benim görevimdi. Süresiz kapatılmış-
tı. Yani ne zaman çıkacağınız belli değil. 1997 
yılında, 28 Şubat Süreci’nde işimden oldum. 
En son 15 Temmuz’da bizzat gazetesi basılan, 
ölümden dönen grupların içerisinde yer al-
dım.

Bu darbelerin de bir ekonomik mantığı var. 
‘Ekonomik soykırım’ diye bir kavram var. Eko-
nomik soykırım; bir ülkenin politik unsurları-
nı kullanarak, orantısız bir şekilde etkilemek, 
onu ortadan kaldırmak… Sona erdirilemeyen 
yoksulluk döngüsü oluşturmak…

Ekonomik istikrar sözleri eğer bir ülkede 
çok fazla yükseliyorsa, belli ki altında başka 
bir şey var. İstikrar, sizin için ‘sürdürülebilir 
büyüme’dir. Sizin için, emeğin hakkını alma-
sıdır. Gelir dağılımının adil olmasıdır. Onlar 
için istikrar; size verilen borcun faizini öde-
yecek kadar güçlü, fakat anaparayı ödeyeme-
yecek kadar zayıf; arada-derede bir yerde ol-
maktır. Buna ‘ekonomik istikrar’ diyorlar.

Darbelerle 
Türkiye’nin 

büyümesi çalındı

Dr. Şeref OĞUZ/Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı

3. OTURUM
Darbeler ve Ekonomiye Etkileri

Bu darbelerin de bir 
ekonomik mantığı var. 

‘Ekonomik soykırım’diye 
bir kavram var. Ekonomik 

soykırım; bir ülkenin 
politik unsurlarını 

kullanarak, orantısız bir 
şekilde etkilemek, onu 

ortadan kaldırmak…Sona 
erdirilemeyen yoksulluk 

döngüsü oluşturmak…



105

KURESEL
SATRANÇ
ULUSLARARASI

DEMOKRASİ
KONGRESİ 2 - 4 MART 2017

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İkinci safhasında da ‘yapısal reformlar’ diye 
bir söylem gelişiyor.Şimdi bu yapısal reform-
lar da ülkeye mi hizmet eder, millî ekonomiye 
mi? Burada da size, sürekli olarak yatırımları-
nızı finanse etmek için dış kaynak gerekiyor. 
Başınızda IMF’nin jandarma olduğu bir ülke 
durumuna geliyorsunuz. Türkiye bütün bun-
lardan geçti.

3. safhada, zayıflatılmış ekonomi içerisin-
deki ülkeyi ‘işgale hazır hale getirmek’tir. So-
nunda da, 15 Temmuz’da olduğu gibi, ülkeyi 
darbeyle işgale kalkmak ve bu çerçevede bü-
tün kurumları mahvetmek…

Şimdi diyoruz ki; yıkılmadık ayaktayız. An-
cak, bunların bir maliyeti oldu.28 Şubat’ın 
291 milyar dolarlık bir maliyetini hesap et-
miştik. Bize getirdiği fırsat kayıpları hariç…15 
Temmuz Darbe Girişiminin 300 milyarlık bir 
faturası olduğu söyleniyor.

Gezi gerginliği, 17/25 Aralık Operasyonları 
gibi,15 Temmuz’a doğru giden yoldaki darbe 
girişimleri, itibarsızlaştırma girişimleridir… 
Birinde 30 milyar dolar, birinde 60 milyar do-
lar kaybettik. Türkiye’nin büyümesi çalınmış 
durumda ve “Şükür ki ayaktayız”.

İki açıkla bizi vuruyorlar; bir dış açık, bir iç 
açık… Dış açık noktasında gösterdiğimiz per-
formans ve daha da önemlisi iç açık konu-
sunda bırakın açığı, fazla vermek konusunda 
gayretimiz, şu anda bizi, darbelerden daha 
güçlü çıkaran bir yapıya ulaştırdı. Darbe ol-
duğu zaman, sadece ekonominin içerdeki 

üretimi değil; ihracatın da darbe aldığını gö-
rüyoruz. İzleyen yıllarda, bunu toparlamak 
için çok fazla gayret göstermiş, çok sıkıtılar 
çekmişiz. Küresel kriz çıktığında, bu küresel 
ekonomik darbeye karşı, ‘eksen kaydırması’ 
gibi harika bir çözüm geliştirmiştik. Antal-
ya’da geçen sene G20’de biz başkandık. Ora-
daki diğer pek çok uluslar, “Türkiye, krizle na-
sıl başa çıktı? Dış krizlere, şoklara karşı nasıl 
dayandınız?” diye dersler aldılar.

Artık şunu da öğrenmeliyiz: depremden 
sonra jeolog, darbeden sonra demokrat, kriz-
den sonra ekonomist olmayı da bırakmalıyız.
Biz artık bir şeyleri biliyoruz ve bunun üzeri-
ne gitmeliyiz.

Öz Orman-İş Sendikası’na özel bir teşekkür 
sunmak istiyorum. Darbeden sonra biz Sa-
bah Gazetesi’ndeki yazarlar bir araya geldik. 
Gidip bunu dışarıda insanlara anlatalım iste-
dik. Şahsen ben, Avrupa Parlamentosu’nda, 
İngiliz Parlamentosu’nda iki konuşma yap-
tım.15 Temmuz’da gerçekten ne oldu, onu 
anlattık. Ve şuna geldiler: “Biz size karşı önyar-
gılıydık. Ne kadar çok önyargılı olduğumuzu, 
gelip siz bize anlattınız.” Ama suçlamadan…Siz 
gelemediniz, biz geldik…

Öz Orman-İş sendikası bir fark oluşturdu. 
Pek çok ülkeden konuğumuzun Türkiye’ye 
gelmesini sağladı. Gerçekleri size anlatmak 
için… Hepinize, katılımınızdan dolayı, bizleri 
dinlediğinizden dolayı, sonsuz şükranlarımı 
sunuyorum.
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2017 yılında, demokrasisi gelişmiş, çok 
önemli bir ülke olan Türkiye’de, ‘darbe’ konu-
lu bir konunun konuşulması, gerçekten bizi 
derinden yaralıyor ve üzüyor.

15 Temmuz darbe girişimi Türkiye’de çok 
ciddi manada sıkıntı oluşturdu. Ekonomiden 
sorumlu ilgili bakanların ve sivil toplum ör-
gütlerinin konuyla alakalı yaptığı bilgilendir-
me toplantılarının, sürecin ekonomik olarak 
en az hasarla atlatılmasına ciddi manada kat-
kıları oldu.

MÜSİAD, 11 bin üyesi olan, 45 bin işletme-
yi temsil eden, Türkiye’nin 81 ilinde şube ve 
temsilciliği olan, yurtdışında da 169 noktada 
temsilciliği ya da şubesi olan, çok büyük bir 
sivil toplum örgütü, işadamları derneğidir. Bu 
işadamları derneği, darbe karşısında devletin 
yanında olarak, 30 günlük süre içerisinde so-
kaklarda, meydanlarda görevini en güzel şe-
kilde ifa etmiştir

2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefleyen 
bir ülkenin, 15 Temmuz Darbe Girişimiyle 
yaşadığı ekonomik sıkıntılar, bazı ülkelerle, 
FETÖ terör örgütünün aleyhte propagandalar-
la Türkiye’ye verdikleri zararı ve ciddi sıkın-
tıları, sizler yurtdışında bizler de Türkiye’de 
görüyoruz.

“Türkiye 600 
yıllık geleneği 

olan büyük bir 
devlettir”

İlhan ERDAL/MÜSİAD Ankara Şube Başkanı

3. OTURUM
Darbeler ve Ekonomiye Etkileri

15 Temmuz’da; 
Libya’da,Irak’ta,Suriye’de, 
başka ülkelerde yapılmak 

isteneni Türkiye’de 
yapmak istediler. Türk 

halkı ve Cumhurbaşkanı, 
böyle bir şeye müsade 

etmedi. 
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Özelikle AB ülkelerinde, Türkiye’ye gelmek 
isteyen insanlara Türkiye’nin güvensiz, istik-
rarsız, sanki sürekli terör olaylarının yaşandığı 
ülke gibi anlatılması, bizi derinden üzüyor.

Burada yaşanan hadiseleri yerinde görme-
niz, Türkiye’nin ne kadar güvenli bir ülke ol-
duğunu görmeniz, bizim için çok önemli. Bi-
zim de sizlere bunları anlatmamız, FETÖ terör 
örgütüyle alakalı, sizlere bu insanların kimler 
olduğunu, Türkiye aleyhinde zarar verecek 
propagandalar yaptıklarını anlatmamız çok 
önemli.

İhracat konusunda hedeflerimizi tutturabil-
memiz için, bütün dünyayı bir pazar olarak gö-
rüp, birbirimize destek olmamız gerektiğini ve 
bugün Türkiye’ye yapılan darbe girişiminin, 
yarın sizlerin ülkesinde de olabileceğini düşü-
nerek, terörle alakalı birlikte mücadeleler ver-
memiz gerektiğini paylaşmak istiyorum.

Güvenin, huzurun, istikrarın olmadığı bir 
yerde, ekonomiyi konuşamayız. Türkiye Cum-
huriyetinin demokrasisine sahip çıktığını, bü-
yük bir ülke olduğunu ve yatırım ortamıyla 
alakalı, devletin her türlü imkânı sağladığını 
sizinle paylaşmak istiyorum.

Turizm anlamında Türkiye aleyhinde yurt-
dışında oluşturulan olumsuz algıyı olumluya 
çevirmemiz gerektiğini paylaşmak istiyorum. 
Özellikle yurtdışında bazı televizyon kanalla-
rının Türkiye aleyhinde propaganda yaptığını, 
algı operasyonu yaptığını ve olumsuz haberler 
yaptığını, biz burada, siz de kendi ülkeleriniz-
de görüyorsunuz.

MÜSİAD’lı iş adamları olarak, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu olarak, ülkelerinizde yurtdışı 
pazarlarını birlikte nasıl geliştirmek istediği-

mizi anlatmak istiyoruz. Beraber, ticaretimizi 
geliştirmek istiyoruz. Bu konuda iş birliğine 
hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Kardeşliğimizi, demokrasimizi geliştireceği-
mizi, birbirimizi kalkındırma noktasında, yük-
sek teknoloji ve katma değerler üretebilme 
noktasında birbirimizi geliştirme konusunda 
destek vereceğimizi, burada anlatmak istiyo-
rum. Yıllardır bazı ülkelerin, kalkınma konu-
sunda bizlere sürekli bir baskı uygulayıp, bir 
takım imkânları elimizden aldıklarını hepimiz 
biliyoruz.

Çok kısa bir süre önce, komşu ülkelerde bir 
takım devrimler, ihtilaller, sıkıntılar oluştu. 
Libya’yı Kaddafi’den kurtarmak için bir takım 
ülkeler, o ülkenin kendi iç dinamiklerine mü-
dahale ederek Kaddafi’yi görevden aldılar. Şu 
anda Libya’nın son geldiği durumu biliyorsu-
nuz. Akabinde Irak’ı Saddam’dan kurtarmak 
istediler. Irak’ı çok sıkıntılı duruma getirdiler.

Arkasından Mısır’da seçimle gelen bir lideri 
görevden alarak, yerine darbeyle bir generali 
getirdiler.

15 Temmuz’da; Libya’da, Irak’ta, Suriye’de, 
başka ülkelerde yapılmak isteneni Türkiye’de 
yapmak istediler. Türk halkı ve Cumhurbaş-
kanı, böyle bir şeye müsaade etmedi. Türkiye, 
600 yıllık devlet geleneği olan, büyük bir devlet.

İşadamları olarak, ülkelerarası ticaretin ge-
liştirilmesi konusunda hepimize ciddi görev-
ler düşüyor. Hem ekonomimizi güçlendirme, 
hem de demokrasimizi geliştirme konusunda, 
bizler işbirliğine açığız. Sizleri bu konuda işbir-
liğine davet ediyoruz. Sizler de davet ettiğiniz-
de, seve seve geleceğimizi bir kez daha ifade 
etmek istiyorum.
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Bir sendikanın yapabileceği mükemmel 
bir organizasyonu görüyorum. Hem sendika 
Başkanımıza, bütün Yönetim Kuruluna, eme-
ği geçen herkese, aynı zamanda TİKA’ya, Tür-
kiye hakkında bu kadar olumsuz ve bu kadar 
yapmacık söylemlere aldırmadan buraya ge-
len ve bizlerle olan katılımcılara teşekkür ve 
minnetlerimi sunuyorum.

Hepimiz, 15 Temmuz girişiminden daha da 
güçlenerek çıkmayı başardık. Ekonomimiz 
ve ihracatımız, geçmişte yaşadığı darbelere 
kıyasla, bu olumsuzluktan en az etkilenerek 
çıkmanın formüllerini buldu.

15 Temmuz darbe girişiminden önceki haf-
ta 2.1 milyar dolardı, haftalık ihracat. 15 Tem-
muz’un sonrasında 2.4 milyar dolar oldu. Şu 
anda 3.4 milyar dolarlık bir haftalık seyirden 
bahsediyoruz.

Geçtiğimiz yıl Ağustos-Aralık aylarında da 
ihracatta yüzde 3.1’lik bir artış göründü.

Olumsuzluklar konuşuluyor, ama olumlu 
şeylerden bahsedilmiyor? Burada bir kasıt 
görmeye başlıyoruz ve bizleri üzüyor.

Bizler, tüm sivil toplum örgütlerinin yöne-
ticileri, ülkemizi anlatmak üzere sürekli yurt 
dışında bulunuyoruz. 15 Temmuz’un hemen 
sonrasında, Panama’ya ticaret heyetimiz var-

“Herşeyimizle 
ayaktayız, 

ihracata devam 
ediyoruz”

Murat AKYÜZ/TİM Yönetim Kurulu Üyesi

3. OTURUM
Darbeler ve Ekonomiye Etkileri

15 Temmuz girişiminden 
sonra Türkiye’nin 

notunu kırarak, yatırım 
yapılabilir seviyesinin 

altına düşürdüler. Türkiye 
tarihinin en fazla yabancı 

yatırımını 2007 yılında 
aldık; 19 milyar dolardı. 

Ancak bu tarihte, ülkemizin, 
her üç derecelendirme 

kuruluşunda da yatırım 
yapılabilir notu yoktu. 
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dı. Heyeti acaba iptal edelim mi gibi sorular 
gelince, tepki gösterdik. Ne değişti dedik. 16 
Temmuz akşamı heyetimiz tümüyle gitti. Sa-
dece, yanımızda olması gereken bürokratları 
götürmedik.

Hemen 3 gün sonra Harvard Üniversitesi’n-
de, özel sektör gözüyle Türkiye’deki darbeyi 
daha 3 günlükken anlatma gibi bir deneyi-
mim oldu. Maalesef halen olumsuz bir havayı 
yaygınlaştırma çabası var.

2017 yılında, ihracatımızda yüzde 9.6’lık bir 
artış var. TİM olarak hedefimiz, 155 milyar 
dolarlık ihracatı gerçekleştirmek. İhracatı-
mızdaki ana büyüme sebeplerinden biri, sek-
törlerimizin hiç fire vermeden satış kanalları-
nı çeşitlendirerek arttırmasıdır. Türk Ticaret 
Merkezleri oluşturuyoruz. New York’ta 5 katlı 
bir bina tuttuk ve Türk Ticaret Merkezi olarak 
açılışını bu Mart ayında 
yapıyoruz. Chicago’da 
Türk Ticaret Merkezi 
açılışını gelecek hafta 
yapıyoruz. İran‘ı geçti-
ğimiz hafta açtık. Şimdi 
Dubai açılıyor. Gelmek 
isteyen firmalarımız, 
orada ürünlerini ser-
gileyip, belirli alanlar-
da ofis ortamına sahip 
oluyorlar.

İşsizlik açısında ba-
kıyoruz; ülkemizde 3. 
çeyrekte ekonomideki turizm kaynaklı daral-
manın etkisiyle istihdam kayıpları mevcut. 
En büyük mücadelemiz işsizlikle. Bu konuda 
da Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önem-
li bir girişimi oldu. Özel sektörü bu konuda 
hareketlendirdi. 2017 yılında, ekonomideki 
toparlanmayla işsizliğin gerileyeceğini öngö-
rüyoruz. TİM olarak bu seferberliğe destek 
veriyoruz.

Ümit ediyorum, hepimiz çaba gösterirsek, 
bu konuda başarılı olacağız. Tabii siz değerli 
dostlarımızla beraber olacak bu. Biz Türkiye 
olarak, her zaman, en zor anlarımızda bizler-
le yekvücut duran siz dostlarımızla, bizleri 
yalnız bırakmayan ülkelerle beraber bunları 

başardık. Gelin, hep beraber ticaret yapalım. 
Karşılıklı olarak gelişerek, refah seviyesine 
ulaşılabilir. Bizler hiçbir zaman tek taraflı ti-
caretten yana olmadık. Herhangi bir ürünün 
daha fazla sattığını görürsek, gelin ülkenize 
yatırım yapalım. Bu konuda hem kendi hü-
kümetimizin hem de sizlerin hükümetlerinin 
bizlere destek vereceğine inanıyorum.

Eğer bu çalışmaları yaparsak, bizleri darbe 
gibi tehditlerden uzak tutacak ortamları biz 
kendimiz oluşturmuş olacağız. Ekonomileri-
miz sağlam olursa, ne darbe girişimi ne buna 
yeltenecek olan kişiler, ekonomisi güçlü olan 
ülkelere yanaşamıyor bile.

2016 gibi, demokrasiye sahip olduğumuzu 
düşündüğümüz bir anda böyle bir darbe giri-
şiminin olması, eminim sivil toplum örgütleri 
kadar, her bireyimizi etkiledi. Biz şuna karar 

verdik: Her an bu tip girişimlere hazır ol!..Ne 
olursa olsun, ne kadar güvenirsek güvene-
lim, kesinlikle bu irade her zaman milletin 
olacak. Ve milletin iradesinin dışına asla ve 
asla çıkılmayacak.

15 Temmuz girişiminden sonra Türkiye’nin 
notunu kırarak, yatırım yapılabilir seviyesi-
nin altına düşürdüler. Türkiye tarihinin en 
fazla yabancı yatırımını 2007 yılında aldık; 
19 milyar dolardı. Ancak bu tarihte, ülkemi-
zin, her üç derecelendirme kuruluşunda da 
yatırım yapılabilir notu yoktu. Başkanımızın 
da dediği; nota değil üretime bakın. Fişe değil 
ihracata bakın.
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Küreselleşme dediğimiz olgu, 1970’lerde 
başlayıp 1980’lerde ivme kazanıp, 1990’larda 
nerdeyse tapınılan bir sözcük haline geldi. 
Dünyada hiçbir iktisadî ya da siyasî kavram 
kutsal değilken, küreselleşme kutsallaştırıl-
mış bir kavram haline geldi.

Küreselleşme öyle şeyler vaat ediyor ki… 
Gelir dağılımında eşitlik, işgücünde mobilite, 
sermayede mobilite, tasarruf oranlarını artı-
ran, serbest piyasa ekonomisinin dinamikle-
rini yerine koyan ve daha da önemlisi ekono-
mileri rekabetçi kılan bir olgu olarak bizim 
karşımıza geliyor.

Küreselleşmenin esasında 2 temel özelliği 
var: Birisi; kimi zaman turuncu, kimi zaman 
pembe devrimlerde gördüğümüz, post-mo-
dernist yani modernite karşıtı olan, etnik 
kimlikleri, dinsel kimlikleri ayrıştırıp, ülkele-
ri bıçak gibi değil dilim dilim bölen, çatışma-
ların ortasına atan politikalar… İşte, Ortadoğu 
bunun örneği… Ukrayna bunun bir örneği ve 
dünyanın diğer taraflarında devam ediyor. 
İkinci önemli noktası; birçok ekonomik olgu 
vaat ederken, esasında küreselleşme geldi 
tek bir noktaya kitlendi. O da uluslararası 
sermaye akımının tümüyle serbest olması.

Darbe girişiminde bulunanların iş birliği 
içerisinde, küreselleşme ve o sermaye akım-

“Hangi ülkede 
darbe olduysa o 

ülkede ekonomik 
sorunlar çıkıyor”

Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK/TİM Ekonomi Danışmanı

3. OTURUM
Darbeler ve Ekonomiye Etkileri

Dünyada ekonomik 
ilerlemesi istikrarlı 

giden gelişmekte olan 
ekonomilerin hepsi 

demokrasiyle yönetiliyor. 
Dolayısıyla, bizim 

demokrasiye sahip 
çıkmamız, aynı zamanda 

istikrarlı büyümeye de 
sahip çıkmamız demektir. 
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cılarının işbirliğinin olmadığını söylemek 
mümkün değil. Nitekim süregelen davalarda, 
işin içinde finans da var.

Hiç kimse Anadolu’da yaşayan Türklere kü-
reselleşme öğretmesin. Biz zaten küreselleş-
miş bir ulusuz. Eski Yunan, Eski Roma, Eski 
Selçuklu kültürünün, 600 yıllık Osmanlı kül-
türünün üzerine oturuyoruz. İçerisinde on-
larca etnik kimlik olan Osmanlı Devleti, bu-
rada huzur sağlamış. Dolayısıyla bizden daha 
küresel bir ülke yok 

Peki darbe girişiminin ekonomik etkisi ol-
madı mı? Türkiye 2003’ten 2016’nın 3. çeyre-
ğine kadar, sadece 2009 yılının 3 çeyreğinde 
negatif büyüme gösterdi. Ondan sonra Tür-
kiye ekonomisinin küçüldüğü tek çeyrek, 
2016’nın 3. çeyreği, yani darbe sonrası. Darbe, 
Türkiye ekonomisinin küçülmesine neden 
oldu. Enflasyonun yüzde 10.13’e, işsizlik ora-
nının yüzde 12.1’e çıkmasında, elbette darbe-
nin payı var. Hangi ülkede darbe olduysa, o 
ülkede ekonomide sorunlar çıkıyor. 

Dünyada ekonomik ilerlemesi istikrarlı 
giden gelişmekte olan ekonomilerin hepsi 
demokrasiyle yönetiliyor. Dolayısıyla, bizim 
demokrasiye sahip çıkmamız, aynı zamanda 
istikrarlı büyümeye de sahip çıkmamız de-
mektir.

2009 yılı 4. çeyreğinden itibaren, 27 çey-
rek büyüme var. IMF, Türkiye ekonomisinin 
2016’da 2.7 büyüdüğünü, 2017’de yüzde 2.9 
ve 2018’de yüzde 3.3 büyüyeceğini öngörü-
yor. Bu büyümeler, bizim geçmiş büyümemi-
ze göre küçük. Uzun dönem büyüme oranı-
mızı yüzde 5 ‘ler seviyesine çıkarmalıyız.

İşçi sendikasının güçlenebilmek için üye iş-
çiye ihtiyacı var. İşverenin de büyüyebilmek 
için işçiye ihtiyacı var. İşçi olmadan üretim 
olmaz; istediğiniz kadar sermaye olsun. Yatı-
rımcı ile işçinin buluşması gerekiyor. Hükü-
metin 2017 için yayınladığı istihdam paketi-
nin ciddi bir istihdam yaratacağı belli oldu. 
İlk ayda 232 bin kişi istihdam edilmiş.

Türkiye’de 2-3 yıldır işsizlik oranı fırlıyor, 
hatta 4 yıldır. Dünyanın her yerinde işgücü 
piyasasına giren işçi sayısı arttı. Bunların ba-
şında kadınlar geliyor. Türkiye’de kadınların 
işgücü piyasasına girme oranı, krizden önce 
yüzde 25 civarındaydı; şimdi 33’ü bulduk.

TİSK’e bir çalışma yaptık, şunu bulduk: Bir 
ülkede ‘belirsizlik’ ve ‘güvensizlik’ artarsa, bu 
enflasyon yaratıyor. Darbenin olumsuz etkisi 
var.Bir de kurlardaki artış var. Ekonomi için 
enflasyon, faiz oranı ve işsizlik kritik eşiktir. 
Türkiye enflasyonun kaynağı olan unsurları 
ortadan kaldırmak zorunda. Bunlardan bir 
tanesi belirsizlik ve güvensizliktir. Biz bu gü-
vensizlik meselesini aşabiliriz. Bunun içinde 
paraya gerek yok. Aştığımız zaman da enflas-
yonu 2-3 puan aşağı çekeceğiz.

Kısa dönemde enflasyon işsizlik yüksek 
diye moral bozmaya gerek yok. Orta dönem-
de Türkiye’nin önü bu bağlamda açıktır. Çün-
kü biz sosyal taraflar olarak, uzunca bir süre-
dir sorunları kavga etmeden çözüyoruz.

Bu darbe girişiminden çok şey öğrendik. 
Demokrasinin kıymetli bir rejim ve kavram 
olduğunu öğrendik. Daha da önemlisi, siyasî 
görüş farklılığı olabilir; ama demokrasi ko-
nusunda hepimiz aynı noktada buluştuk. Bu 
önemli bir kazançtır.
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3. OTURUMDAN KARELER
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Genel Başkan Danışmanı

Settar ASLAN
HAK-İŞ Konfederasyonu  
Genel Başkan Yardımcısı ve  
Öz Orman-İŞ Sendikası Genel Başkanı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

KÜRESEL SATRANÇ

“Sendikalar ve Darbeler”
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Uluslararası Demokrasi Kongre-
si’nin ‘Sendikalar ve Darbeler’ baş-
lıklı dördüncü oturumunda sunuş 
konuşmasını, Azerbaycan Parla-

mentosu Milletvekili Prof. Dr. Elman Nasirov 
yaptı. Konuşmasında, 15 Temmuz darbe-işgal 
girişimini değerlendiren Prof. Dr. Nasirov, “Bir 
ülkede darbeler, ya ülke çok zayıf olduğunda 
yapılır; ya da güçlü olduğunda. Türkiye güçlen-
diği için darbe yapmak istediler. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri oldu-
ğu için, küresel güçler bundan rahatsız oluyor.” 
dedi.

“TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ”

15 Temmuz gecesi Türkiye ile Azerbaycan 
arasında yaşanan görüşme trafiğine temas 
eden Prof. Dr. Nasirov, “Türkiye’de darbe girişi-

mi başladığında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı arayarak, kardeş Azerbay-
can’ın, Türkiye’nin yanında olduğunu bildirdi.” 
diye konuştu. İki ülkenin, tek bir millete ait 
iki devlet olduğunu ve her türlü zorluk kar-
şısında dayanışmalarının doğal olduğunu 
anlatan Prof. Dr. Nasirov, Türkiye’nin, başta 
Ermenistan’la olan ihtilaf olmak üzere, her 
konuda Azerbaycan’ın yanında yer aldığını 
hatırlatarak, bundan dolayı Türkiye’ye teşek-
kür ettiklerini bildirdi.

“DARBECİLER SİVİL TOPLUMA SICAK 
BAKMAZ”

Oturumun moderatörlüğünü yapan Gazi 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat 
Bilgin, Türkiye’nin, darbeler bağlamında çok 

Türkiye güçlendiği için darbe 
yapmak istediler
Türk halkı, darbecilere karşı galip geldi. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın 
çağrısıyla sokağa dökülen halk, büyük bir direnç gösterdi. Türkiye’nin 
yanında yer alan Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu, Türkiye’nin 
tüm sendikal kurumlarına mesajlar göndererek, darbeye karşı duruşunu 
göstermiştir. Ulu Tanrı Türkü korusun.”
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büyük badireler atlattığını anlattı. Prof. Dr. 
Bilgin, özetle şunları söyledi:

“Demokrasimiz, bugünlere kolay gelmedi. 
Demokrasimize hep birlikte sahip çıkmak zo-
rundayız. Böylesine anlamlı ve önemli bir 
uluslararası organizasyonu gerçekleştiren Öz 
Orman-İş Sendikasına ve Genel Başkan Set-
tar Aslan’a teşekkür ediyor ve kutluyorum. 
Demokrasi düşmanlarının hiç birisi, sivil top-
lum örgütlerine sıcak bakmazlar. O bakım-
dan, sivil toplum kuruluşlarının da gerçekten 
sivil olması gerekir. Bu anlamda HAK-İŞ, Me-

mur-Sen ve demokrasiyi savunan diğer sivil 
toplum örgütlerinin demokrasiye destekleri 
çok önemlidir. Bu önem, 15 Temmuz’da daha 
net görüldü, Türkiye bu sınavı başarıyla ver-
di. O sınavı başaran örgütlerden biri de Öz 
Orman-İş Sendikası’dır.”

“SİZ BURADAN DÜNYAYA MEYDAN 
OKUYORSUNUZ”

Fas İşçi Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ta-
rım Federasyonu Genel Sekreteri Muham-
met Sellah, paneldeki sözlerine, “Bu önemli 
organizasyonu gerçekleştiren Öz Orman-İş’e ve 
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Genel Başkan Aslan’a çok 
teşekkür ediyorum. Siz, 
buradan dünyaya mey-
dan okuyorsunuz. Darbe 
yapmaya kalkan asalak-
lar, kendi iradeleriyle or-
taya çıkmadılar. Onlar, 
dışarıdan yönlendirilen 
kimselerdir.” sözleriyle 
başladı.

Başta Fas olmak üzere, 
Afrika ülkelerinin dar-
be girişimlerine sıklıkla 

maruz kaldığını hatırlatan Muhammet Sellah, 
özetle şöyle devam etti:

“15 Temmuz, Türk halkına karşı yapılmıştır. 
Biz Fas olarak sizlerle aynı duyguları paylaş-
maktayız. Siz Avrupa’nın ve dünyanın tam or-
tasındasınız. Siz, geminin kaptanısınız. Sayın 
Aslan, sen ve başında bulunduğun sendika, yiğit 
mücahitlersiniz. Türkiye’deki kardeşlerimize ve 
işçi arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum: 
Asla gevşemeyin, sıkı durun. Kimse bize bir şey 
dikte etmesin; asla kabul etmeyiz. Fas halkı ola-
rak Türk halkının yanındayız. Yaşasın Türkiye!..”

“HAİNLER KENDİ MİLLETİNE SİLAH ÇEKTİ”

Azerbaycan Sendikalar Konfederasyonu 

Başkan Yardımcısı Cevanşir Alxasov, oturum-
daki konuşmasında, 15 Temmuz gecesi, Türk 
devletine ve milletine ihanet eden bir grup 
askerin, kendi milletine silah çektiğini belir-
terek, şöyle devam etti: “Ama kahraman Türk 
halkı, onlara karşı galip geldi. Cumhurbaşkanı 
Sayın Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen 
halk, büyük bir direnç gösterdi. Türkiye’nin 
yanında yer alan Azerbaycan Sendikalar Kon-
federasyonu, Türkiye’nin tüm sendikal kurum-
larına mesajlar göndererek, darbeye karşı du-
ruşunu göstermiştir. Ulu Tanrı Türkü korusun.”

“HAK-İŞ ve MEMUR-SEN DARBELERE 
DİRENDİ”

Memur-Sen Konfederasyonu adına konu-
şan Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Rahmi 
Akyüz, kimi sendikaların darbelere gerekçe 
üreten veya destek olan bir duruş sergiledi-
ğini, HAK-İŞ ve Memur-Sen’in ise darbelere 
karşı direndiğini söyledi. Akyüz, özetle şunla-
rı söyledi:

“Ben HAK-İŞ ve Memur-Sen’i, darbeler kar-
şısında demokrasinin garantisi olarak görüyo-
rum. HAK-İŞ ve Memur-Sen ile bağlı sendikalar, 
mevcut Anayasayla demokrasi olmayacağını 
her zaman ortaya koydular. Onlar, temsil ettik-
leri kitlelere, ‘demokrasiyi koruyamazsak, eme-
ğimizi de koruyamayız’ mesajını verdiler. HAK-

Biz Fas olarak 
sizlerle aynı 

duyguları 
paylaşmaktayız. 

Siz Avrupa’nın 
ve dünyanın tam 

ortasındasınız. 
Siz, geminin 

kaptanısınız. 
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İŞ ve Memur-Sen, darbe öncesinde demokrasi 
ağacını güçlendirmek için su döküyorlardı. 
Darbe sırasında, darbecilere karşı göğüslerini 
siper ettiler. Darbe sonrasında da, darbecilerin 
tasfiyesi için yardımcı oluyorlar. Sendikalar; 
darbelerin engelleyicisi, vesayetin yok edicisi, 
demokrasinin kurucusu olmak zorundadır.”

“DARBELERDE SENDİKALARIN GÜNAHI VAR”

Panelde HAK-İŞ Konfederasyonu adına ko-
nuşan Genel Başkan Yardımcısı Settar Aslan, 
1976’da kurulan HAK-İŞ’in, Türkiye’nin par-
sellenmiş mahallelerinde kendisine yer aç-
maya çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:

“Darbelere giden yolda sendikaların güna-
hı yok muydu, dersek, vardı. 1980 sonrasında, 
Türk-İş dışında hiçbir konfederasyona faaliyet 
imkânı vermediler. 12 Eylül yönetiminin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Türk-İş Genel 
Sekreteri Sadık Şide getirildi. Ve çalışma yasaları 
da Türk-İş’in antrenörlüğünde hazırlandı. 

Bu toplantıya katılmaları için Türk-İş’e bir ay 
önce davet gönderdik. Ama ne yazık ki, buraya 
bir konuşmacı göndermediler. Sanıyorum, dar-
belere danışmanlık yaptıklarından dolayı bura-
ya bir yöneticilerini gönderemediler.”

Settar Aslan, 1997’deki 28 Şubat Postmo-
dern Darbesi sürecinde, Türk-İş, DİSK, TİSK, 

TESK ve TOBB’un ‘Beşli Çete’ olarak bir araya 
gelerek, demokrasiye ve seçilmiş yönetime 
karşı yapılan darbeye destek olduklarını ha-
tırlatarak, şunları söyledi:

“Biz HAK-İŞ olarak 28 Şubat darbesinin karşı-
sında durduk. Halkın oylarıyla gelen iktidar yö-
netimden uzaklaştırıldı ve partisi bile olmayan 
birine hükümet kurma görevi verildi. HAK-İŞ 
olarak biz, her zaman demokrasi ve millet ira-
desinden yana saf tuttuk. Eğer ülkemiz ve ba-
ğımsızlığımız yoksa, bizim için hiçbir şey yok de-
mektir. Biz tecrübelerimizle biliyoruz ki, darbe 
dönemlerinde hep emeğin hakları tırpanlandı. 
O yüzden, demokrasi ve özgürlüklerimizi, eme-
ğimiz ve ekmeğimiz kadar önemsiyoruz.”

TÜRK MİLLETİNE TAM DESTEK

Her 4 panel oturumunun ardından, Öz Or-
man-İş Genel Başkanı Settar Aslan ve Genel 
Yönetim Kurulu üyeleri, konuşmacılara, gü-
nün anısına Darphane tarafından bastırılan 
15 Temmuz hatıra parası takdim ettiler. Yurt-
dışından gelen konuklar da, Genel Başkan 
Aslan ve Genel Yönetim Kurulu üyelerine, 
ülkelerinden getirdikleri otantik hediyeleri 
sundular. 

Bu arada, Uluslararası Demokrasi Kongre-
si’ne katılan bazı ülkelerin tarım-orman iş-
kolu sendikaları ile Öz Orman-İş Sendikası 
arasında ikili işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Panellerin ardından, Uluslararası Demok-
rasi Kongresi’ne 43 ülkeden katılan sendika 
ve konfederasyon yöneticileri sırayla kürsü-
ye gelerek, 15 Temmuz darbe-işgal girişimi 
ve Öz Orman-İş tarafından düzenlenen Ulus-
lararası Demokrasi Kongresi’ne dair görüş ve 
duygularını dile getirdiler. 

Bu bölümde konuşan İtalya, Arnavutluk, 
İran, Somali, Fas, Bangladeş, Kosova, Moldo-
va, Gagauz Yeri, Pakistan, Gambiya, Moritan-
ya, Sudan ve Uganda başta olmak üzere farklı 
ülkelerin temsilcileri, 15 Temmuz darbe giri-
şimine karşı direnen Türk Milletini ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutlayan 
ifadeler kullanarak, temsil ettikleri ülke ve 
emekçiler adına, Türkiye’nin ve Türk Milleti-
nin yanında olduklarını vurguladılar.
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Devlet iki halde darbe ile yüzleşebilir: Birin-
cisi; devlet çok zayıf olduğunda, bu devlette 
darbe girişimleri mümkün olabilir.İkincisi ise; 
devlet çok güçlü olanda böyle sorunlar yaşa-
yabilir, darbe girişimiyle yüz yüze kalabilir. 
Türkiye’de olan bu ikinci haldir.

Türkiye, bu yakın coğrafyada en güçlü dev-
lettir. Bu sebepten Türkiye hedef seçilmiş. 
Neye göre Türkiye’de bu darbe olayları yaşan-
dı? Bunun bir sebebi var. Bugünlerde Batı ül-
kelerinde çok ciddi bir Küresel lider problemi 
var. ABD’de ne Barack Obama ne de şimdiki 
Donald Trump küresel lider değiller. Böyle bir 
lider olmuştur; oda Franklin Roosevelt. Ondan 
sonra küresel bir lider yoktur.

Almanya’da Angela Merkel devletin başıdır, 
ama küresel bir lider sayılmaz. François Hol-
lande da küresel lider değildir. Böyle bir li-
der, Charles de Gaulle’dü. Büyük Britanya’nın 
özünde de David Cameron ve Theresa May da 
küresel lider değiller.

Türkiye’de, geçen yüzyılda Büyük Atatürk 
idi, küresel lider. Bugün ise, Recep Tayyip Er-
doğan’dır. Ve bu sebepten, Türkiye’yi sevme-
yen devletler, Türkiye ‘yi neden bu kadar inşa 
etmiş, neden güçlü bir devlete çevirmiş, diye 
üzülürler. Bunun sebebi nedir?

“Türkiye 
fevkalade 

devlet olduğu 
için hedef 

seçildi

Prof. Dr. Elman NASİROV /Azerbaycan Milletvekili

4. OTURUM
Sendikalar ve Darbeler

Dünyada küresel 
lider problemi var. 
Ne Barack Obama, 

ne Donald Trump 
ne Angela Merkel 

küresel lider sayılmaz. 
François Hollande da 
küresel lider değildir. 

Türkiye’de, geçen 
yüzyılda Büyük Atatürk 

idi küresel lider. 
Bugün Recep Tayyip 

Erdoğan’dır.



121

KURESEL
SATRANÇ
ULUSLARARASI

DEMOKRASİ
KONGRESİ 2 - 4 MART 2017

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Türkiye 2002 yılından beri çok büyük in-
şaat yolunu seçmiş. 1994’ten 2001’e kadar 
Türkiye’de 5 defa ekonomik kriz yaşanmıştır. 
2001yılında Türkiye ‘de 1 günde liranın kıyme-
ti 100 faiz (% 100) inmiştir. Böyle bir zamanda 
Türk halkı, Adalet ve Kalkınma Partisi’ne iti-
mat gösterdi. Onu hâkimiyete getirdi.

2002’de Türkiye’de 150 milyar dolar olan 
millî gelir, on yıl sonra 800 milyar doları bul-
du. Bu büyük bir neticedir. Bunun için Erdo-
ğan hâkimiyeti, AKP hâkimiyeti düşmanlar 
tarafından hedef seçilmişti. Türkiye, 2023 yı-
lında milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmak 
istiyor. 2 trilyon dolar, tahminen Almanya ve 
Fransa’nın beraberindeki bir haldir. Türkiye, 
ilk onluğa dâhil olmak istiyor, hedef budur.

Türkiye’yi sevmeyenler düşünüyorlar ki, 
Türkiye onları gelip geçecek. Böyle olunca, 
darbe yapmak, onların esas niyetine, maksa-
dına, esas amacına çevirir. Ve Türkiye’yi sev-
meyen o devletler öyle sualler verirler ki, Tür-
kiye neden bu kadar aktif bir siyaset yapıyor? 
Ben hatırlıyorum, bir defa Bill Clinton Türki-
ye’nin Dışişleri Bakanlığı’na bir soru verdi ki; 
“Neden bu kadar faalsiniz? Siz Yeni Osmanlı mı 
yaratmak istiyorsunuz? Osmanlıyı dayatmak mı 
istiyorsunuz?” Böyle bir sual verdi.

Türkiye’nin siyasetini istemeyen devletler 
ona karşıdır ve böyle darbe hadiseleri tü-
retmek istiyorlar. Türkiye’de o olaylar yaşa-
nırken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı derhal 
Türkiye’ye telefon etti, Azerbaycan halkının 
Türkiye’nin yanında olduğunu söyledi.

Azerbaycan her zaman Türkiye’nin yanın-
dadır... Ermenistan, Azerbaycan topraklarını 
işgal etti. Biz bunu asla unutmuyoruz. Azer-
baycan’a göre Türkiye Ermenistan ile sınırları 
açmıyor. Biz her zaman birdik.

Avrupa Konseyi’nde, Türkiye Başbakanının 
iştirak etmediği bir toplantıda, Ermenistan 
temsilcisi, Türkiye aleyhine iftiralar söylemeye 
başladı. O zamanlar Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev söz istedi ve dedi ki:“Türki-
ye Devleti’nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 
bu toplantıya katılmadı. Fakat ben buradayım, 
onun kardaşı buradadır. Azerbaycan’ın Devlet 
Başkanı buradaysa, Türkiye Başbakanının ol-

madığı bir yerde, siz Türkiye aleyhine hiçbir şey 
söyleyemezsiniz.”

Bu Batı’nın demokrasiyle bağlı sözleri, bir su-
alde yalan olur. Asıl demokrasiyi biz Türkiye’de 
gördük. Halkın iradesi olan yerde demokrasi 
var. Ama Batı’da demokrasi nasıldır? Bu soru-
ya, ABD’yi yaratan şahıslardan biri, Benjamin 
Franklin cevap veriyor. Benjamin Franklin di-
yor ki; “Bana sorarsanız Batı’da ve onun merkezi 
olan ABD’de demokrasi, tahminen şöyle bir şey-
dir. İki kurt ve bir kuzu akşam yemeğinde biz ne 
yiyeceğiz meselesini konuşmaya koyuluyorlar. İki 
kurt elini kaldırıyor ki, bu kuzu yenilecek.Kuzu eli-
ni kaldırıyor ki, bu kurt yene-
cek. İkinin bire üstünlüğüyle, 
demokratik bir yolla, kurtlar 
kuzuyu yiyorlar.” ABD’de 
demokrasi böyle bir şeydir.

Bu darbe olayında gel-
diğimiz en büyük dersi-
miz, hiçbir zaman oturup 
gözlemek olmaz. Çok ayık 
olmak lazımdır. 2023 he-
deflerinisevmeyen ülkeler 
çok üzülürler ki, Türki-
ye 2023 yılında bu kadar 
uğurlara imza atacak ve 
bundan onlar korkuyorlar. 
O yüzden, böyle darbe ha-
diseleri, korkulu, tehlikeli 
hadiseler yaşanılabilir.

Ben fırsattan istifade 
edip, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ 
münakaşasında, Azerbaycan topraklarının iş-
galine bağlı meselelerde, bizi her zaman mü-
dafaa eyleyen, destekleyen Türkiye devletine, 
Türkiye rehberliğine öz teşekkürümüzü bildi-
ririz.

Pakistan da Türkiye’ye yakın, çok az sayılı 
devletlerden biridir ki, Azerbaycan toprakla-
rının işgaline göre Ermenistan ile hiçbir dip-
lomatik alakaları yoktur. Ben Pakistanlı olan 
kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah 
bizim birliğimiz, kardeşliğimiz imkân vermez 
ki, Türk Dünyasını sevmeyen, düşman olan 
devletler, öz amaçlarına nail olsunlar. Hiçbir 
zaman imkân vermeyiz.

2002’de Türkiye’de 
150 milyar dolar 
olan millî gelir, 
on yıl sonra 800 
milyar doları 
buldu. Bu büyük 
bir neticedir. Bunun 
için Erdoğan 
hâkimiyeti, 
AKP hâkimiyeti 
düşmanlar 
tarafından hedef 
seçilmişti.
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Türkleri suçlamak isteyenlere şunu söylü-
yoruz: Bırakın 100 yıl önceyi, şu anda Azer-
baycan’da bir soykırım yapılmıştır. Ermeniler, 
Azerbaycan topraklarının 5’te 2’sini işgal et-
miş durumdadır. Şu anda Ermenistan’ın işgal-
ciliği devam etmektedir. Bu haklı davasında 
biz Türkler, Azerbaycan’ın tabii ki yanındayız. 
Azerbaycan’ın davası Türkiye’nin davasıdır.

Türkiye tarihinde birçok darbe vardır. ‘Hâ-
kimiyet kayıtsız şartsız milletindir!’ sözüne 
karşın, milletin hâkimiyetini parçalayıp, kendi 
iktidarlarını hâkim kılmak isteyenler, demok-
ratikleşme sürecine ilk darbeyi 1960’ta yönelt-
mişlerdir. İlk seçilmiş Başbakanımızı idam 
etmişlerdir. Arkasından her 10 yılda bir başka 
darbeler sahneye çıkmıştır. Bu darbelerin ar-
kasında bir kadronun, bir ideolojinin olduğu-
nu görürüz. Bu, militarist bir ideolojidir.  Fakat 
15 Temmuz, herhangi bir askeri darbe değil-
dir. 15 Temmuz, doğrudan doğruya, cemaat 
örgütlenmesi şekli altında ortaya çıkan bir 
çete üzerinden, dışarının müdahalesidir. Do-
layısıyla, Türkiye’nin bağımsızlığına saldıran 
bir darbedir. 15 Temmuz, 1920’de Millî Müca-
deleyi kazanan ruha, Kuvayı Milliye ruhuna, 
bağımsızlık ruhuna saldırıdır. Bu bakımdan, 
o darbenin içerisinde yer alan hainler, doğru-
dan doğruya Türk istikbaline, yani geleceğine 
saldırmışlardır.

“15 Temmuz 
Türkiye’nin 

bağımsızlığına 
saldıran bir 

darbedir”

Prof. Dr. Vedat BİLGİN /Milletvekili

4. OTURUM
Sendikalar ve Darbeler

Demokrasi aynı 
zamanda emeğin 

hakkının ve huzurunun 
olduğu, insanca 

yaşama şartlarının 
inşa edildiği bir 

rejimin adıdır. Bu 
bakımdan emekçilerin 

ve sendikaların 
demokrasiye ve 

bağımsızlığa sahip 
çıkması daha anlamlı 

ve önemlidir.
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İki şeyi tarihte ilk yapan bir milletiz: Bağım-
sızlık Savaşını ‘Meclisi’ ile yapan ilk milletiz. 
İkinci; bugün istiklalimizi yeniden Büyük Mil-
let Meclisi’nin açık olduğu, o kanlı temmuz 
gecesinde, milletle birlikte hem istiklalimizi 
koruduk, bağımsızlığımızı müdafaa ettik, hem 
de demokrasimizi koruduk.

Türkiye’nin mücadelesi, bugün de demok-
rasi mücadelesidir. Demokrasiye her adımda, 
her mevkide, her kurumda sahip çıkmak çok 
önemlidir. Ama emeğin sahip çıkması, emek 
örgütleri sendikaların sahip çıkması çok daha 
önemlidir. Demokrasi aynı zamanda emeğin 
hakkının ve huzurunun olduğu, insanca yaşa-
ma şartlarının inşa edildiği bir rejimin adıdır. 
Bu bakımdan emekçilerin ve sendikaların de-
mokrasiye ve bağımsızlığa sahip çıkması daha 
anlamlı ve önemlidir.

Küresel satranç oyunu, Türkiye ‘yi Ortadoğu 
‘da etkisiz kılarak ve bağımsızlığını yok ederek, 
yüz yıl sonra Ortadoğu coğrafyasını yeniden 
parçalamak isteyenlerin müdahalesiydi. O 
müdahaleye, millet olarak cevap verdik. Şimdi 
sosyal kesimler, işçiler bu platformlarda cevap 
veriyor. Küresel ölçekte, dostlarıyla, meslek-
taşlarıyla, emektaşlarıyla birlikte yapıyorlar. 
Bunun için bu toplantıyı çok anlamlı buluyor 
ve kendilerini kutluyorum.

Sendikalar, sivil toplum ve sivil düşünce… 
Bunlar üst üste gelmediği zaman, sendikalar 
darbelerin yanında yer alırlar, darbelerin ya-
pıcısı olurlar. Darbelerin üretilmesine katkıda 
bulunurlar. Türkiye tarihinde örnekleri var.

12 Mart 1971 Darbesi gerçekleştikten son-
ra, Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu, 

darbeyi destekleyen bir bildir yayınladı. Oysa 
12 Mart darbesinden en çok DİSK mağdur 
oldu. Demokrasi düşmanı darbelerin hiç bi-
risi, sivil topluma, sivil örgütlere, emeğe hoş 
bakmazlar.

Sivil düşünce olmadan sivil örgütlerin ken-
di fonksiyonlarını yapması mümkün değildir. 
Türkiye’de çok sayıda sivil toplum kuruluşu 
vardır, ama bunların birçoğu sivil değildir. 
Çünkü sivil zihniyete sahip değil; militarist 
ideolojinin emrindeki kamuoyu oluşturma 
kurumlarıdır. Sivil toplum maskesini takmak 
onları kurtarmaya yetmez.

HAK-İŞ ve Memur-Sen demokrasiyi savu-
nan sendika örgütleridir. Bunların demokrasi 
mücadeleleri önemlidir. 15 Temmuz’da da bu 
önem ortaya çıkmıştır. Tankların karşısına çı-
kan, tankları durduran işçiler, aynı zamanda 
kendi emeklerini, kendi ülkelerini savunan 
işçilerdir. Demokrasi, ekmek ve bağımsızlık… 
Türkiye, 15 Temmuz’dan itibaren bu sınavı ba-
şarıyla verdi. HAK-İŞ ve Memur-Sen de…

Sadece demokrasiler sendikalara saha aç-
maz; aynı zamanda demokrasiler de sendika-
ları demokratikleştirir. Bugün Türk-İş’te Ergün 
Atalay, özellikle demokrasi sağlayan bir sendi-
kacı olarak biliniyor. 

Başta 15 Temmuz gecesi olmak üzere, her 
sahada ve demokrasiye destek olmuştur. 
Türk-İş topluluğu içerisinde hâlâ antidemok-
rat, faşizan beşli çete anlayışını savunan zih-
niyet yok mudur? Vardır. Biz de onları eleşti-
receğiz. Demokrasiye rağmen emek örgütü 
olamaz; emekçi, demokrasiyle beraber ekme-
ğini büyütür.
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Bu muhteşem kongreye davet için teşekkür 
ederim. Biz burada, kardeş ülke olarak, Azer-
baycan’dan büyük bir delegasyonla yer alıyo-
ruz. Biz kardeş millet, kardeş devletiz.

Sizi, Azerbaycan sendikalarının çok değerli 
üyeleri adına ve bizzat Azerbaycan Sendika-
lar Konfederasyonu Başkanı Sayın Milletveki-
li Settar Mehbaliyev adına selamlıyorum ve 
kongrenize başarılar diliyorum.

İzninizle, Konfederasyon adına bir bildiri 
var; onu size okuyorum:

“Değerli arkadaşlar!

Geçen yaz Temmuz 15’te hepimiz derin bir 
sarsıntı geçirdik. Fetullahçı Terör Örgütü’ne hiz-
met eden dış devletler ve halkına ihanet eden 
bir grup asker, o gece kendi kardeşlerine dehşet 
yaşatarak, darbe yoluyla iktidarı almaya gayret 
etti.

İlk bakışta, bunları engellemek zor görünü-
yordu. Ancak bir kez daha Türkiye kendi siyasî 
yetkinliğini göstermiştir. Kahraman Türk Halkı, 
bir kez daha tarih yazdı. Toplum demokrasiye 
ve Türk devletçiliğine olan duyarlılığını dünya-
ya göstermiştir. Türkiye toplumu daha yetkin, 
daha demokratik olduğundan, bu durumdan 
büyük başarıyla çıkabildi. 250’ye yakın kişinin 
şehit düşmesi ve binlerce insanın yaralanması, 

“Türkiye 
demokrasiye 

bağlılığını 
gösterdi”

Cevanşir ALHASSOV /Azerbaycan Milletvekili

4. OTURUM
Sendikalar ve Darbeler

O günlerde Türk halkını 
destekleyen Azerbaycan 

Sendikalar Konfederasyonu 
da Fetullahçı terör örgütünü 

şiddetle kınamıştır. 
Azerbaycan Sendikalar 

Konfederasyonu, o günlerde 
Türkiye’nin tüm sendikal 

birliklerine hitaben mesajlar 
göndererek, kardeş halka 

kendi iradesini göstermek 
için metin olmayı dilemiştir.
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Fetullahçı Terör Örgütü’nün gerçek yüzünü sa-
dece Türk Milletine değil, tüm dünyaya tanıttı. 
Sır değil ki; uzun yıllardır Güney Kafkasya’da 
renkli devrimler hevesine düşenler vardır. On-
ları dışarıdan heveslendirerek, demokrasi, öz-
gürlük, insan hakları gibi gelişigüzel terimleri 
ezberleterek, kendi hükümetlerine karşı isya-
na kaldırmaya çalışıyorlar. Bu ülkelerin halen 
ayaklanmaya, yaşadığı iktidar değişikliğine 
karşı gelmesi, ister onun kendisi için gelecekte 
de bölge devletleri için büyük önemli faktördür.

Böylece 15 Temmuz, Türkiye’de darbe girişi-
mi tarihine dönüştü. Tüm dünya, FETÖ terör 
örgütünün içyüzünü tanıdı. Türkiye demokrasi-
ye bağlılığını gösterdi.

Her zaman Türk halkının ve devletinin ya-
nında olan Azerbaycan halkı ve devleti, Türki-
ye’nin Anayasasına, demokrasisine yönelik bu 
politikayı kabul edilmez bulmaktadır.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham 
Aliyev, aynı gecede Türkiye yönetimine gön-
derdiği özel mesajla vurguluyor: “Eminim ki, 
Türkiye halkı ve iktidarı, kendi birliğini göste-
rerek, darbe girişiminin önlenmesi yönünde ger-
çekleştirilen kesin tedbirliler sonucunda, kardeş 
ülkede durum kısa zamanda düzelecek ve eski 
haline dönecektir. Azerbaycan ve Türkiye’de ik-
tidar-halk birliğinin somut durumlarda kendi 
alayını bulması takdir aldı. Geçen yüzyılda Ulu 
Önder Haydar Aliyev de Azerbaycan’ın en acı 

günlerinde, halkı devrim-
cilere karşı birleşmeye ça-
ğırmıştı. Sayın Erdoğan’ın 
çağrısıyla bu gece sokakla-
ra çıkan halk, büyük irade 
gösterdi.”

O günlerde Türk halkını 
destekleyen Azerbaycan 
Sendikalar Konfederas-
yonu da Fetullahçı terör 
örgütünü şiddetle kına-
mıştır. Azerbaycan Sendi-
kalar Konfederasyonu, o 
günlerde Türkiye’nin tüm 
sendikal birliklerine hita-
ben mesajlar göndererek, 
kardeş halka kendi irade-
sini göstermek için metin 
olmayı dilemiştir.

Ülkelerimiz arasında-
ki dostluk, arkadaşlık ve 
kardeşlik ilişkileri bunu 
gerektiriyordu. Biz inanıyoruz ki; sizinle bir-
likte, genel amaç uğruna çok taraflı ilişkile-
rimizi sürdürecek, ekonomik krizlerin, terör 
sonucu oluşmuş krizlerin çözümünde aynı 
görüşte olacağız.

Hepimize bu yolda başarılar dilerim. Ulu 
Tanrı Türkiye’yi korusun.

Sayın İlham 
Aliyev, aynı gecede 
Türkiye yönetimine 
gönderdiği 
özel mesajla 
vurguluyor: 
“Türkiye halkı 
ve iktidarı kendi 
birliğini göstererek, 
darbe girişiminin 
önlenmesi yönünde 
alınan tedbirler 
sonucunda, 
kısa zamanda 
düzelecek ve eski 
haline dönecektir.
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Bismillahirrahmanirrahim. 

Peygamber Efendimize, Ehli Beyti’ne ve sa-
habelerine sonsuz Salat ve Selam olsun!

Değerli arkadaşlar!..

Sizin gibi bir topluluğun karşısına çıkıp 
konuşmak çok güç ve zordur. Sizler orman 
işçilerisiniz. Sizler, temiz hava, ki onsuz asla 
yaşayamayız, bu yüzden doğa insanlarısınız. 
Sizlere hitap etmekte büyük bir güçlük çeki-
yorum. Yine de konuşmama izin vermenizi 
rica ediyorum.

Değerli dostum, Genel Başkan Settar Aslan 
ve değerli sendika ofisinde çalışan arkadaş-
larım…

İzin verin, sizlere ‘Direnişçi’ ve ‘Zamanı Dur-
duran’ adı vereyim. Sizler; “Zaman!...” dediniz, 
“Ey zaman, Dur!..” Darbeden ve o darbeciler-
den kurtulmak için, zamanın sizi bırakmasını 
istediniz. O gün sizler, zamanı durdurdunuz.

Darbeciler bu işleri kendiliğinden yapma-
dılar. Son günlerde birçok şey duyduk. Fakat 
ben eminim ki, bunu yapanlar Türk değil-
lerdir. Çünkü bir Türk; annesine, babasına, 
çocuklarına ve kendi milletine asla kötü dav-
ranmaz. Türk vatandaşı; ülkesine, egemenli-
ğine ve coğrafî konumuna sahip çıkar.

“Biz Faslılar 
Türklerin 

acılarını derinden 
paylaşmaktayız”

Muhammed SELLAH/Fas İşçi Birliği Yön. Kur. Üyesi ve Tarım Federasyonu Gn. Sekreteri

4. OTURUM
Sendikalar ve Darbeler

Sayın Aslan, 
size birkaç şey söylememe 

izin verin. Bu, sizin 
tevazuunuzdandır. Siz bir 

emekçi ve bir mücahitsiniz. 
Siz temiz yürekli, işçilerine 

ve vatanına acıyan bir 
lidersiniz. Saydığım 

övgülerin daha da 
ilerisindesiniz.
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Türkiye, Avrupa’nın Doğusunda bulun-
maktadır. Fas’ın ise, Avrupa ile uzun bir sınırı 
vardır. Tarihi okuyanlar, benim burada neler 
anlatmak istediğimi anlayacaklardır. Biz Fas-
lılar, Türklerin acılarını derinden paylaşmak-
tayız.

İşçi sendikaları konusuna döneyim…Bizler,-
Sayın Aslan’ın kaptanlık yaptığı gemide, birer 
‘vefalı askerler’iz. Bu gemi; gıda güvenliği ve 
egemenlik ve vatanseverlik gemisidir.

Sayın Aslan, size birkaç şey söylememe 
izin verin. Bu, sizin tevazuunuzdandır. Siz bir 
emekçi ve bir mücahitsiniz. Siz temiz yürek-
li, işçilerine ve vatanına acıyan bir lidersiniz. 
Saydığım övgülerin daha da ilerisindesiniz.

Bu ülkede düzeni bozmak için kalkışma ya-
panlar hatalıydılar. Bunlar; benim, sizlerin ve 
tüm milletin hakkında haksızlık yaptılar.

Bu kongre, Hükümet ile ortak bir anlayışla 
yapılmıştır. Dün Sayın Başbakanın konuşma-
sı dinledik. Ve ardından birçok kişiyi dinledik.

Bizlerin, işçilerin ücretleri, haftasonunda 
veya ayın sonunda verilen birkaç kuruş de-
ğildir. Bizim asıl ücretimiz Allah indindedir. 
Çünkü bizim yaptığımız işin hakkının üç beş 
kuruşla karşılanan bir iş olduğunu düşün-
meyin. Çünkü bizim emeğimiz, ülkenin kal-
kınması içindir. Sizler, değerli işçiler!.. Gece 
gündüz çalışmanızı ve yaptığınız işte ciddiyet 
göstermenizi temenni ediyorum. Çünkü bu 
vatan, en çok size muhtaçtır ve onun için işi-
nizi en iyi şekilde yapınız.

Dün gazetecililerle aramda geçen bir diya-
logu sizlere aktarmak istiyorum. Onlara, mes-
leklerinin ne kadar zor olduğunu söyledim.
Ve onların, her zaman başkaları tarafından 
hedef alındıklarını söyledim. Ama onların 
hiçbir zaman işçiler tarafından hedef haline 
getirilmeyeceklerini düşünmelerini istedim. 
Ayrıca, kalemlerini de işçilerin durumunu 
düzeltmek için kullanmalarını rica ettim.

Sanırım bana ayırılan vakti doldurdum. Sö-
zümü bir Ayet ile bitirmek istiyorum:

“Müminler içinde öyle erler vardır ki, Al-
lah’a vermiş oldukları ahde sadakat gösterir-
ler, onlardan kimi bu uğurda canını feda etti, 
kimi de bu dâveti beklemektedir. Ahitlerini 
hiç değiştirmemişlerdir.”

Böylece, bu ayet ile sözümü bitirmiş oluyo-
rum. Umarım sizlere, bu konuşmamda gere-
kenleri söylemişimdir. 75 yaşındayım ve bu 
meslekte 50 yıl emek verdim.

Allah Sizleri Koru-
sun!

Allah Türkiye’yi 
Korusun!

Allahüekber!

Allahüekber!
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Aslında yakından uzağa bir yolculuk yaptı-
ğımızda, Türk siyasal tarihinde, Türkiye’nin si-
yasal dönüşüm tarihinde, sendikaların darbe-
lerle ilişki ağını iki farklı konsepte görüyoruz:

Biri, darbelere gerekçe üreten sendikacılık 
anlayışı… Darbede rol oynamaya hevesli bir 
sendikacılık anlayışı var.

Diğer tarafta, darbeye dair gerekçeleri sil-
mekle yetinmeyen, insan yoluyla kazan-kazan 
ilişkisi kurmaya çalışan bir sendika duruşu 
var. Bunu 15 Temmuz’da yaşadık, 12 Eylül’de 
yaşadık, 28 Şubat’ta, hatta 1960’ta da yaşadık.

15 Temmuz buna ilişkin çok net bir fotoğraf 
çıkartıyor. Bir yandan 15 Temmuz’da sahada 
olma telaşıyla hareket eden örgütler vardı. Bir 
yandan da sahaya sükunet vererek, darbenin 
kendi ruhunu sokağa hâkim olmasını isteyen 
telaşlı bir yapı vardı.

Türkiye’de birçok sendikal yapı, ne yazık ki 
demokrasiyi kendileri için temizleme aracı 
olarak görürken; demokrasiye katkı vermek-
ten itinayla kaçınmışlardır.

İkinci bir yapı var ki; ben oraya daha çok 
HAK-İŞ ve Memur-Sen’i konuşlandırıyorum. 
Sendikalar bir yönüyle emek teorisini, bölü-
şüm teorisini yönetirken; sivil toplum tarafıyla 
da yönetim teorisini, devlet teorisi, demokrasi 

“Demokrasiyi 
koruyamazsak 

emeğimizin 
değeri 

kalmayacak”

Hüseyin Rahmi AKYÜZ /MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkan Danışmanı

4. OTURUM
Sendikalar ve Darbeler

Biz sendikacılığı; emeğin, 
bölüşümün, yöneticinle 

paylaşmanın, ortak 
katılımın merkezine 

aldık ve bunun gereğini 
yapıyoruz. Bunun en güzel 

fotoğrafını, burada Öz 
Orman-İş veriyor. 
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teorisi ya da kültürünün yeşermesine katkı 
sunmak zorundurlar.

Bu noktada, HAK-İŞ’in 1980’nin hemen son-
rasında kurtuluş reçetesi hazırlama telaşını, 
Türkiye demokrasisi için büyük bir katkı ola-
rak görüyorum. İnsanlar yeni Anayasanın dar-
be düzeninde, mesai siteminden pay almaya 
çalışırken, HAK-İŞ’in bütün sendikacıları ve 
sendikaları, bu yapının sisteme dönüşmesi 
için direnci en başta ortaya koydular. Bu Ana-
yasa ile bu toplumu bağdaşmak mümkün de-
ğildir, diye, başlangıçta bir itiraz gelişirdiler.

Biz (Memur-Sen) daha sonraki bir dönemde, 
kuruluşumuzda HAK-İŞ katkısı var. Settar Baş-
kan o süreci benden daha iyi biliyordur. On-
ların sayesinde, onların desteğiyle büyüdük 
geliştik. Ve gördük ki; siz, sizi var eden, sizin 
yaşam coğrafyanızı teşkil eden ülkeye, millete 
ve onların ihtiyaç duyduğu iradeye ne kadar 
destek verirseniz, o kadar taktir ve teveccühle 
karşılaşıyorsunuz. Sizin bir sözünüzle, bütün 
teşkilat, o takdir ve teveccühü, yeri geliyor di-
rence dönüştürüyor.

Bu, 28 Şubat’ta böyle oldu, 27 Nisan’da böyle 
oldu, 15 Temmuz’da böyle oldu. Siz, emek için 
çalıştınız. Bir müddet sonra, eğer demokrasiyi 
koruyamazsak emeğimizin değeri kalmaya-
cak, mesajı verdiğinizde, köşe başlarında ga-
zete okuyan değil, meydanlarda darbeye ya da 
vesayete meydan okuyan kitlenin liderliğini 
üstlenmek zorunda kalıyorsunuz.

Türkiye’deki dönüşümü böyle okumak gere-
kiyor. Türkiye’de yıllarca hep şu söylendi bize: 
Türkiye modernleşmeyi geç yakaladı, ıskaladı. 
Aslında bu söylenirken, arkada planda başka 
bir şey daha söylenmişti. 

Biz iki büyük şeyi aslında ıskalamıştık; onu 
bize unuturdular; sivilleşmeyi ve demokratik-
leşmeyi… Gecikmeden değil, açık bir irade er-
telemeden bahsetmek gerekiyor.

1950’deki çok partili hayattan sonra, vesayet 
sistemi, hem sivil ayağı hem demokratik kül-
türü erteleme refleksleri üretti. Sendikalar, bu 
refleksleri ilk fark etmesi ve bertaraf etmesi 
gereken kitlelerken, belki bizim büyümemiz, 
ses çıkarmamız beklendi.

Bu erteleme, 1980’lerden sonra ancak ye-
rini mücadele ve bir inşa faaliyetine bıraktı. 
Eğer siz de demokrasi tarlasında, insan onu-
ru merkezli bir yapı oturtmaya çalışıyorsanız, 
önce sivil düşünceyi, önce paylaşmayı, hakça 
bölüşmeyi masaya koymak zorundasınız. Bu 
anlamıyla sendikalar, demokrasilerin doğal 
partnerleri ve doğal besleyicileridir.

Ama ne yazık ki, Türkiye’deki tüm sendika-
ları bu tanım içerisine koymak mümkün de-
ğil. Yurt dışından gelen değerli sendikacılar 
için de söylüyorum: Sendikaların demokrasi 
ve darbe sürecine ilişkin çerçeveyi netleştirir-
ken; darbe öncesinde ne söylüyorlardı, darbe 
sırasında nerede duruyorlar, darbe bertaraf 
edildikten sonra nasıl davranıyorlar, sorusu-
nu mutlaka sorsunlar.

Orada görürsünüz ki, HAK-İŞ de, Memur-Sen 
de darbe öncesinde, demokrasiyi güçlendir-
mek için, demokrasini ağacını altına su dökü-
yorlardı. Darbe sırasında, vesayetin kurşun-
ları demokrasiyi, insanoğlunu vurmasın diye 
meydanlarda bedenlerini siper ediyorlardı. 
Darbenin bertaraf edilmesinden sonra ise, 
darbecilerin, darbeyle beraber iş tutanların, 
azmettiricilerin, faillerin tespiti ve tasfiyesinin 
biran evvel gerçekleşmesi için irade, katkı su-
nuyorlardı.

Ben, oturumu bu anlamda çok değerli bulu-
yorum. O oturumun başında, aslında sonunda 
3 nokta var. Darbeler ve sendikalar… Sonunda 
üç nokta var. O üç noktanın tarifi, HAK-İŞ ve 
Memur-Sen için şudur: Sendikalar; darbelerin 
engelleyicisi, vesayetin yok edicisi, demokrasi-
nin var edicileridir. 

Öyle sendikalar da vardır ki; darbelerin se-
naristi, darbe anının figüranı, darbe sonrası-
nın da şaklabanıdır. Biz sendikacılığı; emeğin, 
bölüşümün, yöneticinle paylaşmanın, ortak 
katılımın merkezine aldık ve bunun gereğini 
yapıyoruz. Bunun en güzel fotoğrafını, burada 
Öz Orman-İş veriyor. Bu anlamlı, küresel çalış-
ma, başlık da çok makul, Küresel Satranç ifa-
desi… Aslında Öz Orman-İş bu çabasıyla, kü-
resel sistemin emperyal, kapitalist, vesayetçi 
tarafına ‘şah ve mat’ diyor.
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Öz Orman-İş Sendikası, inşallah bundan 
sonra, her yıl mümkün mertebe, böyle tema-
lı bir uluslararası kongre yapmak arzusun-
dadır. 2011’de Arap Baharı’nı düzenlemiştik. 
2017’de Küresel Satranç ve Demokrasi diyo-
ruz. Üçüncü bir temayı da tespit ederek, in-
şallah bir dahaki toplantıyı daha rahat bir 
ortamda düzenleriz.

HAK-İŞ’in olmadığı yerde Memur-Sen var-
dır. Memur-Sen’nin olmadığı yerde de HAK-İŞ 
vardır. Bizim olmadığımız yerde, Memur-Sen 
bizi temsil eder. Memur-Sen’nin olmadığı yer-
de biz Memur-Sen’i temsil ederiz. Çünkü aynı 
teknenin hamuruyuz, aynı idealin insanla-
rıyız. İdealimiz; demokrasi, insan hakları ve 
özgürlüktür.

Memur-Sen’i HAK-İŞ’te kurduk. Salim Uslu 
Bey’le, rahmetli Necati Çelik Bey, rahmetli 
Mehmet Akif İnan’ı, bu sendikanın başına 
gelmesi için ikna ettiler. Tabi o dönemde me-
murların sendika kurması yasaktı. Aslında 
Memur-Sen, yasakları delerek, yasakları kıra-
rak geldi. O acıların ne anlama geldiğini çok 
iyi bilir, arkadaşlarımız. Biz yasaklarla müca-
dele ede ede bugüne geldik. Bundan sonra da 
devam edeceğiz.

Türkiye’de sendikaların tarihi 1800 yıllara, 
1700’lü yılara doğru gider. Ama bugünkü sen-

“Çatışmayı değil 
uzlaşmayı esas 

alıyoruz”

Settar ASLAN /HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı

4. OTURUM
Sendikalar ve Darbeler

Türkiye’nin toz duman 
olduğu, herkesin bağırdığı 

ama kimsenin ne dediği 
anlaşılamayan bir dönemde 

kurulmuştu HAK-İŞ. O yüzden 
HAK-İŞ; parsellenmiş bir 

Türkiye’nin, parsellenmiş 
mahallelerin, ‘kurtarılmış’ 

bölgelerin olduğu bir dönemde, 
kendisine yer açmaya çalıştı. 

Öyle bir ortamda sesini 
duyurmaya çalıştı.
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dikal hayat, 1946’dan sonra, çok partili döne-
me geçtikten sonra; bir anlamda, oyların açık 
verilip sayımların gizli yapıldığı dönemlerde 
yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 1947 
yılında bir kısım yasaklar kaldırıldı. Türk-İş 
1952 yılında kuruldu. Kurucuları daha ziyade 
Amerikalıların teşviki, önderliğiyle öne çıkar-
tılan bir teşkilat…

Amerikan AAFLI’nin etkileri var, Türk-İş’in 
kurulmasında. 1967 yılında Türk-İş içerisin-
den bir grup sendika ayrılarak DİSK’i oluştur-
du. Bu konfederasyon, çok sert bir muhale-
fet yaparak hak arayacağım derken, işçilerin 
haklarını kısıtlayacak sert bir mücadeleye 
girdi. Darbeye davetiyeler çıkartıldı. Bunun 
sonuncunda, 1971 Muhtırası geldi. Hükümet 
değişti. Askerî muhtıra ile gelen 1971 Darbe-
siyle, bizim birçok haklarımız geri götürüldü. 
Çalışanların birçok hakları törpülendi.

1970 yılında Milliyetçi İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu MİSK kuruldu. MİSK de kendi 
alanında faaliyetini devam ettirdi. O dönem-
de Türkiye 4 parçadaydı. CHP’nin kontrolün-
de DİSK, MHP’nin kontrolünde MİSK… Türk-
İş’in hiçbir rengi yoktu; tabiri caizse İngiliz 
bayrağı gibi rengârenkti. Hiçbir ideali, hedefi 
olmayan bir kurumdu.

Bu mücadele devam ederken, 5 sendikanın 
bir araya gelmesiyle, 22 Ekim 1976’da HAK-İŞ 
Konfederasyonu kuruldu. HAK-İŞ Konfede-
rasyonu da, o günkü Millî Selamet Partisi’nin 
arka bahçesi olarak nitelendirildi. Türki-
ye’nin toz duman olduğu, herkesin bağırdı-
ğı ama kimsenin ne dediği anlaşılamayan 
bir dönemde kurulmuştu HAK-İŞ. O yüzden 
HAK-İŞ; parsellenmiş bir Türkiye’nin, parsel-
lenmiş mahallelerin, ‘kurtarılmış’ bölgelerin 
olduğu bir dönemde, kendisine yer açmaya 
çalıştı. Öyle bir ortamda sesini duyurmaya 
çalıştı.

Derken, 1980 Darbesi geldi. Bu darbeler-
de sendikaların günahı yoktur dersek, doğ-
ru söylememiş oluruz. Darbeye giden yolda 
sendikaların da günahı var. Çünkü; uzlaşma 
yerine çatışmayı esas alan bir yol izlendi. Bu-
nun sonunda, çatışmacı anlayış darbeyi getir-
di. Gelen darbenin sonunda da, maalesef hep 

zararı gören çalışanlar oldu. 12 Eylül 1980 
darbesi geldi. 12 Eylül 1980 Darbesinde DİSK 
ve MİSK’le birlikte HAK-İŞ de kapatıldı, üyele-
ri mecburen başka yerlere gitti.

7 Mayıs 1983’de 2821 ve 2822 sayılı Sendi-
kalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunları haya-
ta geçti. HAK-İŞ’in de faaliyetine izin verildi. 
O dönemde HAK-İŞ’in bulunduğu nokta sıfır 
bile değildi. Üyesi ve ekonomik kaynakları 
yoktu. Bir avuç ideal insanı, eşlerinin kolun-
daki bilezikleri, parmaklarındaki yüzükleri 
bozdurarak yola çıktılar.

2821 ve 2822 sayılı kanunlar, biz emekçiler 
için çok sert hükümler getirdi. Sendikal fa-
aliyet gösterebilmek için, o iş kolunda önce 
%10 barajını aşacaksınız. Bir iş kolunda 300 
bin insan çalışıyorsa, en az 30 bin tanesini 
üye kaydedeceksiniz. Üyelik ve üyelikten is-
tifa için noter şartı getirildi. Üyeyi noterden 
yapacaksınız, istifayı noterden yapacaksınız. 
Notere bir bedel ödeyeceksiniz. Bu da yakla-
şık 100 dolar civarında tutuyor.

Yeni kurulmuş bir sendika bu parayı nere-
den bulacak? Üyeyi nasıl bulacak? Noterler 
sabah 08:00 ile akşam 18:00 arasında çalı-
şıyor. Bu mesainin dışında üyeyi bulursanız 
nasıl kaydedeceksiniz? Bu da yetmedi, işlet-
me denilen bir baraj daha getirdi. İşletme ba-
rajı ne demek? Bizim Orman Teşkilatımızın 
27 bölge müdürlüğü var. Bunların toplam işçi 
sayısı 22 bin. Bu 22 bin kişinin 10 binini üye 
kaydedeceksiniz ki, orada toplu iş sözleşmesi 
yapma hakkı elde edesiniz.

Bunlar bir hayaldi. Burada amaçlanan şuy-
du: Türkiye’de Türk-İş dışında başka bir sen-
dikalaşma olmasın. Bir tek onların önünü 
açtı darbeciler. 12 Eylül döneminde sendika-
ları kapatılan işçiler, mecburen Türk-İş’e bağ-
lı sendikalara üye oldu. Toplu sözleşme ya-
pabilmek için DİSK’in üyesi de, MİSK’in üyesi 
de, bizim üyelerimiz de oraya gitti. Tekrar geri 
sendikanıza getirmenin bir maliyeti var. Mali-
yeti nereden karşılayacaksınız?

Şunu düşünüyoruz; askerlerin, darbecile-
rin kafası bu işleri yapmaya yetmez. Onların 
uzmanlık alanı değil, sendikalar kanunu ha-
zırlamak. Türkiye’de tek sendika olsun, bun-
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ları nasıl engelleriz, önce ülke barajı sonra iş 
yeri barajı, sonra noter masrafları… Bunlar 
askerlerin düşüneceği işler değil. Peki, bu ka-
nunu askerler düşünmediyse kim düşündü? 
Evet bir düşünen var.

O dönemde Türk-İş’in Genel Sekreteri, dar-
be dönemine Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı olarak verildi. Sadık Şide, o dönemin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı idi; asker-
lerin antrenörlüğünü yaptı. Yani bu 2821 ve 
2822 sayılı yasaların hazırlanmasında Sadık 
Şide’nin katkıları büyük…

Yasa çıktı, o tarihte mecburen biz de Türk-
İş’te üyeydik. Çalıştığım işyeri itibariyle, oraya 
geçmesek sözleşme yapamıyorduk. Bir top-
lantıya gittim, Ankara Çalışma Bölge Müdür-
lüğü’nde. Kanunun bir maddesi içlerine sin-
memiş. Hemen bölge bölge toplandılar. Sadık 
Bey’i de çağırdılar. Ben de ordaydım. “Şu şöyle 
değişecek, şöyle olması gerekir.” Dediler. Sa-
dık Şide gitti, Kenan Evren’le görüşerek, yasa-
nın o maddesini değiştirdi.

Maalesef Sendikalar Kanunu’nda örgütlen-
me yönündeki engellemelere Türk-İş ant-

renörlük yaptı. Bugün Türk-İş temsilcisinin 
de burada olması gerekiyordu. Kendilerine 
davetiye gönderdim, bir ay önceden. Buraya 
bir konuşmacı göndermelerini arzu ettim. Ne 
yazık ki, davetimize rağmen buraya bir tem-
silcilerini göndermediler. Herhalde darbeler 
döneminde danışmanlık yaptıkları için gön-
dermediler, diye düşünüyorum.

Yine 1997’deki 28 Şubat Postmodern Darbe 
döneminde, Beşli Çete vardı; Türk-İş, DİSK, 
TİSKR, TOBB ve TESK’ten oluşan… Bu 5 kuru-
luş bir araya gelerek, millî iradeyle gelen ikti-
darı düşürmeye gayret ettiler. Başardılar da…

HAK-İŞ’i de işin içine çekmek için yoğun 
gayret saffettiler. Ben yakinen biliyorum, o 
dönem de HAK-İŞ yönetimindeydim. Salim 
Bey’e o kadar baskı yaptılar. Ama biz HAK-İŞ 
olarak o işin karşısında durduk.

Maalesef, halkın oylarıyla gelen iktidar 
uzaklaştırıldı, yerine, partisi bile olmayan bir 
şahsa hükümet kurma yetkisi verdiler. Aka-
binde, o günkü Doğru Yol Partisi parçalanıp, 
bir kısım milletvekili istifa ettirilerek, ‘şemsiye 
partisine’ üye yapılarak hükümet kurduruldu.
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Darbeler böyle gelişiyor. Bu Beşli Çete’deki 
TİSK Başkanı Refik Baydur, Allah rahmet ey-
lesin, ‘Şu Bizim Beşli Çete’ diye bir kitap yaza-
rak, tarihe not düştü.

Darbelere giden yolda, maalesef sendikala-
rın günahı var. Biz 12 Eylül’den sonra 7 Mayıs 
1983’te sendikal faaliyete yeniden başladı-
ğımızda, oturduk, “Biz dün ne yaptık? Bugün 
ne yapmamız gerekir?” diye masaya yatırdık, 
tartıştık. Dün yanlışlarımız şunlardı, bugün 
ne yapacağız? Dedik ki; “Biz çatışmayı değil, 
uzlaşmayı esas alacağız.”

O tarihte HAK-İŞ’in logosu cami ile fabri-
kaydı. Sanayi ile maneviyatı iç içe koymuştu. 
Yani sanayinin maneviyattan ayrılamayacağı-
nı ifade eden logosu vardı. O logo daha sonra 
değiştirildi. Burada dedik ki, biz neyi yapma-
yacağız? Bir defa, bu gemide hep beraber va-
rız. Ülke batarsa hep beraber batarız.

Bu, işçinin ekonomik ve sosyal haklarını sa-
tacaksın anlamına gelmez. Önce iyi bir dinle-
yici olacaksınız. Karşı tarafın ne dediğini an-
layacaksınız. Anladığınız zaman esnersiniz, 
esnediğiniz zaman da uzlaşırsınız.

1980 Darbesinden sonra sıfırın altında bir 
seviyeden başlayan HAK-İŞ, bugün 500 bin 
üyeye yaklaşan bir konuma geldi. Demek ki, 
bizim izlediğimiz yol doğruymuş. HAK-İŞ’in 
böyle bir misyonu var. HAK-İŞ, bu ülkede 
mazlumların sesi olmaya devam edecek.

Davetimize icabet ederek, dünyanın dört bir 
köşesinden, çok uzak coğrafyalardan, belki 
uçak değiştirerek, uzun zahmete katlanarak 
ülkemize geldiniz. Bize güç-kuvvet verdiniz, 
dayanışmanızı gösterdiniz. Bu anlamda size 
çok teşekkür ederim. 
Bu toplantılar, ülkele-
rimiz arasında kurulan 
köprülerdir. İnşallah 
önümüzdeki dönem-
lerde, bu köprülerden 
halklarımız daha hızlı 
gelip geçerek, dostluk-
larını pekiştireceklerdir. 
Bizler de sizlerin ülke-
lerinize gelerek, sizlere 
orada güç-kuvvet verip, 
dayanışma ve dostlu-
ğumuzu göstermek için 
elimizden gelen gayreti 
sarf edeceğiz.

Bu arada, biraz önce 
karşılıklı ikili anlaşma-
lar imzalandı. Bu anlaş-
malar; daha önce talep 
edilen, yazışmaları ya-
pılan, karşılıklı muta-
bakattan sonra bugün imza altına aldığımız 
anlaşmalardır.

Biz, dünyanın başka yerlerindeki partne-
rimiz olan sendikalarla ikili ilişkilerimizi, 
dostluklarımızı geliştirmek istiyoruz. Bu bağ-
lamda, ülkelerinden buraya kadar gelerek 
aramıza katılan dostlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Bize güç, kuvvet verdiniz, kongremize 
katkı sağladınız. Aramızdaki dostluğu güç-
lendirdiniz. Ülkelerinize döndüğünüz zaman, 
dostluklarımızın, burada edindiğiniz intiba-
ların sizde kalmamasını, iyiyi de kötüyü de 
dostlarınıza anlatmanızı diliyorum.

1980 Darbesinden 
sonra sıfırın altında 
bir seviyeden 
başlayan HAK-İŞ, 
bugün 500 bin 
üyeye yaklaşan 
bir konuma geldi. 
Demek ki, bizim 
izlediğimiz yol 
doğruymuş. 
HAK-İŞ’in böyle 
bir misyonu var. 
HAK-İŞ, bu ülkede 
mazlumların sesi 
olmaya devam 
edecek.
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Öz Orman-İş Sen-
dikası tarafından dü-
zenlenen 15 Temmuz 
Darbe Girişimi Kü-
resel Satranç isimli 
Uluslararası Demok-
rasi Kongresinin son 
gününde dünyanın 
43 ülkesinden gelen 
150 sendika ve sivil 
toplum yöneticisi 
Türkiye’ye tam des-
tek verdi. 

2 Mart tarihinden 
başlayarak 3 gün boyunca FETÖ terör örgütün-
ce gerçekleştirilmek istenen işgal amaçlı dar-
be girişimi hakkında bilgi aldılar. Kongre çer-
çevesinde düzenlenen etkinlikleri büyük bir 
ilgi ve dikkatle takip ettiler. 15 Temmuz Darbe 
girişimi konulu resim sergisi ve sendikamız ta-
rafından hazırlanan 15 Temmuz belgeseli ve 
2 Mart tarihinde 5.000 tarım ve orman işçisi-
nin tıklım tıklım doldurduğu salondaki muh-
teşem açılışta halkın tepkisine tanık oldular.  
Başta TBMM olmak üzere 15 Temmuzda bom-

balanan yerlere düzenlenen gezilerde bizzat 
yetkililerden aldıkları bilgiler konuklarımızı 
derinden etkiledi. Hepsinin gözlerinde büyük 
bir üzüntü ve şaşkınlık okunuyordu. Özellikle 
kendi ülkelerinde darbeye maruz kalmış sen-
dikacılar darbecilere karşı daha tepkiliydiler. 
Bu tepki hem yüzlerine hem sözlerine yansı-
yordu. 3 ve 4 Marttaki 6 dilde simültane çeviri 
yapılan oturumlarda 15 Temmuz Darbe girişi-
mini, oynanan küresel satrancı, piyonları ve 
darbenin arkasındaki üst aklı bütün yönleri 
ve boyutları ile öğrendiler.

Bütün bu etkinliklerin sonunda Türkiye’ye 
geldikleri ilk günkü hallerinden eser yoktu. 
Bir kısmının hiç duymadığı, bir kısmının tele-
vizyon ve gazetelerden duyduğu, Asya, Afrika 
ve Güney Amerika’da zaman zaman karşılaş-
tıkları darbelerden biri gibi algıladıkları 15 
Temmuz darbe girişiminin uzun yıllar nasıl 
sinsi bir gizlilik içinde hazırlandığını ve Tür-
kiye’ye nasıl bir bedel ödettirildiğini yerinde 
görme ve dinleme fırsatı buldular. Belki kendi 
ülkelerinde yaşadıkları darbeleri hatırladılar. 
Kongrenin sonunda şu gerçek bütün çıplak-
lığı ile açıklık kazanmıştı: Dünyanın hangi ül-

DÜNYA SENDİKALARINDAN 
TÜRKİYE’YE TAM DESTEK

Konuk sendikacılar 
darbeyi, darbenin 
ardındaki güçleri 

en sert, en açık bir 
dille lanetlediler, 
Türkiye’ye, Türk 
Hükümetine ve 

Türk milletine 
desteklerini 
açıkladılar. 
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kesinde olursa olsun, darbecilerin kimlikleri, 
ideolojileri, gerekçeleri ne olursa olsun darbe 
yapanlar yok, darbe yaptıranlar vardı. Darbe 
bir ülkenin iktidarı, demokrasisi, bağımsız-
lığı ve geleceği üzerinden oynanan bir sat-
ranç oyunu hatta bir kumardı ve bu oyunun 
tek kazananı darbeleri planlayan, darbecileri 
destekleyen ve koruyan uluslararası güçlerdi. 
Onlar açısından Darbenin başarılı olup olma-
masının tek farkı başarılı darbelerde kazanç-
larının daha büyük olması idi. Darbe başarılı 
olmasa bile o ülkeye verdiği zarar, can kaybı, 
darbenin siyasi ve ekonomik maliyeti darbe-
nin arkasındaki güçlerin kârlı çıkmasına en-
gel olmuyordu.

Kongrenin sonunda ortaya çıkan bir başka 
gerçek ise darbelerle evrensel güçler arasında-
ki inkâr edilemez ilişki, hiçbir darbenin başka 
darbelerle birlikte düşünülmeden anlaşılama-
yacağı idi. Turuncu devrimler, Mısır’daki askeri 
darbe, 15 Temmuz darbe girişimi dâhil Türki-
ye’deki bütün darbeler büyük resmi oluşturan 
pazıldaki parçalardan sadece biriydi. 

Bütün bunlardan dolayı 15 Temmuz Küresel 
Satranç başlıklı Uluslararası Demokrasi Kong-

resi katılımcılar ve izleyiciler üzerinde derin 
etkiler bıraktı.

Yurtdışından gelen sendika ve sivil toplum 
yöneticileri 4 Mart tarihindeki son oturumun 
ardından tek tek söz aldılar. Her sendikacı 
darbeyi, darbenin ardındaki güçleri en sert, 
en açık bir dille lanetlediler, Türkiye’ye, Türk 
Hükümetine ve Türk milletine desteklerini 
açıkladılar. 

Kongrenin ilginç sonuçlarından biri de ko-
nuklarımızın 16 Nisan 2017 de yapılacak Ana-
yasa Değişikliği Referanduma gösterdikleri 
yoğun ilgiydi. Yurt dışından gelen sendikacı 
dostlarımız, her fırsatta Türk toplumunun 
kahramanlığına, Tayyip Erdoğan’ın liderliğine 
ve darbe karşısındaki dik duruşuna hayran-
lıklarını dile getirdiler. Hatta dost ve kardeş 
ülkelerin bazı sendikacıları referandumda 
“Evet” demeleri için Türk halkına çağrıda bu-
lundular. 

Bu büyük ve muhteşem Kongreyi düzen-
leyen Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı 
Settar Aslan’a ve Yönetim Kuruluna tebrik ve 
teşekkürlerini ilettiler.
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Darbe İslam 
dünyasında tam 
güneş tutulması 
gibi algılandı

Darbe girişiminden 
sonra Somali halkı 
kendiliğinden 
meydanlara 
dökülmüş ve 
Türk Halkının 
yanında olduğunu 
protestolarla 
göstermiştir. Bildiğimiz gibi, 15 Temmuz’da ordudan 

bir grup asker, başarısız bir darbe giri-
şiminde bulundu ve Sayın Recep Tay-

yip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, tüm Türk Halkı 
meydanlara, sokaklara ve havaalanlarına akın 
etti. Özellikle İstanbul ve Ankara meydanları, 
darbeye karşı dimdik duran Türk Halkının ni-
dalarıyla çınlamaktaydı.

Tüm bunlar, artık darbe zamanlarının geç-
mişte kaldığını ve Türk Halkının demokrasisi-
ne sahip çıktığını göstermektedir. Siyasi grup-
lar, muhalefet ve iktidar partisi, askeri ve polisi, 
hepsi kol kola girerek, darbeyi sona erdirmiştir.

Böylece tarih ve medeniyetler ülkesi olan 
Türkiye, darbecilere bu ülkede yer olmadı-
ğını ortaya koymuştur. Türk halkının, yöne-
ticilerinin nasıl yanında olduğunu, Türk Mil-
letinin diğer milletler arasında nasıl yüce bir 
millet olduğunu tüm dünya görmüştür.

Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin, İs-
lam Dünyasındaki yansıması, ‘tam güneş 
tutulması’ gibiydi. Darbe girişimi haberinin 
yayılmasıyla, ülkelerin tepkileri farklı bir şe-
kilde ortaya çıkmıştır.

Bazıları darbe girişimi kınarken; bazıları da 
sessizliği tercih etmiştir. Fakat Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın söylediği gibi, bu darbe gi-
rişimi, İslam Dünyasına yönelik bir darbeydi. 
Ve Türk halkının güçlü imanı ve birlikteliğini 
korumasıyla, bu tehlike atlatılmıştır. Bazıla-
rı, bu darbe girişimiyle Türkiye’nin bir daha 
ayağa kalkamayacağını düşünmüştü. Fakat, 
yapılan tüm yanlışlar, Türk Halkı tarafından 
bertaraf edilmiştir. Böylece Türkiye, daha 
önce de olduğu gibi, güçlü bir ülke olduğunu 
ispat etmiştir.

Somali halkı, darbe giri-
şimine ilk andan itibaren 
karşı olduğunu belirt-
mişti. Somali halkı, Türk 
halkına büyük bir saygı 
ve hayranlık duymakta-
dır. Darbe girişiminden 
sonra Somali halkı kendi-
liğinden meydanlara dö-
külmüş ve Türk halkının 
yanında olduğunu protes-
tolarla göstermiştir. Ay-
rıca Somali’de olan tüm 
sendikalar da, Türk halkına bu olağanüstü 
durumda destek olmak için, düzenli gösteri 
ve protestolar yapmıştır. Sosyal medya kul-
lanıcılarının birçoğu, Türk Bayrağı ve Somali 
Bayrağını karşı karşıya koyarak, profil resim-
leri yapmışlardır. Bazıları, Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan resmini, kendi profil resimleri yeri-
ne kullanmıştır.

Türkiye’yi daha da güçlü görmeyi ve uzay 
yarışında büyük ülkelere rakip olmasını, tüm 
içtenliğimizle ümit etmekteyiz.

Abdırızak MOALLIM ELMI
Somali Sendikalar Federasyonu

Yönetim Kurulu Üyesi

SOMALİ
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Halkın 
egemenliği 
demokrasinin  
ilk adımıdır

Bizim ihtiyacımız; güçlerimizi birleştir-
mek, el ele ve hep birlikte mücadele 
ederek, aynı şekilde, aynı ritimle, bü-

tün sendikalar için barış sağlamak, barış için-
de bir dünya kurmaktır. Tüm insanların barışı 
için çalışıyoruz. İlk önce halkın egemenliğini 
kabul ediyoruz. Bu, demokrasi için atılan ilk 
adımdır.

Demokrasi, tüm vatandaşların katılımını 
içerir. Bu katılım, vatandaşların seslerinin 
duyulması ve haklarının anlaşılması içindir. 
İnsanlar, dolaylı ya da dolaysız yollardan yö-
netime iştirak etmişlerdir. Bu, insanlara, yöne-
timin politik, sosyal ve ekonomik kararlarını 
kendilerinin belirlemesine izin verir.

Ayrıca eşitliği savunuyoruz. Tüm insanlar 
adına yapılan demokratik toplum vurgusu eşit 
olmalıdır. Eşitlik; tüm vatandaşların aynı de-
ğerlere, aynı şanslara, aynı fırsatlara sahip ol-
ması demektir. Dinlerine, cinsiyetlerine, siyasî 
görüşlerine, dillerine göre ayrımcılığa kurban 
gitmeleri demek değildir.

Adil ve özgür seçimler sayesinde, vatan-
daşlar liderlerini seçerek, darbenin yarattığı 
şiddet ve kaostan kurtulur. Sadece bu değil; 
seçim sayesinde, demokrasinin en şeffaf ha-
lini savunan hükümetler seçilir. Demokraside 
liderler seçilir ve seçmenin özgür iradeleri ve 
yetkileriyle giderler. Seçimlerde korkutma, 
tehdit ve yolsuzluk var ise, o seçimin demok-
ratik olduğu söylenemez. Seçimler tamamen 
özgür irade ile yapılmalıdır. Partiler ve üyeler, 
halka kendilerini özgürce ve açıkça ifade ede-
bilmelidir. Ayrıca seçmenler de kendilerini hiç 
bir baskı görmeden ifade edebilmelidir. Bu, 
sendika seçimlerinde de aynıdır.

Şeffaflık, vatandaşların güven duygusunu te-
tikleyen bir araçtır. Gerçek bir sendika birliği 
için, seçimlerdeki şeffaflık, dürüstlük, eşitlik 
ve adil olma duyguları önem taşımaktadır.

Demokratik toplum, gücün kötüye kullanıl-
masını engeller. Yürütme ve yargı gücünü et-
kili bir şekilde ayırmak gerekir. Sosyal hayatta 
yolsuzluk ve istismarı engellemek için, kötü 
güçlere karşı devleti korumak gerekir. Bu, sivil 
toplum kuruluşu ve basın bağımsızlığını ga-
ranti altına alır.

Demokratik seçimlerde, seçim sonuçlarını 
kabul etmeliyiz. Kazananlar ve kaybedenler 
olacaktır. Afrika’da, genellikle adaylar demok-
ratik bir seçimde kendilerine karşı duran, 
meydan okuyan birinin kazanmasını saygı ile 
karşılamıyor. Bu, gerçekte demokratik bir ha-
reket değildir. Demokratik sistem, zor bir sis-
temdir. Çünkü siyasî partiler; dinî ve kültürel 
yarar sağlama adına bölünmeler yaşar. Siyasî 
sistemde, sosyal çatışma ve zayıf demokrasi 
olabilir. Demokratik bir toplum, hiç kimsenin 
hukukun üstünde olmasına izin vermez.

Njifon PHILIPPE
Kamerun Ulusal İşçi Sendikaları Federasyonu 

Yönetim Kurulu Üyesi

KAMERUN
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Türk halkı 
darbecilerin 
komplolarını 
yerle bir etti

Öz Orman-İş Sendikası’na, bizi, yani İran 
İşçi Evi’ni bu toplantıya davet ettikleri 
için minnetlerimizi sunuyorum.

Bugün dünyada terörizm, özellikle Asya 
bölgesinde, emperyalizmin de desteğiyle, 
milletleri katletmekle meşguldür. Afganistan, 
Libya, hatta Afrika ve Avrupa’nın bazı bölge-
lerinde de bu terörist olaylara şahidiz.

İşçi teşkilatları, her zaman barıştan ve hu-
zurdan yana olmuşlardır ve her zaman ça-
tışmayı kınamışlardır. Barışı, demokrasiyi, 
özgür iradeyi ve halk iradesine karşı olan her 
şeyi, insanlığın aleyhine yapılan bir eylem 
olarak görmüş ve hep kınamışızdır.

Yabancı insanlar, emperyalist güçlerin yar-
dımıyla Türkiye’de bir darbe girişiminde bu-
lundular. İran Devleti ve aynı zamanda işçi 
sendikaları, ilk dakikalardan itibaren, insan-
lığa karşı olan, İslamiyet’e karşı olan, özgür-
lüğe karşı olan bu çirkin ve haince eylemi 
kınadı.

Darbeciler bilsinler, artık bundan sonra, 
topla tüfekle halkın özgür iradesine karşı 
koyamayacaklar. Bugün dünya küreselleş-
miştir. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan, 
özgürlükten yana olan insanlar, hiçbir zaman 
böyle eylemlere izin vermeyecekler.

Türk halkı, özgür bir şekilde, gece vakti de-
meden, hemen sokaklara çıkıp, çok güçlü bir 
şekilde, darbecilerin komplolarını yerle bir 
etti. Onlara geçit vermedi. Türkiye işçi sendi-
kaları, özellikle de Öz Orman-İş’in bunda payı 
çok büyüktür.

Türk Halkı şunu da bilsin ki, Allah onlardan 
yanaydı. Devlet, Allah’tan yana bir devlet ol-
duğu için, devlet ve millet el ele verdiler ve 
bütün bu komploları imha etmeyi başardılar.

İran İslam Cumhuriyeti de devrimden son-
ra farklı komplolarla karşı karşıya kalmıştır. 
Hâlâ bu komplolar devam ediyor.

Öz Orman-İş Sendikası’na, özellikle Sayın 
Genel Başkana, bütün bu toplantıyı düzenle-
yen herkese ve siz değerli konuklara çok te-
şekkür ederim.

Nasrollah DARYABEIGI
İran İşçileri Yüksek Konfederasyonu Başkanı

İRAN
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Darbe meşru 
hükümete 
yapılan bir 
suikasttir

Şimdi 15 Temmuz hakkında konuşmak 
için günler, hatta yıllar lazım. Bu kadar 
çok mağdur bırakan, bu büyük yaranın 

kapanması için çok uzun zaman gerekecek.

Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Birliği 
(ABSB) adına, bugün gerçekleştirilen bu güzel 
organizasyona davet ettiğiniz için çok teşek-
kür ederim. Umarım gelecek yılki toplantı-
mız acı hatıralar için değil, güzel hatıralar için 
olur.

Bu önemli konferansta, işçi hareketleri, 
demokrasinin kaderi ve büyük Türk Milleti 
hakkında konuşuldu. Türk Milleti ve Arna-
vut Milleti arasındaki bağların tarihî bağlar 
olduğu bilinmektedir. Arnavut sendikacıları 

da kararlı bir şekilde, Türk sendikalarını ve 
Türk Halkını desteklediğini ifade etmiştir. 
Onlar, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekle-
şen o çirkin eylemi ağır bir şekilde kınamıştır 
ve kınamaya devam ediyorlar.

Biz, gerçekleşen o eylemi; demokrasiye ve 
Türk Devletinin meşru organlarına yapılan 
bir suikast olarak değerlendirmekteyiz. Dar-
be girişimiyle ilgili, her kimden gelirse gelsin, 
bundan farklı olan her yaklaşımı şiddetle kı-
nıyoruz. Darbe girişimi, sadece Türk Halkı ve 
Türk Devleti açısından değil, aynı zamanda 
Türkiye’yi ‘bölge istikrarının korunması için 
önemli bir faktör’ olarak değerlendirenler 
açısından da kabul edilemez, kötü bir eylem-
di.

Biz Arnavut sendikacılar bir çağrıda bulun-
mak isteriz: Bu önemli konferansa katılan-
lara, bütün sendikalarımızın, kardeş Türk 
Halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Er-
doğan’a verdiğimiz desteği ifade eden ortak 
bir bildiri hazırlamamızı öneririz.

Tekrar sizi temin etmek isterim ki; bizler, 
her zaman, her durumda yanınızda olacağız.

Yaşasın sendikacılık!..

Yaşasın Türk Halkı!..

Yaşasın Dünya barışı!..

Allah Türkiye’yi kutsasın.

Hoşçakalın.

Pranvera BODINAKU
Arnavutluk Bağımsız Kimya, Gıda, Tarım, Ticaret 

ve Turizm Sendikası (SPKUBTTSH) Başkanı

ARNAVUTLUK
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Hiçkimse 
Türkiye’yi 
savaşlar ve 
çatışmalar 
ülkesi olarak 
gösteremez

Ben Senegal’den geliyorum. Fakat İtal-
ya’da Milano’da yaşıyorum. Bu organi-
zasyona, İtalya Afrika Dayanışma Birli-

ği’ni temsilen katıldım.

Türkleri anlatmak istiyorum. Düşünce felse-
fesinin zenginliğini, insanlığa cömertçe yakla-
şan, konuksever kültürünü, yoğun bir vatan-
daşlık duygusu taşıyan insanlarını... Türkiye 
ile Türklerle beraberim. Çünkü, ben de Türk 
gibi hissediyor ve barış istiyorum. Küresel Sat-

rancı konuşuyoruz. Ama bilhassa özgürlüğü 
ve barışı düşünmeliyiz. Çünkü barış olmadan 
yasa olmaz. Çünkü barış olmadan gelişme ol-
maz. Çünkü barış olmadan asla yaşama umu-
du olmaz.

Türk Halkı, kendi sesi ve yönetimi için, imti-
yaz ve egemenlik sahibi olan bir Başkan seçti. 
Bu Başkan, Ekselans Sayın Erdoğan’dır.

Afrika Dayanışma Birliği Başkanı olarak ben, 
Bu büyük kongrenin, bu büyük toplantının 
tüm katılımcılarıyla, alınacak tüm barış karar-
larını araştırma görevini, Türkiye siyasî lider-
lerine teslim edecek bir anlaşma imzalamak 
istiyorum.

Hiç kimse, Türkiye’yi savaşlar ve çatışmalar 
ülkesi olarak gösteremez. Türkiye hakkında 
konuşmak için, bu tarihî anda, yüksek bir so-
rumluluk duygusu ile bulunuyorum. Kendi 
toprak bütünlüğü ve siyasî bağımsızlığını ga-
ranti altına alan, halkına ışık tutan bu ülkenin 
gerçek kimliğini korumaya ihtiyacı var.

Bu yüzden onlara yakın olmamız gerekiyor. 
Türkiye’nin bugünkü yolu ve ışığı Başkanının 
sayesindedir. Türkiye özgür bir ülkedir ve kar-
şılaştığı darbede başarısızlık göstermemiştir. 
Darbenin başarısızlığı, ülkesini hâlâ seven 
Türkler olduğunu açıkça göstermiştir. Şu ce-
sur hareketle, Cumhuriyet tarihinin en güzel 
sayfasını inşa ettiğini söylemeliyim.

Silahlı kuvvetler, ülkelerin güvenliğini sağ-
lamak için kışlalarında bulunmalıdır. Ordu 
kuvveti, siyasî emrin aksi yönde çalışamaz. 
Terörizme ihtiyacımız yok, çünkü bu ülke de-
mokratik olarak seçilmiş bir Başkana sahip ve 
bu başkanın adı ‘Erdoğan’dır.

Bu Demokrasi Kongresine katılmanın, nasıl 
muhteşem bir duygu olduğunu belirtmek iste-
rim. Türkiye ile barış içinde olalım, Türklerle 
barış içinde olalım. 15 Temmuz Darbe Girişi-
mi sınasında hayatını kaybeden şehitlerinizi, 
cennetine alması için Allah’a yalvarıyorum. 
Türkler, Cumhuriyetin renklerini savunmak 
için hayatlarını feda ettiler

Yaşasın Türkiye, özgür ve bağımsız Türk Mil-
leti!..

Cheikh Tidione GAYE
İtalya-Afrika Dayanışma Birliği Başkanı

İTALYA
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Türk halkının 
ve demokratik 
meşru hükümetin 
yanındayız

15 Temmuz 2016 tarihinde Türki-
ye’de meydana gelen darbe girişi-
mi, trajik ve utanç verici, acı ve çok 

üzücü bir olaydı. Büyük devlet adamı ve Türk 
halkının bağımsızlık ve istiklal savaşının ön-
deri, büyük Mustafa Kemal Atatürk demiş ki, 
“Egemenlik şartsız kayıtsız milletindir”. Bü-
yük Atatürk’ün bu önemli dersi, o gün çok iyi 
ispatlandı.

Türk Halkı, cesaretle ve fedakârlıkla, kuv-
vetle ve akılla meydanlara ve yollara çıkarak, 
özgür oyla seçilen demokratik hükümetine 
sahip çıktı. Türk Halkı, Türkiye’nin özgürlü-
ğünü, demokrasini ve bağımsızlığını koru-
mak için sokağa çıktı. Bunlar için her zaman 

çok büyük bedeller ödedi. Türk Haklı, özgür-
lüğü ve demokrasiyi savaşla elde etmiştir ve 
kanıyla mühürlemiştir.

Şehirlerin tanklarla kuşatılması, yolların 
ve köprülerin kapatılması, polislerin ordu 
ile silahlı çatışmaya girmesi, devlet organla-
rının bombalanması ve masum insanlarının 
öldürülmesi, Fetullah Gülen’in gerçek yüzü-
nün bir göstergesiydi. Bu adam, kendi özel çı-
karları için Türk Milletine ihanet etti. Ancak 
bu ihanet gereken cevabı aldı. Türk Halkı ve 
Türk demokratik hükümeti, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın vizyoner ve ileri görüşlü liderliğin-
de, Türkiye’nin egemenliğine sahip çıkmayı 
bildi ve demokrasisini korudu.

Demokratik güçlerinin yanında, Türk Hal-
kının yanında, Türk Halkının özgür irade ve 
oyu ile seçilen demokratik meşru hükümetin 
yanında bulunmalıyız.

Biz Türk Halkını destekliyoruz ve onun 
haklı davasına katılıyoruz. Bizler, her nerede 
veya nereden meydana gelirse gelsin, her tür-
lü FETÖ’cü hareketi şiddetle kınıyoruz. Aynı 
zamanda, 15 Temmuz 2016 tarihinde meyda-
na gelen darbe girişiminin engellenmesinde 
sizinle birlikte olduğumuzu ve bu konuda 
desteğimizi tekrar ifade etmek isteriz. Bizler, 
Türk Halkına ihanet eden bütün unsurları ve 
halka karşı olan örgütleri tarihin çöplüğüne 
atmak için sizlerle birlikteyiz, yanınızdayız.

Yaşasın özgürlük sever Türk Halkı. Kardeş-
çe sizinleyiz.

Kol NIKOLLAJ
Arnavutluk Sendikalar Konfederasyonu 

(KSSH) Başkanı

ARNAVUTLUK
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Zorba güçlere 
direndiniz

Türk halkının 
yanındayız

Öncelikle hepinize olan derin saygımı-
zı sunmak istiyorum. Çünkü hepimiz, 
tüm dünyada belli seviyelerde güce 

sahip olmayı düşünen ve arzu eden insanlarız.

Burada Bangladeş’i temsilen bulunmakta-
yız. Ve aynı zamanda dış ticaret bazında en 
çok çalışan, en fakir vatandaşları temsilen 
bulunmaktayız. Düşünün, bazı insan grupları 
nasıl oluyor da zengin oluyorlar ve diğer top-
lumları yönetecek düzeye geliyorlar? Sanıyo-
rum cevabı zaten biliyorsunuz.

Siz kendinizi bu vahşi zorba güçlerden ko-
ruyorsunuz. Bunu yine maalesef ki zor kulla-
narak yapmanız gerekiyor.

Bazı insanlar dürüst yollarla mı zengin olu-
yorlar sizce? Tabi ki hayır… Onlar bu zenginli-
ği, insanları kandırarak, onların kanına gire-
rek, bazen sistemleri ezip geçerek, bazen de 
sistemleri tamamen yok ederek yapıyor. Bu 
güçler, zaman zaman yer değiştiriyor.

Sizlere, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Gam-
bia’dan selamlar getirdim. Gambia’dan, 
özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-

başkanı’na selamlar getirdim. Sizlere selam-
larımı sunuyorum.

15 Temmuz, Türk Halkına karşı yapılmış-
tır. Biz Gambia olarak, sizlerle aynı duyguları 
paylaşmaktayız. Siz Avrupa’nın ve dünyanın 
tam ortasındasınız. Siz, geminin kaptanısınız.

Türkiye’deki kardeşlerimize ve işçi arka-
daşlarımıza şunu söylemek istiyorum: Asla 
gevşemeyin, sıkı durun. Kimse bize bir şey 
dikte etmesin; asla kabul etmeyiz.

Yurdumuzun kalkınması için gece gündüz 
çalışmalıyız. Aldığımız ücreti bir sadaka ka-
bul edelim. Asıl maaşımız, Allah katında ve-
rilecektir.

Gambia Halkı olarak, Türk Halkının yanın-
dayız. Sizleri kutluyorum. Yaşasın Türkiye!..

Müşerref HÜSEYİN
Bangladeş Tekstil İşçileri Sendikası

Basın Sorumlusu

Momodou KEBBA CEESAY
Gambiya İşçi Kongresi 
Yönetim Kurulu Üyesi

BANGLADEŞ GAMBİYA
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Türk halkını 
samimiyetle 
takdir ediyoruz

Bu Demokrasi Kongresi, 15 Temmuz 
üzerine yapılmıştır ve Pakistan adına 
böyle bir davete katılmak büyük onur-

dur.

Demokrasilerde aslolan, ayrıcalıklı veya 
imtiyazlı zümrelerin değil; oylarıyla yönetme 
erkini belirleyen milletin iradesidir. Sendika-
lar ve sivil toplum örgütleri, demokrasilerin 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Emeğin hakkını ve 
özgürlüğünü savunma ve geliştirmede, de-
mokrasi ve demokratik ortam vazgeçilmez 
bir değerdir. Sendikalar, sadece üyelerinin 
değil; bütün bir toplumun demokratik hakla-
rını ve ülkenin geleceği savunma noktasında 
hak ve yükümlülük sahibidir.

Seçilmiş ve demokratik yönetimleri hedef 
alan her türlü yasadışı kalkışma, müdahale 
ve darbeler en ağır hukuk, toplum, ahlâk ve 

insanlık suçudur. Demokrasiyi sahiplenmek, 
düşünce özgürlüğü ve kamuoyunun haber 
alma hakkını temsil eden medya için varo-
luşsal bir görevdir.

Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, seçilmiş 
demokratik yönetimi ve toplumun iradesini 
hedef alan, silahlı ve kanlı bir darbe girişimi-
ne maruz kalmıştır. Ancak, seçilmiş liderliğin 
çağrısıyla sokağa dökülen halk; ülkesine, de-
mokrasisine ve özgürlüklerine sahip çıkarak, 
darbeye geçit vermemiştir.

Dünyanın neresinde olursa olsun, seçilmiş 
yönetimlere karşı yapılan bu tarz darbe giri-
şimleri kabul edilemez. Bu anlamda, özgür 
dünyadan ve demokrasiden yana olan her-
kesin ve her kuruluşun, böylesi girişimler 
karşısında tavır alması, demokrasiye inancın 
gereğidir.

Türk halkının 15 Temmuz Darbe-İşgal Gi-
rişimi karşısında gösterdiği cesur direniş, 
demokrasiler açısından örnek ve takdir edil-
mesi gereken bir toplumsal reflekstir. De-
mokrasileri tehdit eden her türlü müdahale, 
kalkışma, silahlı terör ve darbeler karşısında, 
bütün demokratik ülkeler ve kurumlar, her 
türlü çıkar ve denge hesabının dışında ka-
larak, dayanışma içinde, ortak bir mücadele 
vermelidir.

Haji Muhammed SAEED ARIAN
Pakistan İşçi Federasyonu Genel Sekreteri

PAKİSTAN
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Türkiye ile iftihar 
ediyoruz

Yaşasın Ruanda 
ve Türk işçileri!

Fildişi Sahili işçilerinin dünyadaki tüm 
tarım işçilerine selamlarını iletiliyoruz. 

Bu büyük ülkeyle, Türkiye ile iftihar 
ettiğimizi söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi, 
ülkemiz Fildişi Sahili de, 2002 yılında yaşadığı 
darbe deneyimi yüzünden, 2002 ile 2011 yıl-
ları arasında büyük bir kriz yaşadı. Sendika-
ların faaliyetini ve bütün hayatı felç eden bir 
kriz yaşandı. Fildişi, nüfusu fakir ama dünya-
nın en büyük tarım merkezidir. Dünyadaki 
diğer maceraperestlerin enerji kaynağı ara-
yış çabalarını neden reddettiğimizi anlıyor-
sunuzdur. Nitekim Türk Halkı da buna karşı 
durmaktadır. 

Türk Cumhurbaşkanı’nın resmi ziyareti ayrı-
calığına sahip olan ülkemiz, teröre karşı mü-
cadelede Türkiye Halkının ve hükümetinin 
yanındadır. Avrupa ve doğusunda yüksek bir 
istikrar ve barış oluşması ve bu büyük mede-
niyetin kalıcı olması dileğiyle….

Ruanda, Afrika’nın doğusunda, 26.000 
kilometrekarelik yüzölçümüne sahip 
bir ülkedir. Ekonomisi tarıma ve hay-

vancılığa dayalı, ama % 87’si tarımla uğraşan 
bir ülkedir. 1994 Nisan ayında Ruanda’da bü-
yük trajik anlar yaşandı. Ruanda’daki soykı-
rımlar, 100 gün içerisinde milyonları buldu.

Sendikalar, soykırım olaylarından etki-
lenmemiş olamaz. Her düzeydeki sendikacı 
ve  sendika temsilcilerini kaybettik ve ülke-
lerdeki tüm ekipmanlar, ofis otomasyonları 
yok edildi. Ruandalılar olarak, şimdilik ülke 
rehabilitasyonu ve ulusal kanunları yeniden 
düzenleme aşamasındayız.

Ben burada; Türk Halkına ve dünya ulusla-
rına karşı son zamanlarda yapılan barbarca 
saldırılara, teröristlerin yaptığı cinayetlere ve 
darbelere sağlamca karşı duran işçileri tem-
sil ediyoruz. 

Yaşasın sendikaların birliği!

Bervelle KODJO JOSEPH
Fildişi Sahili İşçileri Genel Birliği

Yönetim Kurulu Üyesi

Jeremie NSENGIYUMVA
Ruanda Tarım, Balıkçılık, Veteriner ve 

Çevre İşçileri Sendikası

FİLDİŞİ SAHİLLERİ RUANDA
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Türk halkının 
yaşadığı sarsıntı 
ve terörü aynı 
şekilde hissettik

Öz Orman-İş Sendikası tarafından or-
ganize edilen bu kongrede tartışılan 
15 Temmuz 2016 gecesi, şiddet ve de-

mokratik özgürlükler ile ilgili konu, sadece 
Türk Halkı için değil, dünyanın bütün halkla-
rı için çok önemli bir konudur. Zira özgürlük 
ve demokrasi, bir halkın yaşamının temelidir.

Biz Arnavutluk’ta, sendikamız ve tüm Ar-
navut Halkı, Fethullah Gülen Terör Örgütü 
(FETÖ) tarafından organize edilen darbe gi-
rişimi sırasında, Türk Halkının yaşadığı sar-
sıntıyı ve terörü aynı şekilde hissettik. Darbe 
girişimi, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Halkı-
na karşı bir terör saldırısıydı. Bu terör örgütü-
nün tek amacı vardı; kan akıtmak, acı çektir-

mek ve Türk Halkının huzuruna ve barışına 
kast etmek.

Bu kongrede bulunduğumuz bu günlerde 
yapılan konuşmalarda, durumla ilgili yakın-
dan bilgilendirildik. Ülkenizde gerçekleştiri-
len darbe girişimi ve onun önlenmesiyle ilgili 
geniş bir tanıtım tablosu sundunuz.

Bizler, sonuna kadar, savaşan ve şehit veren 
Türk Halkının değerlerine çok önem veriyo-
ruz. Türk Halkı darbe girişimini durdurabil-
di. Bu halk terör örgütünü iyi tanıdı. Halk, 
kendisine önderlik yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın arkasında durarak, onun meyda-
na çıkma çağırılarına cevap verdi. Siyasî dü-
şüncelerine bakmaksızın, Türk vatandaşları 
cesaretli bir şekilde, demokratik haklarına 
sahip çıktılar.

Böylece, Türkiye’de 
kazanan sivil demokra-
si oldu. İktidarı, şiddetle 
veya buna benzer şekil-
lerde alabileceklerini 
düşünenler, böyle bir 
şeyi yapamayacaklarını 
anladılar. Biz bütün bu 
ağır terör eylemlerini 
şiddetli bir şekilde kını-
yoruz. Biz, Türk Halkı-
nın değerlerinin, insan-
ların hayatlarını çalan 
bu tür saldırılarının üs-
tesinden geleceğine her 
zaman inandık ve inan-
maya devam ediyoruz.

Terörizm haksız bir şekilde insanların ha-
yatlarını çalan trajik bir kötülüktür. Ancak 
bu kötülük, demokrasi ve insan hak ve öz-
gürlükleri gibi en temel insanî değerlerinin 
gücünü kıramayacaktır. Ayrıca Türkiye’deki 
terör saldırılarında hayatını kaybeden insan-
lar için üzgün olduğumuzu ve ailelerine ta-
ziyelerimizi ifade etmek istiyoruz. Teröre ve 
terörü destekleyenlere karşı savaşında, biz-
ler Türkiye’nin yanındayız; kararlı bir şekilde 
sizin tarafındayız.

Liri SHEHU
Arnavutluk Bağımsız Tarım ve Hayvancılık İşçileri

Sendikası Başkanı

ARNAVUTLUK

Türk Halkı 
darbe girişimini 
durdurabildi. 
Bu halk terör 
örgütünü iyi tanıdı. 
Halk, kendisine 
önderlik yapan 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
arkasında durarak, 
onun meydana 
çıkma çağırılarına 
cevap verdi. 
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Türk halkından 
“EVET” oyu 
vermelerini 
bekliyorum

Sudan Çiftçiler ve Çiftlik Hayvanları Ge-
nel Sendikası üyeleri adına, Yüce Türki-
ye bizi bu güzel günde bir araya getirdi., 

Bu güzel topluluğa hitap etmeme izin verme-
nizi rica ediyorum.

Ülkelerimizdeki sorunları tartışmak için 
bizi bir araya toplamasından, düşüncelerimi-
zi ve fikirlerimizi paylaşmamız için güzel bir 
fırsat sunmasından ötürü, Öz Orman-İş Sen-
dikası’na teşekkür ediyorum.

Unutmadan; Türkiye’nin, aslanlardan olu-
şan büyük bir millet olduğunu ve bu milletin 
de bir aslan tarafından yönetildiğini söyle-
mek istiyorum. Göğüsleri ve gözleri açık bir 

şekilde, Türk gençlerinin tanklara karşı nasıl 
durduğunu hepimiz gördük. Yaralarıyla süs-
lenerek, anayasal meşruiyeti ve demokrasiyi 
savundular. Tarihte daha önce okuduğumuz 
gibi, böyle bir tavır sergilemek, Türkiye’ye hiç 
de yabancı değildir. Türkiye, Osmanlı İmpa-
ratorluğu döneminden bugüne dek hep aza-
metli bir şekilde durmuştur ve ülkeleri şan 
ve ölümsüzlüğe doğru taşımakta öncülük et-
miştir.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı, 
Memur-Sen Konfederasyonu, Sudan’ın Türki-
ye Büyükelçisi ve Sudan Dışişleri Bakanı Prof. 
Dr. İbrahim Ghandour çağrısı üzerine, darbe 
girişiminden iki hafta sonra, 15 Temmuz mu-
sibetinde Türk Halkının yanında yer almak 
için, Sudan İşçi Sendikaları Birliği, büyük ve 
muazzam bir protesto düzenlemiştir.

Bu fırsatı değerlendirip, referandumda da 
birlikte olduğumuzu söylemek istiyorum. Ay-
rıca, oyumuzun ‘Evet’ olduğunu dile getirmek 
istiyorum. Demokrasiye karşı duranların 
gerçeği görmeleri için ve hainlik yapanlara 
bu milletin nasıl bir gücünün olduğunu gös-
termek için, Türk Halkından yüzde 100 ‘Evet’ 
oyu vermelerini rica ediyorum.

Biz Türkiye ile aynı konumdayız. Türki-
ye’nin zor durumlarında yanında olmak için, 
Türkiye ile Sudan arasında bir köprü olmak-
tan asla vazgeçmeyeceğiz.

Sufian Suliman Mohammed 
el-HASSAN ALİ

Sudan Çiftçiler ve Çiftlik Hayvanları 
Genel Sendikası Gn. Sekreteri

SUDAN
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Darbe girişimini 
kınıyoruz

Suskun 
kalmayacağız

Dünyanın birçok ülkesinde yer alan 
orman endüstrisi, tarım ve diğer sen-
dikacıları misafir eden Sayın Başkana 

teşekkürlerimizi iletmek, benim için bir onur 
ve zevktir.

Nijerya Sanayi İşçileri Sendikası’nın, tüm 
kardeşlerine selamını getirdik. Bu sempoz-
yum, sesimizi duyurmamız için çok önemli 
bir fırsat olmuştur.

Aynı zamanda, bu sempozyumun asıl me-
sajı olan, demokratik bir rejime karşı yapılan 
darbe girişimi konusunda sizi desteklediği-
mizi iletiyoruz. Bu darbe girişimini kınıyoruz. 
Türk kardeşlerimizi, özgürce seçimlerinden 
dolayı tebrik ediyoruz. Geleceklerinin, yap-
tıkları bu seçim nedeniyle parlak olacağını 
söylemek istiyorum.

Afrikalı ve Türk sendika liderleri büyük 
dayanışma içindelerdir. İlginiz için teşekkür 
ederim.

Türkiye’nin düşmanları, Uganda’nın da 
düşmanıdır. Uganda’nın düşmanları 
da Türkiye’nin ve tüm İslam Dünyası-

nın düşmanıdır. Türkiye’nin aleyhinde olan 
bütün girişimlerde Türkiye’nin yanında ol-
mak, bizim için bir borçtur.

15 Temmuz, sivil iradeye karşı bir darbe 
girişimiydi. Darbenin arkasında nelerin ola-
bileceğini gördük. Biz, dostlarınız olarak ya-
nınızdayız. Böyle günlerde suskun kalmaya-
cağız, birbirimize destek olacağız. Aksi halde, 
bugün birimizin başına gelen, yarın diğerimi-
zin başına gelebilir.

Biz, terör örgütlerini ve ihanetleri biliriz. 
Ama ilk kez, sistemin argümanlarını kulla-
narak sistemi felç etmeye çalışan bir ihanet 
şebekesiyle karşı karşıya kaldık. 

Ne kadar vahim!.. Yolun doğru değilse, so-
nun doğru olmaz... Nitekim sonları da orta-
da... Ama rehavete kapılmamamız gerekiyor.

Diaouga ABDOURHIMOU
Nijer Sanayi İşçileri Sendikası (SNTIN)

Yönetim Kurulu Üyesi

Oewere Usher WILSON
Uganda Ulusal Sendikalar Birliği (NOTU)

Yönetim Kurulu Üyesi

NİJER UGANDA
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Türkiye’nin 
mücadeleci 
halkını takdir 
ediyoruz

Sendikamızın şemsiyesi altında olanla-
rın hepsi adına, HAK-İŞ ve Öz Orman-İş 
Sendikası’na, bizi bu büyük olaya davet-

lerinden ötürü teşekkür ediyorum.

Bu platformdan, dünyanın her yerinde olan 
ve özellikle Türkiye’de sivillere ve masum 
halklara karşı işlenen terör ve şiddetin kökü-
nü kazıyacak olan tüm girişimleri tam olarak 
desteklediğimizi beyan etmek istiyorum.

Ayrıca Türkiye’de işlenen terör olaylarına 
karşı mücadele veren tüm uluslararası or-
ganizasyonların yanındayız ve HAK-İŞ Kon-
federasyonu’nun terörle mücadelesinin ya-
nındayız. Bizi, Türkiye ile Filistin’i, kardeşlik 

ve sadık bir dostluk bağıyla bağlayan ilişkiler 
bulunmaktadır. Türkiye’de işlenen vahşi ve 
gaddar terör katliamlarında kanları bu top-
rağa akıtılan ve tüm dünyada ölen sivillere 
karşı işlenenleri kınayarak, tüm şehitlere 
rahmet dilemekteyiz. Biz, Türkiye’nin müca-
deleci halkının, yöneticilerinin, özgürlük sa-
vaşçılarının rolünü takdir etmekteyiz.

Biz Filistinliler, çeşitli terör eylemleriyle 
her gün karşı karşıya kalmaktayız. Özellikle 
işçiler, güvenlik bahaneleriyle, işyerlerine 
gitmekten alıkonuyorlar, gözaltına alınıyor-
lar, kötü muameleye maruz kalıyorlar, büyük 
para cezalarına çarptırılıyorlar.

Filistin İşçi Sendikaları Birliği olarak, her tür 
teröre karşı mücadelede, sadakat ve içtenlik-
le yanınızda olduğumuzu ifade ediyoruz. Tür-
kiye ve tüm dünyada barbarca yapılan tüm 
faşist ve ahlâksız darbeleri kınamaktayız.

Aynı zamanda, emperyalistlerin Türki-
ye’nin içişlerine ve Ortadoğu’ya karışması, 
bizi feci bir şekilde üzmektedir. Tüm özgür 
sendikalardan, teröre karşı durmalarını, 
Türk işçileri ve tüm dünya işçilerinin de gıda 
güvenliğinin sağlanmasını ve bereketli geçim 
lokmasını sağlamak için çalışmalarını umu-
yoruz.

Hatem M. A. Aqel AZIZ
Filistin İşçi Sendikaları Birliği 

Yönetim Kurulu Üyesi

FİLİSTİN
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Türkiye büyük bir 
devlettir

Yaşasın Başkan 
Erdoğan!

Gündeme getirilen sorunların ne ka-
dar ciddi olduğunu görüyoruz. Ve en 
önemlisi, bu kongre, bir sendika tara-

fından gerçekleştirildi. Bu, bizim için ve her 
ülke için büyük bir örnektir. Çünkü, cumhuri-
yet karşıtı girişimler, hepimizi ilgilendiren bir 
sorundur. Bu her devleti ilgilendiriyor.

Sayın Başkanın ekibiyle birlikte başardığı 
bu muazzam işi, minnetle vurgulamak istiyo-
rum. Bu hepimiz için çok önemlidir.

Türkiye büyük bir devlettir. Halkını seven 
bir devlet olduğuna işaret etmek istiyorum. 
Biz çok az bilgi sahibiydik; medyadan gördü-
ğümüz kadarıyla. Bu iki gün içinde gördük-
lerimizi, tabii ki her birimiz vatandaşlarımı-
za anlatacağız. Türkiye, kendi bütünlüğünü 
korumayı, halkı için mücadele etmeyi, en 
önemlisi de halkın Cumhurbaşkanını nasıl 
sevdiğini bize gösterdi. 

Bizi buraya davet eden, buraya gelme-
mizi sağlayan ve düzenleyen Öz Or-
man-İş Sendikası Genel Başkanı’na 

teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İleri de-
mokrasi için, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
Türk halkına bir bütün olarak destek veri-
yoruz. Türkiye’de yaşanan darbe gibi, biz de 
1978 yılında bir darbe yaşadık. Bu, gelişmeye 
ve demokrasiye karşı bir harekettir. Biz bunu 
kabul etmedik ve darbeye karşı destek ver-
dik. Bu; demokrasi için, barış için, kalkınma 
için oldukça önemlidir.

Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin nüfu-
sunun %90’ını Müslümanlar oluşturduğu için 
Avrupa Birliği’ne girmeyeceğini söylemişti. 
Sayın Erdoğan’ın iktidara gelmesinden bu 
yana, Türkiye, ekonomik ve sosyal açıdan ge-
lişmeye devam ediyor.

Yaşasın Başkan Erdoğan!..

Yaşasın Türkiye!..

Elena KÖROĞLU
Moldova Tarım İşçileri Sendikası

Çadır Lunga Başkanı

Moktar KANE
Moritanya İşçileri Sendikası

Yönetim Kurulu Üyesi

MOLDOVA MORİTANYA



150

Darbe girişimi 
bizi de etkiledi

Türkiye’den çok 
umutluyuz

Altını çizmek isterim ki; son zamanlar-
da Türkiye’de meydana gelen terörist 
saldırılar ve geçen yıl 15 Temmuz’da 

gerçekleşen darbe girişimi, hem beni hem de 
Kosova Bağımsız Sendikalar Birliği’ndeki bü-
tün sendikacı kardeşlerimi derinden etkile-
miştir. Umarım Allah’ın izniyle, ne Türkiye’de 
ne de dünyanın başka bir yerinde, o sahnele-
re bir daha şahit olmayız. Umarım ortak ça-
balarımız ve hedeflerimiz sayesinde terörün, 
karanlığın, radikal dinciliğin, kaçakçılığın, 
zorla çalıştırılmanın, eşitsizliğin üstesinden 
gelebileceğiz. Son olarak, bir kere daha, yap-
mış olduğunuz bu başaralı iş için sizi tebrik 
etmek istiyorum. Bu birlik kapsamında ya-
pacağımız işbirliğimiz, bizi daha çok başarıya 
doğru götürecektir. Devam edecek işlerinizde 
başarılar diliyoruz. Türkiye’nin geleceğinin 
aydınlık olmasını ve hem Türkiye’deki hem 
de bölgedeki işçilerinin durumunun olumlu-
ya gitmesini temenni ediyoruz

Belki katılımcıların birçoğu biliyor ki, 
Moldova’nın güney tarafında Gagauz 
Türkleri yaşıyor. Bu Gagauz Türkleri, 

Türkçe konuşuyor ve Türk Milletiyle, birbiri-
mizle çok iyi anlaşıyoruz. Türkiye tarafından 
Gagauzya’ya çok yatırımlar yapılıyor. Son za-
manlarda, Türk işadamları çok işyeri açıyor 
ve Türkiye’den uzmanlar, Gagauzya’nın uz-
manlarını eğitiyorlar. Onlar iyi üretim yapı-
yorlar. Türkiye’den çok umutluyuz ve onlara 
çok teşekkür ediyoruz.

Şimdi Mayıs ayında Gagauzya ve Moldova, 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı’nın gelmesini sabır-
sızlıkla bekliyor. Zannederiz ki, bu görüşmeler 
çok iyi geçecektir. Şimdi bundan başka istiyo-
rum ki, ileri doğru da böyle kongreler oluştu-
rulsun. Öz Orman-İş Sendikası’nın bu kongreyi 
düzenlemesinden biz de çok memnun olduk. 
Moldova heyetini bu kongreye davet ettiğinize 
çok mutluyuz ve çok teşekkür ederiz.

Fatime HASSANİ
Kosova Bağımsız Orman İşçileri Sendikası 

Başkanı

Petro KRİSTİOĞLU
Moldova-Gagauz Yeri Ziraat ve 

Sanayi İşçileri Sendikası Başkanı

KOSOVA MOLDOVA
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Azerbaycan ve 
Türk halkını 
yürekten 
seviyoruz

Her zaman 
yanınızdayız

Bu tarihî sempozyuma Pakistan’dan 9 
ayrı kuruluş katılmıştır. 

Pakistan’ın Pencap, Sindh, Belucis-
tan ve Hayber Pakhtunkhwa ve diğer 4 ilin 
temsilcisi olarak…

Allah’a söz veriyorum ki, Pakistan’daki 200 
milyon insan, Türk ve Azerbaycan halkı için 
kendini feda edecektir.

Azerbaycan ve Türk halkını yürekten sevi-
yoruz. Her iki ülke de bir vücudun parçasıdır. 
Azerbaycan’ın düşmanı Türk’ün de düşmanı-
dır.  Bu düşmanlar Pakistan’ın da düşmanıdır. 
Türk’ün dostu Azerbaycan’ın da dostudur. Ve 
bu ülkeler Pakistan’a da dosttur.

Öz-Orman-İş Sendikası’na, bana bu 
konuşma imkânını tanıdığı için te-
şekkürlerimi sunuyorum. Ve böyle 

mükemmel bir konferans hazırladıkları için, 
Sayın Settar Aslan’ı tebrik etmek istiyorum. 

Ülkesinde demokrasisini savunan böyle bü-
yük bir birliği, hayatımda ilk kez görüyorum. 
Terörü barış yoluyla yenerek, bir tarih yazdı-
nız. 15 Temmuz günü göstermiş olduğunuz 
büyük cesaretten ötürü kutluyorum. 

Güçlü Türk Hükümetine karşı yapılan 15 
Temmuz 2016 darbe girişimini esefle kınıyor, 
bu mücadelede her türlü şiddete karşı Türki-
ye Halkı ve Hükümeti ile dayanışma içerisin-
de olacağımızı söylemek istiyorum. 

Hindistan olarak bu olayı kınıyor, Türk Halkı 
ve Hükümetine mutlak desteğimizi sunuyo-
ruz. 

Her zaman yanınızdayız. 

Pirzada Syed İMTİAZALİ
Pakistan Birleşik Sendikalar Federasyonu

Genel Sekreteri

Bhawani SHANKER KUSUM
BM Çölleşmeyle Mücadele Hindistan 

Bölge Temsilcisi

PAKİSTAN HİNDİSTAN
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Öz Orman-İş sendikası, küreselleşen 
dünyada emeğin de hak ettiği payı 
alabilmesi için dünyada sendikal an-

layışın değişmesi gerektiğine inanmaktadır.

Bu anlamda klasik sendikal algının aksine, 
yeni yollar açmakta ve bu mücadelesini Ulus-
lararası platforma taşımaktadır.

Öz Orman-İş sendikası bu bakış açısıyla 
yola çıkarak Uluslararası ilişkilerinde istik-
rarlı bir politika hedeflemiş,  sendikal işbirliği 
ve ikili ilişkilere özel önem vermiştir.  Sendi-
kamız birçok ülkenin emek örgütleriyle ikili 
görüşmeler ve işbirliği anlaşmaları imzalaya-
rak, işçilerin haklarını iyileştirmek ve geliştir-
mek üzere karşılıklı dayanışma ve deneyim-
leri paylaşma çerçevesinde bir yol haritası 
belirlemiştir.

Öz Orman–İş sadece deneyimlerini pay-
laşmakla yetinmemiş aynı zamanda ülkeler 
arasında kültürel ve sosyal bağlar kurulma-
sına, ülkemizin tanıtılmasına, kalıcı, etkili ve 
süreklilik taşıyan işbirliği imkânlarına dikkat 
çekmiş, sadece sermayenin değil emeğin de 
küreselleşmesi için öncü bir rol ve sorumlu-
luk üstlenmiştir.

Sendikamız aynı zamanda izlediği yol hari-
tasında sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel 
etkileşimlere son derece önem vermektedir. 
Bu doğrultuda emeğin gücünü, 15 Temmuz 
darbe-işgal girişimi-Uluslararası Demokrasi 
Kongresi’ne taşımıştır. Çünkü Türkiye’de dar-
be girişiminde bulunan FETÖ, tüm dünyada 
faaliyette bulunan, birçok ülkede istihbarat 
ağı kurmayı başarmış ve okullar açmış küre-
sel bir tehdittir,. 

Farklı ülkelerden 13 Sendika ile 
daha işbirliği anlaşması imzaladık

Sendikamız Uluslararası İlişkiler 
ağını genişletiyor
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13 SENDİKA İLE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

2-4 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz, 
43 ülkeden 150 ye yakın sendika ve sivil top-
lum örgütü yöneticisinin katıldığı 15 Temmuz 
Darbe Girişimi -Küresel Satranç adlı uluslara-
rası kongrenin en önemli çıktılarından biri de 
yurtdışından gelen emek örgütlerinin temsil-
cileriyle imzalanan ikili anlaşmalardır. 

Hâlihazırda sendikamızın Azerbaycan, Fas, 
Uganda, Arnavutluk, Mısır, Sudan gibi birçok 
ülke ile ikili işbirliği bulunmaktadır. 2-4 Mart 
2017 tarihinde gerçekleşen 15 Temmuz Dar-
be Girişimi-Küresel Satranç toplantısında ka-
tılım sağlayan farklı ülkelerden 13 işçi sendi-
kası ile daha ikili anlaşmalar imzalanmıştır.

  Bu anlaşma ile,

Taraflar arasında emek ve hak mücadelesi-
nin devamlılığı adına işbirliği geliştirmek ve 
ortak projeler yapmak, istişare toplantıları ve 
temaslarda bulunmak, sendikal bilgi ve tec-
rübeleri paylaşmak gibi konularda mutaba-
kat sağlanmıştır.

İkili İşbirliği Anlaşması 
İmzaladığımız Ülkeler

• Sudan Tarım Sulama ve Hayvan-
cılık Çalışanları Sendikası

• Azerbaycan Tabii Servetler ve 
Ekoloji İşçileri Hemkarlar Sendi-
kası

• Mısır Tarım İşçileri Sulama Ba-
lıkçılık ve Arazi Islahı Sendikası 
(GTUWA)

• Filistin Sendikaları Birliği
• Bosna Hersek Orman Ağaç Kâğıt 

İşleri Sendikası
• Arnavutluk Bağımsız Kimya Gıda 

Ticaret Turizm ve Tarım İşçileri 
Sendikası (SPKUBTTH)

• Arnavutluk Tarım Gıda Orman 
İşçileri Federasyonu(FSPBUPASH)

• Arnavutluk Tarım ve Hayvancılık 
Sendikası (SPPBBSH)

• Kamerun İşçi Sendikaları Fede-
rasyonu

• Ruanda Tarım Balıkçılık ve Çevre 
İşçileri Sendikası

• Kongo Tarım Orman İşçileri Fe-
derasyonu

• Fas Tarım Federasyonu
• Rusya Bağımsız Devletler Toplu-

luğu Ormancılık İşçileri Sendika-
lar Federasyonu
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2-4 Mart 2017 tarihinde gerçekle-
şen Uluslararası toplantımıza  
Sendikamızın da akredite ol-

duğu BM Çölleşme İle Mücadele sivil toplum 
kuruluşu (UNCCD) sorumlusu Marcos Monto-
iro da katılarak Türk Demokrasisine desteğini 
ifade etmiştir.

UNCCD eylem planının sürdürülebilir ola-
bilmesi için sivil toplum kuruluşlarına çok gö-
rev düşmektedir. Dünyayı böylesine olumsuz 
etkileyen bu önemli konuda, bir sivil toplum 
kuruluşu olarak Öz Orman-İş Sendikası yan 

oda toplantısı düzenleyerek Çölleşmeye en 
fazla maruz kalmış ülkelerden özellikle Afrika 
kıtasından birçok yönetici ve uzmanı bir ara-
ya getirmiştir. Bu toplantı sırasında; Marcos 
Montoiro, UNCCD ve süreçleri ile ilgili genel 
bilgi vermiş sendikaların gücünün bu süreç-
te etkin olması gerektiğini belirterek akredite 
olmaları çağrısında bulunmuştur.

Toplantı sonrasında başvurular gerçekleş-
miş ve hali hazırda 10’a yakın ülke UNCCD si-
vil toplum kuruluşu olarak ön akreditasyon-
larını almıştır.

UNCCD Sivil Toplum Kuruluşu
Yan Oda Toplantısı
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Uluslararası Demokrasi Kongresinin kapa-
nışından önce hazırlanan sonuç bildirgesi 
darbecilere ve destekçilerine karşı verilmiş 
bir cevap gibiydi. Darbecilere karşı demokrasi 
vurgusunun öne çıktığı sonuç bildirgesi Sendi-
kamızın Dışilişkiler uzmanı Benül Sözer tara-
fından okunduktan sonra oylamaya sunuldu. 

43 ülkeden gelen 150 sendika ve sivil top-
lum yöneticisi istisnasız kabul oyu kullana-
rak Türkiye'ye açık, net ve güçlü bir destek 
verdiler.  Bu destek uluslararası platformlar-

da Türkiye karşıtı algı operasyonu yapan ülke 
ve güçlerin faaliyetleri ve olumsuz etkileri 
dikkate alındığında daha anlamlı ve önemli 
bir nitelik kazanıyor. Ayrıca dünya sendikala-
rının darbe karşıtı duruş ve anlayışlarını or-
taya koyan bu destek emek mücadelesi için 
demokrasinin ne kadar önemli olduğunu 
kavramış yüksek bir bilincin de göstergesidir.

Gerçekten de nerede darbe varsa, nerede 
yönetime karşı antidemokratik bir müdahale 
yapılmışsa orada sendikal hareket büyük ya-
ralar almış, sendikal hak ve özgürlükler sekte-
ye uğramış, emeğiyle geçinen geniş kesimler 
ücret kaybından, enflasyon artışına, işsizlikten 
gelir dağılımının bozulmasına kadar bir çok 
ekonomik sorunla karşı karşıya kalmıştır. 

Öz Orman-İş Sendikası olarak yurtdışından 
gelen konuklarımıza tavizsiz demokrasi anla-
yışlarından, 15 Temmuz darbe girişimine ve 
arkasındaki güçlere karşı aldıkları tavırdan, 
ülkemize ve demokrasimize karşı samimi ve 
güçlü desteklerinden ve sendikamız için sık 
sık dile getirdikleri övgü dolu sözlerden dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öz Orman-İş Sen-
dikası ve Türk milleti olarak zor günlerimizde 
bize destek olan dünya emekçilerini temsil 
eden sendikaların ve yöneticilerinin bu dost 
ve kardeş tavrını unutmayacağız. 

Dünya sendikalarından darbeye ve darbecilere karşı ortak tavır

Uluslararası Demokrasi 
Kongresi Sonuç Bildirgesi
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“Öz Orman-İş Sendikası’nca düzenlenen ‘15 Temmuz Darbe Girişimi-Kü-
resel Satranç’ başlıklı Uluslararası Demokrasi Kongresi, 43 ülkeden katılım-
cıların iştirakiyle, 2-4 Mart 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Kong-
renin açılışı, çok üst düzeyde bir katılımla ATO Kongre Merkezinde, diğer oturumları 
ise Meyra Palas Otel’de başarıyla tamamlanmıştır. Kongre sonunda, aşağıdaki hu-
suslar üzerinde anlayış birliği sağlanarak, Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurul-
ması benimsenmiştir.

1. Demokrasilerde aslolan; ayrıcalıklı veya imtiyazlı zümrelerin değil; oylarıyla yö-
netme erkini belirleyen milletin iradesidir.

2. Sendikalar ve sivil toplum örgütleri, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır.

3. Emeğin hakkını ve özgürlüğünü savunma ve geliştirmede, demokrasi ve de-
mokratik ortam vazgeçilmez bir değerdir.

4. Sendikalar, sadece üyelerinin değil, bütün bir toplumun demokratik haklarını 
ve ülkenin geleceğini savunma noktasında hak ve yükümlülük sahibidir.

5. Bu bakımdan, seçilmiş ve demokratik yönetimleri hedef alan her türlü yasa 
dışı kalkışma, müdahale ve darbeler en ağır hukuk, toplum, ahlâk ve insanlık 
suçudur.

6. Demokrasiyi sahiplenmek, düşünce özgürlüğü ve kamuoyunun haber alma 
hakkını temsil eden medya için varoluşsal bir görevdir.

7. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi, seçilmiş demokratik yönetimi ve toplumun 
iradesini hedef alan, silahlı ve kanlı bir darbe girişimine maruz kalmıştır. An-
cak, seçilmiş liderliğin çağrısıyla sokağa dökülen halk; ülkesine, demokrasisine 
ve özgürlüklerine sahip çıkarak, darbeye geçit vermemiştir.

8. Dünyanın neresinde olursa olsun, seçilmiş yönetimlere karşı yapılan bu tarz 
darbe girişimleri kabul edilemez; bu anlamda, özgür dünyadan ve demokra-
siden yana olan herkesin ve her kuruluşun, böylesi girişimler karşısında tavır 
alması, demokrasiye inancın gereğidir. Türk halkının 15 Temmuz Darbe-İşgal 
Girişimi karşısında gösterdiği cesur direniş, demokrasiler açısından örnek ve 
takdir edilmesi gereken bir toplumsal reflekstir.

9. Demokrasileri tehdit eden her türlü müdahale, kalkışma, silahlı terör ve darbe-
ler karşısında, bütün demokratik ülkeler ve kurumlar, her türlü çıkar ve denge 
hesabının dışında, dayanışma içinde, ortak bir mücadele vermelidir.

10. ‘15 Temmuz Darbe Girişimi-Küresel Satranç’ konulu Uluslararası Demok-
rasi Kongresi katılımcıları olarak, bu anlamda Türk halkını anlıyor, takdir edi-
yor ve Türk Demokrasisinin yanında yer alıyoruz.”

SONUÇ BİLDİRGESİ
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4. OTURUMDAN KARELER
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ÜLKELER KATILIMCI KURULUŞLAR KATILIMCILAR

1. ALMANYA BM ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SEKRETERLİĞİ MARCOS MONTOIRO-STK SORUMLUSU

2. ARNAVUTLUK ARNAVUTLUK SENDİKALAR KONFEDERASYONU (KSSH) LORETA SIPAHIU-DIŞ İLİŞKİLER

  ARNAVUTLUK SENDİKALAR KONFEDERASYONU (KSSH) KOL NIKOLAJ -BAŞKAN

ARNAVUTLUK SENDİKALAR KONFEDERASYONU (KSSH) ANİSA SUBASHI KOORDİNATÖR

ARNAVUTLUK SENDİKALAR KONFEDERASYONU (KSSH) ALEKSANDER DODANI

  TARIM GIDA ORMAN ÇEVRE İŞÇİLERİ FEDERASYONU BSPSH IMELDA KULARI-BAŞKAN

  TARIM GIDA ORMAN ÇEVRE İŞÇİLERİ FEDERASYONU BSPSH ANGLELIN KOLA YÖNETİM

  TARIM GIDA ORMAN ÇEVRE İŞÇİLERİ FEDERASYONU BSPSH VALENTINA DUKA YÖNETİM

  BAĞIMSIZ TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SPPBBSH LİRİ SHEHU BAŞKAN

BAĞIMSIZ TARIM VE HAYVANCILIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SPPBBSH JORI KATUNDI BAŞKAN YRD.

TARIM ORMAN VE KİMYA İŞÇİLERİ SENDİKASI BSPSH PRANVERA BODINAKU YÖNETİM ÜYESİ

TARIM ORMAN VE KİMYA İŞÇİLERİ SENDİKASI BSPSH FORTUNATA BUSHI YÖNETİM ÜYESİ

TARIM ORMAN VE KİMYA İŞÇİLERİ SENDİKASI BSPSH GANI LAMI YÖNETİM ÜYESİ

TARIM ORMAN VE KİMYA İŞÇİLERİ SENDİKASI BSPSH REJINA CYSTRI-BAŞKAN

3. AZERBAYCAN TARIM ve TABİİ SERVETLER EKOLOJİ İŞÇİLERİ SENDİKASI ECO TELMAN QULIYEV-BAŞKAN

  AHIK CAVANŞİR ALHASOV GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

AHIK FUAD MAMADOV DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU

  TARIM ve TABİİ SERVETLER EKOLOJİ İŞÇİLERİ SENDİKASI ECO GULIYEVA KHIRDAK TELMAN BEY EŞİ

AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCESANAT ÜNİVERSİTESİ PROF. MÜBARİZ SÜLEYMANLI

MİLLETVEKİLİ ELMAN NASIROV

MİLLETVEKİLİ GANİRA PAŞAYEVA

ASİSTAN TAHRAN NAGİYEVA

4. BURUNDI ULAŞIM İŞÇİLERİ FEDERASYONU FNTT-SI BEATRICE SIMBANANIYE BAŞKAN

5. BANGLADEŞ BANGLADEŞ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI MOSHARROF HOSSAIN-GENEL EĞİTİM SEKRETERİ

BANGLADEŞ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI ANINDA SAHA YÖNETİM

BANGLADEŞ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI MD ZIAUL KABIR YÖNETİM

6. BOSNA HERSEK TARIM SENDİKASI LEJLA CATIC-BAŞKAN

7. BELÇİKA AVRUPA EKONOMİ VE SOSYAL BİRİMİ BAŞKANI 
FRANSA HIRISTİYAN İŞÇİLERİ GENEL SEKRETERİ PİERRE JEAN COULON

    LEJLA CAUSEVIC KOORDİNATÖR

EDIN DIDOVIC BAŞKAN YARDIMCISI

8. CEZAYİR SENDİKA ARAŞTIRMA VE ÖĞRENME ENSTİTÜSÜ (INERS) ZAID RAMTANI ARAŞTIRMA SORUMLUSU

    MESSAOUDI HOCINE-PROJE SORUMLUSU

   MOSTEFAI CHAHIRA YÖNETİM

9. ETİYOPYA ULAŞIM VE İLETİŞİM İŞÇİLERİ FEDERASYONU(ETCF) AMESALET GEBERASENBET BORENA DANIŞMAN

  ULAŞIM VE İLETİŞİM İŞÇİLERİ FEDERASYONU (ETCF) ZELEKE MENA ALORA DANIŞMAN

10. ERİTRE NCEW YGZAW HURUY YÖNETİM

NCEW AZIEB DAMR YÖNETİM

11. FAS TARIM SENDİKASI SALTANA EL BOUTINI KADIN KOMİTESİ ÜYESİ

    MOHAMED SELLAH-BAŞKAN

    AHMED ELIAMANI -KOORDİNATÖR

12. FİLDİŞİ SAHİLİ FİLDİŞİ SAHİLİ İŞÇİLERİ GENEL BİRLİĞİ(UGTCI) ERVELLE KODJO JOSEPH YÖN. KURULU ÜYESİ

13. FİLİSTİN FİLİSTİN İŞÇİLERİ GENEL BİRLİĞİ HATEM M. A. AQEL AZIZA YÖNETİM 

    GHAZI M.ABU ALHAYJAA YÖNETİM

    AREF M.S BANIMEFLEH YÖNETİM

14. GAMBIA GAMBIA İŞÇİ KONGRESİ MOMODOU KEBBA CEESAY-BAŞKAN

15. GİNE CUMHURIYETI OMG AIRHOMAR İŞÇİLERİ FEDERASYONU JANUARIO JOSE BIAGUE-BAŞKAN

16. HİNDİSTAN BM ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE  BHAWANİ SHANKER KUSUM ASYA BÖL. PANEL SORUMLUSU

17. İTALYA AFRİKA DAYANIŞMA BİRLİĞİ CHEIKH ILDIANE GAYE-BAŞKAN

18. KAMERUN ULUSAL İŞÇİ FEDERASYONU NJIFON PHILIPPE-BAŞKAN

  İŞÇİ SENDİKALAR FEDERASYONU AYONG MOSES ASEH YÖN. KURULU

  İŞÇİ SENDİKALAR FEDERASYONU OWONA OWONA JEAN CELESTIN-YÖN. KURULU

  İŞÇİ SENDİKALAR FEDERASYONU STELLA ANAM MUNDE-DIŞ İLİŞKİLER

19. KOSOVA BAĞIMSIZ ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI FATIME HASANI-BAŞKAN

    XHEZAIR BIBAJ YÖNETİM

    NAZMI KAFEXHOLLI YÖNETİM

    HASAN UKAJ YÖNETİM

20. KENYA MATATU(HALK OTOBÜSÜ) İŞÇİLERİ SENDİKASI HENRY NYABUTO OMOGA  GEN. SEK. YARDIMCISI
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21. KONGO 
CUMHURİYETİ (ADAES)
 

TARIM EĞİTİM VE KALKINMA KURUMU
MALOBA MOHAMED SHAMS PERSONEL
TINA KABANGA LUBUYA PERSONEL
DIEUDONNE KANYAMA MBAYABU BÖLÜM BAŞKANI

KONGO ORMANCILIK VE BALIKÇILIK FEDERASYONU(CGTC) KASANGO MUJINGA BAŞKAN YARDIMCISI

 22. KIRGIZİSTAN  KIRGIZİSTAN İNŞAAT İŞÇİLERİ SENDİKASI ELENA CHUB YÖNETİM ADINA

AIDAI DZHAK YPOVA YÖNETİM ADINA

23. LÜBNAN İŞÇİ VE İŞVEREN SENDİKALAR FEDERASYONU (FENASOL) CASTRO ABDALLAH BAŞKAN

24. MALAWİ MALAWI SENDİKALAR KONGRESİ (MCTU) GRACE NYİRENDA YÖNETİM

  MALAWI SENDİKALAR KONGRESİ(MCTU) GRACIEN KHEMBO 

  OTEL, GIDA İŞÇİLERİ BİRLİĞİ SHAKESPEARE SESANI BAŞKAN

25. MOLDOVA CEADİR-LUNGA BÖLGE SENDİKASI ELENA CHİOROGLO- BAŞKAN

  CEADİR-LUNGA BÖLGE SENDİKASI ELENA IANCİO YÖNETİM KUR. ÜYESİ

VULCANESTİ BÖLGE BAŞKANI GHEORGHİ BERBER YÖNETİM KUR. ÜYESİ

MOLDOVA GAGAUZ YERİ KOMRAT BÖLGESİ ZİRAAT 

VE GIDA SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI CRİSTİOGLO PİOTR-GENEL BAŞKAN

MOLDOVA A.S. TEHNOMAŞ SENDİKASI FEDOROV İVAN-GENEL BAŞKAN

MOLDOVA GAGAUZ YERİ KOMRAT BÖLGESİ ZİRAAT 

VE GIDA SANAYİİ İŞÇİLERİ DİULGHER ELENA- İCRA KOMİTE ÜYESİ

26. MORİTANYA MORİTANYA İŞÇİLERİ SENDİKASI MOKTAR KANE- BAŞKAN

27. MOZAMBİK YOL ve ULAŞIM SENDİKASI SINTRAT NAFTAL DAVID BAŞKAN YARDIMCISI

28. NİJER NİJER ENDÜSTRİ İŞLERİ SENDİKASI ( SNTIN) DİAOUGA ABDOURHIMOU YÖN. KURULU ÜYESİ

29. PAKİSTAN PAKİSTAN BİRLEŞİK SENDİKALAR FEDERASYONU (APFUTU) PIRZADA SYED IMTIAZALİ -BAŞKAN

  PAKİSTAN BİRLEŞİK SENDİKALAR FEDERASYONU (APFUTU) SYED MUSAWAR HUSSAIN BAŞKAN YARDIMCISI

  PAKİSTAN BİRLEŞİK SENDİKALAR FEDERASYONU (APFUTU) MUNAWAR HINA-YÖNETİM KUR. ÜYESİ

  PAKİSTAN TARIM İŞÇİLERİ SENDİKASI  AHMED MANZOOR

  PAKİSTAN İŞÇİLERİ FEDERASYONU NIAMATULLAH-GENEL SEKRETER

   PAKİSTAN İŞÇİLERİ FEDERASYONU ABDUL SATTAR BAŞKAN

  PAKİSTAN İŞÇİ FEDERASYONU AIMAL KHAN BAŞKAN YARDIMCISI

  PAKİSTAN İŞÇİ FEDERASYONU (PWF) RAZAM KHAN

    HAMEEN KHAN JADOON

PLF ATIA SALEEM-BAŞKAN YARDIMCISI

PLF HAJI MUHAMMED SAEED ARIAN-BAŞKAN

30. RUSYA AVRASYA ENTEGRASYON ARAŞTIRMA MERKEZİ GÜLPARE ALIYEVA-GAZETECİ

  AVRASYA ENTEGRASYON ARAŞTIRMA MERKEZİ XAZIM ZIBINACH-GAZETECİ

31. RUANDA RUANDA TARIM, BALIKÇILIK, VETERİNER VE 

ÇEVRE İŞÇİLERİ SENDİKASI TARIM SENDİKASI JEREMİE NSENGIYUMVA-GENEL SEKRETER

32. SOMALİ SOMALİ SENDİKA FEDERASYONU ABDIRIZAK MOALLIM-BAŞKAN

SOMALİ SENDİKA FEDERASYONU HUSSEIN MOHAMED NOR

SOMALİ SENDİKA FEDERASYONU ABDİSALAN MOHAMED SAMATAR

SOMALİ TARIM İŞÇİLERİ SENDİKASI ABDIRAHMAN ELMI ABDI SAHRA JIBRIL SAID (YÖNETİM ADINA)

SOMALİ TARIM İŞÇİLERİ SENDİKASI MOHAMED MUSTAF HAJI HASSAN

 33. SUDAN SUDAN ÇİFTÇİLER VE ÇİFTLİK HAYVANLARI GENEL SENDİKASI  SUFIAN SULIMAN MOHAMMED EL HASSAN ALI –GENEL SEK.

SUDAN İŞÇİ SENDİKASI FEDERASYONU IBRAHIM ELSHAHIR MOHAMED ELSHAHIR-YÖNETİM

SUDAN İŞÇİ SENDİKASI FEDERASYONU ABDELGADIR AHMED ABDALLA MOHAMED-YÖNETİM

SUDAN ÇİFTÇİLER VE ÇİFTLİK HAYVANLARI GENEL SENDİKASI FADWA ADAM ABAKER ADAM-GEN. SEKRETER YARDIMCISI

34. TUNUS  FGA UGTT TUNUS SENDİKALAR KONFEDERASYONU OUAZANI MANSOUR-BAŞKAN

   KHAMMAR NOUREDDINE

    ZAABI ABDESSATAR

35. TOGO CUMHURİYETİ TOGO ULAŞIM İŞÇİLERİ SENDİKALAR FEDERASYONU EMMANUEL AGBENAU KOMLAN GEN. SEK. YARD.

36. TANZANYA  COTWU MOHAMMED ALİ SALUM-BAŞKAN

37. UGANDA GENEL İŞÇİ VE ULAŞIM SENDİKASI MR. JOHN MARK MWANIKA-PROJE SORUMLUSU

  GENEL İŞÇİ VE ULAŞIM SENDİKASI MR. AZIZ KIIRYA GENEL EĞİTİM SEKRETERİ

  GENEL İŞÇİ VE ULAŞIM SENDİKASI SSEMUJJU JOHN PROJE SORUMLUSU

  GENEL İŞÇİ VE ULAŞIM SENDİKASI SHANITAH BIRUNGI İDARİ BİRİM

   ULUSAL SENDİKALAR KURUMU BİRLİĞİ (NOTU) OEWERE USHER WILSON-BAŞKAN

  ÇİFÇİ VE TARIM İŞÇİLERİ BİRLİĞİ SENDİKALAR KURUMU OLIVE JANET GIDUDU KAKAYI KADIN KOMİTESİ

  EVERLYN OWERE AKECH KADIN-KOMİTESİ

38. ZANZİBAR İLETİŞİM VE ULAŞIM İŞÇİLERİ BİRLİĞİ (COTWU)  MOHAMMED SALUM-BAŞKAN

39. ZİMBABVİ ZARWU KAMURAİ MOYO-BAŞKAN

ZARWU NHAMO BEPETE-BAŞKAN YARDIMCISI

ZARWU SHEİLAH NCUBE KOORDİNATÖR
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Dünya demokrasi tarihinin en önemli 
olaylarından birisi, 15 Temmuz 2016 akşa-
mı Türkiye’de yaşandı. O gece Türk Milleti, 
demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak 
bir demokrasi destanı yazdı. Kendi iradesine 
karşı girişilen askerî kılıklı ‘darbe-işgal’ dene-
mesine, silahsız bir direnişle karşılık verdi. 
Ve başardı…

‘CEMAAT’ KİSVESİ ALTINDA TERÖR ÖRGÜTÜ

Geride kalan 40-50 yılda, toplumun ‘sivil’ 
kanadında bir ‘cemaat’ kisvesi altında örgüt-
lenen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ), dev-
letin her kurumunda da sessiz ve derin bir 
yapılanma gerçekleştirmişti.

Devlet içinde yuvalanan ve talimatları siyasî 
iradeden değil Pensilvanya’daki örgüt eleba-

şından alan bu gizli yapı; 7 Şubat 2012’de MİT 
Müsteşarı’nı sorgulama girişiminde bulundu. 
Fakat asıl hedef, MİT Müsteşarı üzerinden 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’na erişerek, 
‘yargı gücüyle siyasî darbe’ yapmaktı. Başba-
kan’ın, gireceği ameliyatı erteleyerek duruma 
müdahil olması, bu darbe girişimini boşa çı-
kardı.

FETÖ, bundan sonraki hamlesinde, Mayıs 
2013’te başlayan Gezi Parkı eylemlerini kul-
lanmayı denedi. Başlangıçta masum bir çevre-
ci eylem niteliğinde olan Gezi Parkı protestola-
rı, polis içindeki FETÖ elemanlarının, eylemci 
gençlerin çadırlarını yakmasıyla çığırından 
çıkarak, Hükümeti devirmeyi amaçlayan so-
kak eylemlerine dönüştü. Hükümetin sağlam 
duruşu, bu darbe girişimini sonuçsuz kıldı.

15 TEMMUZ VE DEMOKRASİ 
KONGRESİNİN ARDINDAN

Türk Milleti, 15 Temmuz’un, geçmiş darbelerden çok farklı olduğunu, 
girişimin ilk saatlerinden itibaren idrak etmişti. Bu yüzden, önceki 
darbelerde olduğu gibi sessizlik ve tevekkülle karşılamadı, olan biteni. 
Çünkü sözkonusu olan; ‘DEMOKRASİ’, ‘ÖZGÜRLÜK’ ve ‘VATAN’ idi.
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ÖNCE ‘YARGISAL’ SONRA ‘ASKERİ’ DARBE 
GİRİŞİMİ

Örgütün eleman derlemedeki en önemli kay-
nağı olan ‘dershanelerin’ kapatılması yönünde 
Hükümetçe başlatılan çalışmalar, FETÖ’nün 
yeni bir darbe girişimiyle karşılık buldu. Bu 
sefer örgüt, 17-25 Aralık 2013’te ‘yolsuzluk’ 
bahanesiyle kamufle ettiği, ‘yargı üzerinden 
hükümet yıkma’ hamlesini yaptı. Yasadışı 
dinleme kayıtları ve montajlanmış kasetlerle 
hazırlanan 17-25 Aralık Komplosuyla, Hükü-
metin 4 bakanı ve nihayetinde dönemin Baş-
bakanı Recep Tayyip Erdoğan hedef alınmıştı. 
Erdoğan ve Hükümet, bu girişim karşısında da 
dik durarak, FETÖ’ye karşı idarî ve hukukî ted-
birler almaya başladı. Böylece, FETÖ’nün 17-25 
Aralık darbe girişimi de boşa çıkarıldı.

Ancak, arkasına küresel güçlerin desteğini 
almış bulunan, başka bir deyişle de dünya 
üzerinde oynanan Küresel Satrançta ‘gönüllü 
piyon’ görevini üstlenen FETÖ, Türkiye’ye el 
koymak amacıyla, son kozunu 15 Temmuz 
2016 akşamında masaya sürdü. Tüm devlet 
kademelerinde olduğu gibi, fakat diğerlerin-
den farklı olarak kimliğini gizlemek suretiyle 
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de 40-50 yıldır 
örgütlen FETÖ, ‘General’ düzeyine kadar eriş-
tirdiği elemanlarının, Ağustos 2016 Yüksek 
Askeri Şura Toplantısı’nda tasfiye edileceğini 
anlayınca, ‘son hamlesini’ yaptı.

Bu kez dönüşü olmayan bir yola giren Fet-
hullahçı Terör Örgütü, acımasız ve akıl almaz 

bir saldırı başlattı. Geçmişte yaşanan askerî 
darbelerden farklı olarak, FETÖ’nün 15 Tem-
muz Darbe Girişimi, doğrudan milleti hedef 
aldı. Ve geçmişteki diğer darbeler yalnızca 
‘siyasî iktidara el koyma’ amacını güderken; 
FETÖ’nün asker üniforması giymiş terörist-
leri, 15 Temmuz’da Türk Devleti’ne ve ülkesi-
ne el koymaya çalıştı. Yani sadece bir askerî 
darbe girişimi değil; aynı zamanda Türkiye’yi 
işgal girişimiydi, 15 Temmuz 2016 akşamında 
yaşananlar.

MİLLETİN GÜCÜNÜ HESAPLAYAMADILAR

Türk Milleti, 15 Temmuz’un, geçmiş darbe-
lerden çok farklı olduğunu, girişimin ilk sa-
atlerinden itibaren idrak etmişti. Bu yüzden, 
önceki darbelerde olduğu gibi sessizlik ve 
tevekkülle karşılamadı, olan biteni. Çünkü 
sözkonusu olan; ‘DEMOKRASİ’, ‘ÖZGÜRLÜK’ 
ve ‘VATAN’ idi.

Henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın ‘direniş çağrısı’ gelmeden sokağa dö-
küldü milyonlar… Sonra, aynı zamanda Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin ‘Başkomutanı’ olan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağ-
rısıyla, bütün bir toplum meydanlara inerek, 
darbe girişimine karşı büyük bir ‘sivil direniş’ 
başlattı. Bu, dünya demokrasi tarihinin daha 
önce benzerini görmediği bir sivil direnişti. 
Türk Milleti, kendi iradesine, demokrasisine, 
özgürlüklerine ve nihayet vatanına karşı gi-
rişilen bu terörist darbe girişimine geçit ver-
medi.
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Asker üniformasına gizlenmiş FETÖ terö-
ristleri, milletin kendi namuslarına emanet 
ettiği 25 F-16 savaş uçağı, helikopterler, tank-
lar, zırhlı araçlar ve ağır silahlarla, darbe-işgal 
girişimine direnen sivil halka ve kendilerine 
boyun eğmeyen silah arkadaşları ile polisle-
re saldırdı.

O gece FETÖ teröristleri;

• Millet iradesinin tecelli ettiği yer olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, savaş 
uçakları ve helikopterlerden 8 bomba 
attı.

• Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni F-16’lar-
la ve helikopterlerle bombaladı.

• Polis Özel Harekât Eğitim Merkezi’ni 
bombalayarak, 49 özel harekât polisini 
şehit etti.

• Ankara Emniyet Müdürlüğü’nü, attığı 
bombalarla adeta yerle bir etti.

• Bütün televizyon yayınlarının uyduya 
gönderildiği TÜRKSAT Tesislerini bom-
baladı; işgale direnen 2 görevliyi şehit 
etti.

• İstanbul’da Boğaz köprülerini kapata-
rak, burada toplanan sivil vatandaşlara 
tank mermileriyle ve ağır silahlarla sal-
dırdı.

• Millî yayın kuruluşu TRT’yi ele geçire-
rek, buradan ‘darbe bildirisi’ okuttu.

• Genelkurmay Karargâhını basarak, Ge-
nelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komu-
tanlarını rehin aldı ve darbeye katılma-
ya zorladı.

• Ve Türkiye’nin birçok kentinde, darbe-
ye boyun eğmeyen sivil, asker ve polis-
lere ağır silahlarla saldırdı.

Türkiye, küresel satrancın piyonu olan üni-
formalı FETÖ teröristlerinin bu saldırılarına, 
çıplak elleriyle ve Türk Bayrağı’yla direndi. 
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Halk, tankların önüne bedenini siper etti. 
Uçakların bombaladığı meydanları doldura-
rak, darbe-işgal girişimine geçit vermeyece-
ğini haykırdı. Teröristlerin bu eylemini boşa 
çıkardıktan sonra da, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın ‘demokrasiye sahip çıkma’ çağrısına 
uyarak, 27 gün boyunca, Türkiye’nin bütün 
meydanlarını doldurup, sabahlara kadar ‘de-
mokrasi nöbeti’ tuttu. Böylece, küresel sat-
ranç oyuncuları tarafından kendi iradesine, 
demokrasisine, özgürlüğüne ve ülkesine yö-
neltilen darbe-işgal girişimini boşa çıkartma-
yı başardı.

100 YILLIK DARBELER PARANTEZİ KAPANDI

15 Temmuz Darbe-İşgal Girişimi, 248 vatan-
daşın şehit olmasına, 2.193’ünün de yarala-
narak gazi olmasına yol açtı.

Yiten her bir can, insanî bakımdan büyük 
bir kayıp olmasına rağmen, Türk Milleti’nin 
15 Temmuz 2016’daki darbe-işgal girişimine 

karşı elde etmiş olduğu ‘Sivil Devrim’; millî 
irade, demokratik değerler, özgürlükler ve iş-
gale direniş bağlamında çok büyük bir anlam 
taşımaktadır.

Çünkü Türkiye, geride kalan 100 yıl içinde, 
‘askerî güce dayalı’ 5 ayrı darbe yaşamıştı: 
1909, 1960, 1971, 1980 ve 1997… Ayrıca, ba-
şarılamayan veya amacına ulaşamayan bir 
düzine kadar darbe girişimini de atlatmıştı.

Fakat halk, 100 yıldır ilk defa 15 Temmuz 
akşamında, bir darbe girişimine karşı silah-
sız ve sivil bir direniş göstermişti. Demokrasi 
ve özgürlük adına sergilenen bu millî direniş, 
büyük bir başarıyla sonuçlandı. Ağır askerî 
silahlara karşı sergilenen millî direniş, dünya 
demokrasi tarihine altın harflerle yazılmayı 
hak eden bir ‘Sivil Devrim’ oldu.

Böylece Türk Milleti, kendi iradesine ve öz-
gürlüklerine karşı 100 yıldır gerçekleştirilen 
‘darbeler parantezini’ de, 15 Temmuz 2016 
gecesinde kapattı.
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GERÇEKLERİ TERSYÜZ ETME ÇABALARINA 
CEVAP

Buna rağmen, Küresel Satrancın kurgula-
yıcıları, pes etmeye niyetli görünmüyor. 15 
Temmuz akşamı kullandıkları piyonlarını; bu 
kez ‘gerçekleri tersyüz etmek amacıyla’ mey-
danlara sürdüler. FETÖ piyonları ve tetikçileri, 
başaramadıkları darbe-işgal girişimini, dünya 
kamuoyuna sanki bir ‘tiyatro oyunuymuş’ gibi 
anlatmak ve tüm insanları böylece aldatmak 
üzere bir çabanın içerisine girdi.

Bütün bir milletin canını ortaya koyarak 
durdurduğu darbe-işgal girişimine dair ger-
çekleri tersyüz etme çabalarına, yalnızca 
siyasî sorumluların veya devlet kurumları-
nın karşılık vermesini beklemek; aslında de-
mokrasiye ve millet iradesine karşı yapılan 
saldırılara kayıtsız kalmak olurdu. Böylesi 
bir duyarsızlık ise, ‘sivil toplum’ refleksleriyle 
bağdaştırılamazdı.

İşte bu yüzden, Öz Orman-İş Sendikası ola-
rak, ‘sivil toplum örgütü’ sıfatımızın gereğini 
yerine getirerek, üyelerimiz ve nihayet dar-
beyi durduran milletimiz adına, sesimizi yük-
selttik. Uluslararası zeminlerde muhatabımız 

olan sendika ve konfederasyonlara bir çağrı 
yaptık. Çağrımıza ses verenleri, 2-4 Mart 2017 
tarihlerinde Ankara’da, ‘15 Temmuz Darbe 
Girişimi – Küresel Satranç’ konulu Uluslara-
rası Demokrasi Kongresi’nde buluşturduk. 15 
Temmuz’da yaşananları, 43 ayrı ülkeden ge-
len konuklarımızla beraber masaya yatırdık. 
2 Mart günü ATO Kongre Merkezi’ndeki bu-
luşmamıza, Türkiye’nin tüm illerinden gelen 
5 bine yakın orman ve tarım emekçimiz de 
iştirak etti.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Bi-
nali Yıldırım onurlandırdı, bu buluşmamızı. 
Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu ve HAK-İŞ Onursal Başkanı ve 
TBMM İdare Amiri Çorum Milletvekilimiz Sa-
yın Salim Uslu da yalnız bırakmadı bizleri. Ve 
o gün aramızda bulunan çok sayıda milletve-
kili, bürokrat, sendikacı, şehit yakını ve gazi-
miz de bizlerle birlikteydi.

O gün ve sonraki 2 gün, 15 Temmuz’daki 
darbe-işgal girişiminden hareketle, Türki-
ye’nin demokrasi ve darbeler tarihi ile bunun 
siyaset-medya-ekonomi-sivil toplumla olan 
ilişkilerini masaya yatırdık. Ülkemizden katı-
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lan siyasetçi, akademisyen, bürokrat ve gaze-
teciler ile teşkilat yöneticilerimiz ve uzman-
larımızın yanısıra, 43 ülkenin emek ve sivil 
toplum kesimlerini temsilen aramıza katılan 
150 dolayındaki konuğumuzla, düzeyli ve içe-
rikli atölye çalışmaları yaptık.

AMAÇ HÂSIL OLMUŞTUR

Yurt dışından gelen konuklarımız da bu çalış-
malara yalnızca ‘dinleyici’ değil; aynı zamanda 
konuşmacı olarak da katıldı ve katkı sağladı. 
Panel oturumlarımızda doğrudan konuşma-
cı olan veya oturumlar sırasında söz alarak, 
kıymetli bilgi ve fikirlerini bizlerle paylaşan 
yurtdışı konuklarımız, ‘demokrasi’, ‘millî irade’, 
‘emeğin hakkı’, ‘siyaset-sivil toplum ilişkisi’ ve 
‘Türkiye’ye bakış’ gibi konularda derin vukuf 
sahibi olduklarını gösterdiler.

Bu noktada, kongremizin ilk günkü oturu-
munda konuşan değerli dostum, Fransa Hı-
ristiyan İşçileri Sendikası Genel Sekreteri ve 
aynı zamanda Avrupa Ekonomik ve Sosyal 
Komitesi Ulaşım Enerji Altyapı ve Toplum Bil-
gi Bölümü Başkanı Sayın Pierre Jean Coulon’u 
özellikle zikretmek isterim. Sayın Coulon, 

‘Batılı’ muhataplarımızdan duymaya alışkın 
olmadığımız bir ‘vicdanî tondaki’ konuşma-
sıyla, hem Batılı politikacıların Türkiye ve 
Türk insanına karşı olan haksız ve adaletsiz 
tavırlarına bir ayna tuttu, hem de Batıda ‘dost’ 
diyebileceğimiz insanların halen var olduğu-
nu bizlere hissettirdi.

‘15 Temmuz Darbe Girişimi – Küresel Sat-
ranç’ temasıyla düzenlemiş olduğumuz Ulus-
lararası Demokrasi Kongresi, yurtdışındaki 
muhataplarımıza, 15 Temmuz gerçeklerini 
doğrudan anlatma amacımıza uygun şekilde 
icra edildi. Nitekim toplantılarda söz alan ko-
nuklarımızın dile getirdikleri görüşler, mese-
lenin olgunlukla anlaşıldığını ortaya koydu.

Uluslararası Demokrasi Kongresi’nde dile 
getirilen bilgi, fikir ve önerilerin özetiyle bir-
likte, toplantıların icra edildiği salonlardaki 
görsel atmosferi de olabildiğince yansıtmak 
ve tarihe not düşmek adına, Öz Orman-İş 
Sendikası olarak bu özel sayıyı çıkarmaya 
karar verdik. Uluslararası Demokrasi Kong-
resi’nde yapılan konuşmaların tamamı, Öz 
Orman-İş tarafından ayrıca bir ‘başucu kitabı’ 
olarak yayınlanacaktır.
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Sendikamız tarafından düzenlenen 15 
Temmuz Darbe Girişimi/Küresel Sat-
ranç Uluslar arası Demokrasi Kongre-

sinin hazırlık çalışmaları yaklaşık 5 ay önce 
başladı.

Türkiye’nin yaşadığı en büyük ve kanlı dar-
be girişimiydi 15 Temmuz. Doğrudan ülkemizi, 
devletimizi ve demokrasimizi hedef almıştı ve 
milletimizin varlığına, varoluş felsefesine ve 

tarihi misyonuna karşı bir savaş ilanıydı. Türk 
halkı 15 Temmuz Darbe girişimine ve darbe-
cilere destansı bir direnişle karşı koymuş ve 
darbecileri püskürtmüştü.

Sendikamız ve üyeleri hem darbenin önlen-
mesi sürecinde hem darbe sonrası demokrasi 
nöbetlerinde ön saflarda yer almıştı. Ancak 
bununla yetinemezdik. Çünkü 15 Temmuz 
darbe girişiminin unutulmaması ve unuttu-

Kongrenin hazırlık çalışmaları 
5 ay sürdü

Başta Genel Başkan Settar Aslan olmak üzere günlerce bu konuda neler 
yapabileceğimizi müzakere ettik. Sonunda 15 Temmuz konulu Uluslar 
arası bir kongre yapmaya kongrenin adını ise darbenin uluslar arası 
boyutunu da ifade eden “Küresel Satranç” olmasına karar verdik.
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rulmaması gerekiyordu. Daha da önemlisi 
darbeciler ve onların destekçileri yurtdışında 
Türkiye aleyhinde yoğun bir çabayla kamuo-
yu oluşturmaya çalışıyor, lobi ve propaganda 
faaliyetleri yürütüyordu. Yani darbe bir an-
lamda devam ediyordu.

Bütün bunlar karşısında sessiz kalamazdık. 
Sendikacılığı toplu sözleşme imzalamaktan 
ibaret gören klasik sendikacılar gibi bir kenar-
da bekleyerek olanı biteni seyredemezdik. Bi-
zim de bir şeyler yapmamız gerekiyordu.

Önce ne yapmalıydık sorusuna bir cevap 
aradık. Bunun için diğer işçi kuruluşlarının ve 
sivil toplum örgütlerinin yaptıklarını gözden 
geçirdik. Ve gördük ki, bu örgütler, halkı ve 
kendi üyelerini bilgilendirmeye yönelik top-
lantılar yapıyor, fotoğraf sergileri açıyor, kitap 
ve broşürler hazırlıyorlar. 

Darbecilerle destekçilerinin bütün dünyada 
sürdürdükleri olayları tersyüz eden, yalan ve 
iftiralara dayalı algı operasyonlarına karşı res-
mi ve siyasi kurumların dışında sivil inisiyatif 
olarak kayda değer çalışmalar yapılmıyordu.

Bütün bunlardan yola çıkarak başta Genel 
Başkan Settar Aslan olmak üzere günlerce bu 
konuda neler yapabileceğimizi müzakere et-
tik. Sonunda 15 Temmuz konulu Uluslar arası 
bir kongre yapmaya kongrenin adını ise dar-
benin uluslar arası boyutunu da ifade eden 
“Küresel Satranç” olmasına karar verdik.

Kongrenin yurt içinde ve dışında etkili ol-
ması için milyonlarca işçiyi temsil eden part-
nerlerimiz sendika ve konfederasyonların 
yöneticilerini konuşmacı ve katılımcı olarak 
davet etmeyi kararlaştırdık. Dünyanın dört bir 
yanından, 43 ülkeden 150’den fazla sendika ve 
sivil toplum örgütü yöneticilerinin daveti başlı 
başına büyük bir çaba gerektiriyordu. 

Darbenin Türk demokrasisine, ekonomisine 
ve işçi hareketine etkilerini, darbede halkın ve 
siyasetin direnişini oturumlarda dile getirme-
leri için Türkiye’nin en ünlü gazeteci, televiz-
yon programcısı, fikir ve düşünce adamlarıyla 
15 Temmuz gazilerini davet ettik. Sağolsunlar 
hepsi davetimize memnuniyetle katılacakları-
nı ifade ettiler.

Ve darbenin kahramanlarını 15 Temmuz 
gazi ve şehitlerini kongremize davet ettik. Yak-
laşık 30 şehit yakını ve gazimiz salonda ken-
dileri için hazırladığımız protokol kısmında 
yerlerini aldılar. 

Her şeyden önemlisi başta Cumhurbaşka-
nımız ve Başbakanımız olmak üzere darbenin 
öncelikli hedefi olan Hükümet yetkililerini 
kongremizde konuşma yapmaları için ziyaret 
ettik.

Aylarca medya ziyaretleri yaptık. Siyasetçi, 
bürokrat ve akademisyen-
lerle görüştük.

15 Temmuz Darbe Girişi-
mi küresel satranç isimli bir 
tanıtım filmi, bir 15 Temmuz 
belgeseli ve bir fotoğraf ser-
gisi hazırladık ve kongreye 
ilişkin gelişmeleri duyur-
mak için bir site açtık.

Ve bütün bu hazırlıklar-
dan medyaya konuyu anlat-
mak için bir basın toplantısı 
düzenledik.

Son olarak kongre içindeki 
en önemli ve en büyük or-
ganizasyona başladık. 81 vi-
layetle 900 ilçeden 5 binden 
fazla tarım ve orman işçisini 
salona getirmek. 

Hem 15 Temmuz karşısındaki tepkilerini 
ortaya koymak, hem 16 Nisan referandumu-
na destek vermek hem de kadro sorunlarını 
bizzat başbakana ulaştırmak isteyen İşçi arka-
daşlarımız kongreye büyük ilgi gösterdi. 

Türkiye’nin dört bir yanından 110 Otobüsle 
Ankara’ya geldiler, salonda yer aldılar, 5 bin 
arkadaşımız bilinçli bir disiplin içinde, hiçbir 
aksama ve olumsuzluğa meydan vermeden 
büyük bir coşku içinde darbecilere tepkilerini, 
başbakana taleplerini dile getirdiler ve kongre 
sonunda evlerine döndüler. 

Kongre, şimdiye kadar işçi örgütlerinin yap-
tığı 15 Temmuz etkinler arasında en kapsamlı 
ve en büyük etkinlik olarak kayıtlara geçti.

Kongrenin yurt 
içinde ve dışında 
etkili olması 
için milyonlarca 
işçiyi temsil eden 
partnerlerimiz 
sendika ve 
konfederasyonların 
yöneticilerini 
konuşmacı ve 
katılımcı olarak 
davet etmeyi 
kararlaştırdık.
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Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar As-
lan, ‘15 Temmuz Darbe Girişimi-Kü-
resel Satranç’ konulu Uluslararası 

Demokrasi Kongresi hakkında bilgi vermek 
amacıyla, ulusal gazete ve televizyonların 
Ankara’daki temsilci, haber müdürü ve mu-
habirleriyle, ‘Dünya Sendikaları Ankara’da 
Buluşuyor’ temalı basın toplantısında bir ara-
ya geldi.

Gazete ve televizyon kuruluşlarından 30 
kadar temsilcinin katıldığı toplantıda, Ulus-
lararası Demokrasi Kongresi hakkında bilgi-
lendirmede bulunan Settar Aslan, bu önemli 
konunun Türkiye ve uluslararası kamuoyu-
na duyurulması konusunda kendilerinden 
destek istedi.

Türkiye’nin 15 Temmuz 2016’da ‘uçurumun 
kenarından döndüğünü’ hatırlatan Aslan, 
“Medyamız da, 15 Temmuz’da demokrasi sına-

vını başarıyla verdi. Bundan dolayı tüm gazete 
ve televizyonlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

15 Temmuz’da yaşanan gerçeklerin, yurtdı-
şındaki FETÖ terör örgütü uzantılarınca ters-
yüz edilerek anlatıldığını ve Türkiye aleyhine 
bir kara propaganda yürütüldüğünü anlatan 
Settar Aslan, şunları söyledi:

“15 Temmuz gerçeklerini tüm dünyaya doğ-
ru şekilde anlatmak üzere, hepimize görev düş-
mektedir. Bir sivil toplum örgütü olarak, Türk 
Demokrasisine ve özgürlüklerimize sahip çık-
mak zorundayız. Bu bilinçle, 15 Temmuz’da 
yaşananları, farklı ülkelerdeki dengimiz olan 
sendikaların yöneticilerine anlatmaya karar 
verdik. ‘Uluslararası Demokrasi Kongresi’ne, 
tüm dünyadan, partnerimiz olan sendikaları 
davet ettik. Şu ana kadar 43 civarındaki ülke-
den 150 sendika yöneticisi, katılımını teyit etti. 
Bunların büyük çoğunluğu sendika ve konfede-

Uluslararası Demokrasi Kongresi 

MEDYA İLE BULUŞMA

15 Temmuz gerçeklerini tüm dünyaya doğru şekilde anlatmak üzere, 
hepimize görev düşmektedir. Bir sivil toplum örgütü olarak, Türk 
Demokrasisine ve özgürlüklerimize sahip çıkmak zorundayız. Bu 
bilinçle, 15 Temmuz’da yaşananları, farklı ülkelerdeki partnerimiz olan 
sendikaların yöneticilerine anlatmaya karar verdik.
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rasyon başkanlarından oluşmaktadır. Kongre-
nin, Sayın Başbakanımızın açılışını yapacağı 
ilk gün oturumuna, 5 bini aşkın orman ve ta-
rım emekçimiz de iştirak edecektir. Kongrenin 2. 
ve 3. günlerindeki panel oturumlarında ise, 15 
Temmuz Darbe-İşgal Girişimi; ‘Demokrasi ve 
Darbeler’, ‘15 Temmuz ve Medya’, ‘Darbeler 
ve Ekonomiye Etkileri’ ve ‘Sendikalar ve Dar-
beler’ başlıkları altında, yerli ve uluslararası 
katılımcılarla ele alınacaktır.”

Genel Başkan Aslan’ın basın toplantısı ve 
sonrasında da 2-4 Mart 2017 günlerinde ger-
çekleştirilen Uluslararası Demokrasi Kongre-
si’yle ilgili haberler, ulusal ve yerel gazete ve 
televizyonlarda geniş şekilde yer aldı.
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Öz Orman-İş tarafından düzenlenen 
ve 43 ülkeden 150’ye yakın sendika, 
konfederasyon ve diğer sivil toplum 

örgütü temsilcileri ile siyasetçi, akademisyen 
ve gazetecilerin katılımıyla 2-4 Mart 2017 ta-
rihlerinde gerçekleştirilen ‘15 Temmuz Darbe 
Girişimi – Küresel Satranç’ konulu Uluslara-
rası Demokrasi Kongresi, aylar süren yoğun 
bir hazırlık dönemini gerektirdi.

Öncelikle, kongrenin onur konuğu olan Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın katılımının sağlan-
ması gerekiyordu. Bir yandan ülkenin önem-
li meselelerinin çözümüne dönük icraatlar, 
bir yandan Anayasa değişikliği ve buna bağlı 
halk oylaması çalışmaları yoğun şekilde de-
vam ederken, Uluslararası Demokrasi Kong-
resi’nin, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın 
programına girmesi pek de kolay değildi.

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan ve 
HAK-İŞ Onursal Başkanı, TBMM İdare Amiri 
ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, kongrenin, 

Başbakan Binali Yıldırım’ın programına gir-
mesi ve katılımının sağlanması yolunda çok 
çaba sarf etti. Başbakanlık Özel Kalem Mü-
dürlüğü ile yapılan çok sayıdaki görüşme ve 
Başbakan’a ulaştırılan davet yazılarına ilave 
olarak, TBMM’deki çalışma takvimi gözetile-
rek, Meclis çalışmaları sırasında yüzyüze gö-
rüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede Başbakan Yıldırım’ı, Öz Or-
man-İş’in 2-4 Mart 2017’de gerçekleştireceği 
‘15 Temmuz Darbe Girişimi-Küresel Satranç’ 
konulu Uluslararası Demokrasi Kongresi’ne 
bizzat davet eden Aslan, ayrıca Başbakan’dan, 
kongreye katılacak çok sayıdaki yabancı ko-
nuğa ve binlerce orman-tarım emekçisine 
hitaben bir konuşma yapmasını da talep etti. 

Başbakan Yıldırım, olağanüstü bir gelişme 
olmaması halinde, Kongreye katılacağını ve 
açılış konuşmasını yapacağını bildirdi. Baş-
bakan Yıldırım’ın kongreye katılması, kong-
reye bir hafta kala kesinleştirilebildi.

Başbakan Binali Yıldırım’a 
Kongre daveti

Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan ve HAK-İŞ Onursal Başkanı, 
TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, kongrenin, Başbakan 
Binali Yıldırım’ın programına girmesi ve katılımının sağlanması yolunda 
çok çaba sarf etti.
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Medya ziyaretleri

‘15 Temmuz Darbe Girişimi – Küresel Sat-
ranç’ konulu Uluslararası Demokrasi Kongre-
si’nin hazırlık aşamalarının önemli bir bölü-
münü de medya ziyaretleri oluşturdu.

Kongrenin geniş kitlelere ulaşabilmesi med-
yanın vereceği desteğine bağlıdır. Düzenlediği-
miz kongrenin amacının, muhtevasının, nitelik 
ve özelliklerinin kısaca amaçlanan sonuçlara 
ulaşabilmesinin ilk şartı medya mensupları-
nın bilgilendirilmesi ve inandırılmasıydı. 

Bu gerçekten hareketle HAK-İŞ Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Genel Başkanı 
Settar Aslan, Uluslararası Demokrasi Kongre-
si’nin hazırlık çalışmaları konusunda bilgi ver-
mek ve yapılacak etkinliklere medya desteği 

sağlamak amacıyla, çok sayıda ulusal gazete 
ve televizyon kanalına ziyaretlerde bulundu. 

Muhataplarımızın bazıları kongreyi önce sı-
radan bir 15 Temmuz etkinliği gibi bir değer-
lendirdi. Ancak kongrenin programını ve nite-
liklerini ve farklarını öğrendikten sonra böyle 
bir kongrenin ilk defa düzenlendiğini ifade 
ederek her türlü desteği vereceklerini dile ge-
tirdiler. Nitekim 3 gün süren kongremize med-
yanın desteği gerçekten dikkate değerdi. 

Genel Başkan Settar Aslan’ın ziyaretlerine 
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çetin, 
Basın Müşaviri Nihat Kaşıkcı ve Uluslararası 
İlişkiler Uzmanı Benül Sözer de iştirak etti.

Sabah Gazetesi Ankara Haber Müdürü 
Akif Bülbül (21 Aralık 2016)

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Haber 
Müdürü Hüseyin Likoğlu (21 Aralık 2016)

A Haber TV Ankara Temsilcisi 
Fatih Atik (21 Aralık 2016)

Millî Gazete Ankara Temsilcisi  
Mustafa Yılmaz (22 Aralık 2016)

Düzenlediğimiz kongrenin amacının, muhtevasının, nitelik ve 
özelliklerinin kısaca amaçlanan sonuçlara ulaşabilmesinin ilk şartı 
medya mensuplarının bilgilendirilmesi ve desteklerinin alınmasıydı. 
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Türkiye Gazetesi Ankara Haber Müdürü 
Oğuzhan Şahin (22 Aralık 2016)

İhlas Haber Ajansı Ankara Haber Müdürü 
Bayazıt Cebeci  (22 Aralık 2016)

Kanal 7 Ankara Temsilcisi  
Mehmet Acet  (26 Aralık 2016)

Dünya Gazetesi Ankara Haber Müdürü 
Hüseyin Gökçe (26 Aralık 2016)

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi  
Emin Pazarcı  (27 Aralık 2016)

Yeni Akit Gazetesi Ankara Haber Müdürü 
İsmail Uğur (27 Aralık 2016)

Star Gazetesi Ankara Haber Müdürü  
Lütfi Kaplan (2 Ocak 2017)

Kanal A Televizyonu Gn. Yayın Yönetmeni 
Alper Tan  (3 Ocak 2017)
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Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Mehmet Kara (3 Ocak 2017)

Fox TV Ankara Temsilcisi 
Sedat Bozkurt (4 Ocak 2017)

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Hande Fırat (19 Ocak 2017)

NTV Program Yapımcısı 
Oğuz Haksever (24 Ocak 2017)

Star Gazetesi Yazarı  
Ardan Zentürk (24 Ocak 2017)

Kon TV Ankara Temsilcisi  
Sinan Burhan (4 Ocak 2017)

TRT Genel Müdürü  
Şenol Göka (13 Ocak 2017)

TRT Haber Dairesi Başkan Yardımcısı 
Kudret Doğandemir (13 Ocak 2017)
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Sabah Gazetesi Yazarı 
Şeref Oğuz  (25 Ocak 2017)

Sabah Gaz. Yazarı ve Ankara Temsilcisi 
Okan Müderrisoğlu  (26 Ocak 2017)

HaberTürk Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Bülent Aydemir  (30 Ocak 2017)

TGRT Haber (24 Şubat 2017)

A Haber (27 Şubat 2017) Kanal A (28 Şubat 2017)

24 TV (28 Şubat 2017) TRT Haber (28 Şubat 2017)
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Siyaset ve bürokrasi ziyaretleri
‘15 Temmuz Darbe Girişi-

mi – Küresel Satranç’ konu-
lu Uluslararası Demokrasi 
Kongresi hazırlıkları devam 
ederken, Genel Başkan As-
lan, bazı önemli siyasetçi ve 
bürokratları da ziyaret ede-
rek, Uluslararası Demokrasi 
Kongresi için hem davette bu-
lundu hem de destek istedi. 

Öz Orman-İş Genel Baş-
kanı Settar Aslan, 23 Ocak 
2017’de Başbakan Yardımcı-
sı Veysi Kaynak’ı ziyaret etti. 
HAK-İŞ Onursal Başkanı, TBMM İdare Ami-
ri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun da 
hazır bulunduğu ziyarette, Aslan, Başbakan 
Yardımcısı Kaynak’ı Uluslararası Demokrasi 
Kongresi’ne davet etti. Aslan, kongre konu-
sunda Kaynak’dan yardım ve destek talebin-
de de bulundu.

Aslan, 20 Ocak 2017 tarihinde Orman Ge-
nel Müdürü İsmail Üzmez’i ziyaret ederek, 

Uluslararası Demokrasi Kongresi hazırlıkları 
konusunda kendisini bilgilendirdi ve kongre-
ye davet etti.

Aslan, 23 Ocak 2017’de, Ankara Milletvekili 
Prof. Dr. Vedat Bilgin’le görüştü. TBMM İdare 
Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun da 
hazır bulunduğu görüşmede, Aslan, Prof. Dr. 
Vedat Bilgin’i, danışma kurulu üyesi ve konuş-
macı olarak Uluslararası Demokrasi Kongre-
si’ne davet etti. Bilgin de bu daveti kabul ede-
rek, kongreye moderatör olarak katıldı.

Aslan, 16 Şubat 2017’de Başbakan Danış-
manı Mustafa Şahin’i ziyaret etti. Uluslararası 
Demokrasi Kongresi ve geçici orman işçileri-
nin kadro sorunu konusunda Mustafa Şahin’i 
bilgilendiren Aslan, ayrıcı kendisini kongreye 
davet etti.
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Televizyon 
söyleşileri

TRT Haber Canlı Yayın (28.02.2017)

TGRT Röportaj (24.02.2017) A Haber Röportaj (28.02.2017)

24 TV Canlı Yayın (28.02.2017) Kanal A Canlı Yayın (28.02.2017)

KON TV Canlı Yayın (31.01.2017) Kanal 5 Canlı Yayın (23.02.2017)
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15 Temmuz Kongresini haber yapan televizyonlar
TARİH KANAL PROGRAM Açıklama
2. 03. 2017 360 TV Ana Haber Gazi Öğretmen Duygulandırdı. Binali Yıldırım Konuşma Gerçekleştiriyor. 

2. 03. 2017 BengüTürk TV Ana Haber Başbakan Binali Yıldırım'ın Demokrasi Kongesi'ndeki Açıklamaları. 

2. 03. 2017 CNN Türk 10'dan Sonrası Canlı Yayın: Başbakan Binali Yıldırım Konuşuyor. 

2. 03. 2017 CNN Türk Günlük Orman İşçilerinin Talepleri. [Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan]

2. 03. 2017 CNN Türk Ana Haber Orman İşçilerinin Talepleri. [Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan]

2. 03. 2017 FOX Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Kadro Karşılığı Evet. Binali Yıldırım Açıklamalarda Bulunuyor. 

2. 03. 2017 Kanal 24 Canlı Yayın Uluslararası Demokrasi Kongresi, Binali Yıldırım Konuşuyor

2. 03. 2017 Kanal 24 Moderatör Gün Ortası Binali Yıldırım, Uluslararası Demokrasi Kongresinde Konuştu

2. 03. 2017 Kanal 24 Akşam Haberleri Gazi Öğretmen Duygulandırdı

2. 03. 2017 Kanal 24 Moderatör Gece Gazi Öğretmen Duygulandırdı

2. 03. 2017 Kanal 42 Ana Haber 16 Nisanda Büyük Bir Değişime İmza Atacağız

2. 03. 2017 Kanal 7 Haber Saati Taşeron İşçilere Müjde

2. 03. 2017 Kanal A Ana Haber Başbakan Binali Yıldırım'ın Açıklamaları. 

2. 03. 2017 Kanal B Ana Haber Bülteni Başbakan Binali Yıldırım Demokrasi Kongresi'nde Konuştu. 

2. 03. 2017 Koza TV Ana Haber Başbakan Yıldırım'dan İşçilere Müjde

2. 03. 2017 NTV Canlı Yayın Uluslararası Demokrasi Kongresi, Binali Yıldırım Konuşuyor

2. 03. 2017 NTV Ana Haber 16 Nisan Referandumuna Doğru. Binali Yıldırım Açıklamalarda Bulunuyor. 

2. 03. 2017 NTV Gece Bülteni Başbakan'dan 16 Nisan Açıklaması. 

2. 03. 2017 Olay TV Ana Haber Başbakan Binali Yıldırım'ın Açıklamaları. 

2. 03. 2017 Show TV Ana Haber Bu da Fransız Evetçi. . . . 

2. 03. 2017 TGRT Haber Gün Ortası Demokrasi Kongresi, Binali Yıldırım Konuşuyor

2. 03. 2017 TGRT Haber Gün Ortası Binali Yıldırım Demokrasi Kongresinde Konuştu

2. 03. 2017 TRT 3 / Meclis TV Haber Stüdyosu Uluslararası Demokrasi Kongresi Katılımcıları TBMM'de

2. 03. 2017 TVNet Canlı Yayın Başbakan Yıldırım, Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde Konuşuyor. 

2. 03. 2017 Ülke TV Canlı Yayın Başbakan Yıldırım, Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde Konuşuyor. 

2. 03. 2017 Ülke TV Canlı Yayın Başbakan Yıldırım, Uluslararası Demokrasi Kongresi'nde Konuşuyor. 

2. 03. 2017 Ülke TV Öğle Ajansı 16 Nisan Referandumu. Binali Yıldırım Açıklamalarda Bulunuyor. 

2. 03. 2017 Ülke TV Ana Haber Bülteni Taşeron İşçilere Müjde, Başbakan Yıldırım, Çözüm İçin Talimat Verdi

3. 03. 2017 A Haber Gece Ajansı 24 Taşeron İşçilere Sevindirici Haber. Binali Yıldırım Açıklamalarda Bulunuyor. 

3. 03. 2017 A Haber Sabah Ajansı Taşeron İşçilere Sevindirici Haber. başbakan Binali Yıldırım. 

3. 03. 2017 CNN Türk Gece Haberleri Orman İşçilerinin Talepleri. [Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan]

3. 03. 2017 CNN Türk Güne Merhaba Başbakan'dan Mesaj. 

3. 03. 2017 Habertürk TV Haber 24 ''Talimat Verdim, Çalışıyorlar'' Taşeron ve Mevsimlik İşçiler Başbakan'dan Kadro İstedi

3. 03. 2017 Habertürk TV Gün Başlıyor Talimat Verdim Çalışıyorlar

3. 03. 2017 Kanal 24 Gece Raporu Gazi Öğretmen Duygulandırdı

3. 03. 2017 Kanal 7 Kanal 7'de Sabah Taşeron İşçilere Müjde. başbakan Binali Yıldırım. 

3. 03. 2017 Kanal D Emin Çapa ile Sabah Haberleri Evet Dediler Kadro İstediler

3. 03. 2017 NTV Güne Başlarken Başbakan'dan 16 Nisan Mesajı

3. 03. 2017 TGRT Haber Gün Biterken Kadro Sorunu Çözülüyor, Taşeron Ve Geçici İşçilere Müjde

3. 03. 2017 TGRT Haber Mustafa Aslaner'le Sabah Sabah Kadro Sorunu Çözülüyor

3. 03. 2017 TGRT Haber Mustafa Aslaner'le Sabah Sabah Kadro Sorunu Çözülüyor

3. 03. 2017 TRT Haber Haber 22 15 Temmuz ve Medya - Şenol Göka

3. 03. 2017 TVNet Yeni Bir Gün Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Hakkında Konuştu. 

3. 03. 2017 Ülke TV Ülke'de Bu Gece Taşeron İşçilere Müjde, Başbakan Yıldırım, Çözüm İçin Talimat Verdi

3. 03. 2017 Ülke TV Erken Gündem Başbakan Yıldırım'dan Taşeron İşçilere Müjde. (Öz-Orman İş)

3. 03. 2017 Ülke TV Erken Gündem Başbakan Yıldırım'dan Taşeron Işçilere Müjde. (Öz-Orman İş)

3. 03. 2017 Ülke TV Erken Gündem Başbakan Yıldırım'dan Taşeron İşçilere Müjde. (Öz-Orman İş)

3. 03. 2017 Ülke TV Ülke'de Bu Sabah Başbakan Yıldırım'dan Taşeron İşçilere Müjde. (Öz-Orman İş)

4. 03. 2017 TGRT Haber Hafta Sonu Haberleri O Gece'nin Anatomisi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar. 

4. 03. 2017 TGRT Haber Hafta Sonu Haberleri O Gece'nin Anatomisi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar. 

4. 03. 2017 TGRT Haber Hafta Sonu Haberleri O Gece'nin Anatomisi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar. 

4. 03. 2017 TRT Haber Haber 12 15 Temmuz ve Medya. Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik

5. 03. 2017 TRT Haber Haber 13 Uluslararası Demokrasi Kongresi
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15 TEMMUZ DARBESİ
KÜRESEL SATRANÇ BELGESELİ 
İLGİYLE İZLENDİ

15 Temmuz Darbe Girişimi Küresel 
Satranç Uluslararası demokrasi 
kongresini programının en önemli 

unsurlarından biri de sendikamız tarafından 
hazırlanan “15 Temmuz Belgeseli” idi. Yönet-
menliğini ve metin yazarlığını Hakan Çam-
deviren’in yaptığı ve 18 dakikalık belgeselde 
darbe anında yaşanan ve çekilen görüntüler 
kullanıldı.

Animasyonlarla zenginleştirilen 15 Temmuz 
belgeselinde etkili bir dille darbe ulusal ve 
uluslararası boyutları ile ele alındı. Darbenin 
seyredenleri dehşete düşüren vahşeti kadar 

Türk milletinin kahramanlığı yabancı konuk-
larımızda derin etkiler bıraktı. Her türlü yazı 
ve sözün ötesinde özellikle yabancı konukla-
rımız darbenin hain ve alçak yüzüne bütün 
yaşanmışlığıyla tanık oldular.

1. Gün açılışta gösterilen belgesel tarım ve 
orman işçileri tarafından da büyük beğeniyle 
izlendi. Belgesel, Türkçe’nin yanında İngilizce 
olarak da hazırlandı ve yurtdışından gelen 
sendika ve sivil toplum örgütü yöneticileri-
ne ülkelerine döndüklerinde izlemeleri ve 
izlettirilmeleri için birer flaş bellekle takdim 
edildi.

Animasyonlarla zenginleştirilen 15 Temmuz belgeselinde etkili bir dille 
darbe ulusal ve uluslararası boyutları ile ele alındı. Darbenin seyredenleri 
dehşete düşüren vahşeti kadar Türk milletinin kahramanlığı yabancı 
konuklarımızda derin etkiler bıraktı. Her türlü yazı ve sözün ötesinde 
özellikle yabancı konuklarımız darbenin hain ve alçak yüzüne bütün 
yaşanmışlığıyla tanık oldular.
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Coğrafi açıdan baktığımızda, dünya üze-
rinde, paralel ve meridyenler olarak 
adlandırılan hayali çizgiler olduğunu 

varsayarız. Bu varsayım bazı konuları daha 
iyi anlamak ve anlatmak için bize yardımcı 
olur.

Siyasi tarih, uluslararası ilişkiler ve jeopolitik 
gibi alanlardan baktığımızda ise dünya harita-
sı üzerinde satranç kareleri olduğunu varsay-
mak ve büyük bir satranç oyunu oynandığını 
düşünmek, gerçek dışı olmayacaktır.

Şimdi 15 Temmuz 2016 tarihine ve Türki-
ye’ye bir yolculuk yaparak, küresel satranç 
oyununun Türkiye üzerinde, hangi taşlarla ve 
ne tür hamlelerle oynandığını kısaca hatırla-
yalım.

15 Temmuz 2016. Gündüz saatleri. Türkiye.

Türkiye için sıradan bir yaz günüydü. Bu 
günün gecesinde, bu güzel şehirlerin adeta 
gerçek bir savaş alanına döneceği kimsenin 
aklının ucundan dahi geçmiyordu. Çünkü 
böyle bir beklentiye neden olabilecek en ufak 
bir belirti dahi yoktu. Ne hükümet ile ordu 
arasında bir gerilim ne de bu anlamda endişe 

uyandırabilecek başka bir konu Türkiye’nin 
gündeminde değildi.

15 Temmuz gecesi, satranç masasında yer-
lerini alan küresel güç odakları, Türkiye üze-
rinde bir darbe hamlesi denediler. Bu hamleyi 
denerken kullandıkları taşlar ise, baş piyon ve 
Truva atı taktiğiyle devlet kurumları içine sız-
dırdıkları, baş piyona bağlı hizmetkâr piyon-
lardı.

15 Temmuz gecesi saatler 22’ye yaklaşırken 
olağan üstü bir askeri hareketlilik gözlenme-
ye başlamıştı. Ankara’da savaş uçakları alçak 
uçuş yaparken, İstanbul’da iki köprünün de 
askerler tarafından tek yönlü olarak trafiğe 
kapatıldığı haberleri geliyordu. Bu olanlar, 
ilk anda ülke çapında büyük bir terör alarmı 
verildiği düşüncesine neden olmuştu. Olan 
bitenle ilgili ilk açıklama bir Televizyon yayı-
nına telefonla bağlanan Başbakan Binali Yıldı-
rım’dan geldi.

Evet, bu ordu içindeki bir grubun kalkışma 
hareketiydi. Truva atı ile orduya sızdırılmış 
hizmetkâr piyonların bir operasyonuydu. 
Kendilerince iyi bir plan yapmışlardı. Öncelik-
li hedef ordunun üst düzey komuta kademesi-

Sendikamızın hazırladığı 15 Temmuz 
Darbesi belgeselinin metni
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ni etkisiz hale getirerek, kontrolü ele geçirmek 
ve böylece ordunun bütünüyle bu girişim için-
de yer almasını sağlamaktı.

Bu amaçla önce genelkurmay karargâhına 
operasyon düzenlendi. Genel Kurmay başkanı 
Hulusi Akar ve karargâhta bulunan diğer üst 
düzey komutanları tutuklayarak, helikopterle, 
darbede merkez üs olarak kullandıkları, Akın-
cı hava üssüne götürdüler. Ardından İstanbul 
Moda deniz Kulübü’nde bir düğün töreninde 
bulunan diğer üst düzey komutanları tutukla-
dılar.

Sonraki hedef ise, kendilerine karşı koyabi-
lecek diğer güvenlik unsurlarıydı. Polis Özel 
Harekât Merkezi, Ankara ve İstanbul Emniyet 
Müdürlükleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Özel 
Kuvvetler Komutanlığı gibi güvenlik kurum-
ları darbecilerin hedefindeydi. Bu kurumları 
teslim alamayan darbeciler, jetlerle, helikop-
terlerle ve ağır silahlarla saldırdılar. Polis Özel 
Harekat Merkezi başta olmak üzere, bir çok 
güvenlik personeli bu saldırılarda şehit oldu.

Özel kuvvetler komutanlığını ele geçirmeye 
gelen ekibin başındaki General, Özel kuvvet-
ler komutanı emir subayı Ömer Halisdemir 
tarafından öldürüldü. Halisdemir orada bu-
lunan diğer darbeciler tarafından şehit edildi. 
Darbecilerin planlarındaki diğer bir önemli 

hedef ise, kamuoyunu kontrol altına almak, 
halka darbe gerçeğini kabul ettirmekti. Bunu 
sağlamanın yolu ise medya kuruluşlarını 
kontrol altına almaktan geçiyordu. Çünkü art 
arda TV kanallarına bağlanan politikacılar ve 
üst düzey komutanlar, bu girişimi ordunun 
desteklemediğini, bunun bir isyan hareketi ol-
duğunu ve bastırılacağını söylüyor, bu da dar-
becilerin işini iyice zora sokuyordu.

Darbeciler, Türkiye’nin en büyük Radyo TV 
Kurumu TRT’yi ele geçirerek, silah zoruyla 
TRT spikerine darbe bildirisi okuttular.

Gecenin ilerleyen saatlerinde başta CNN 
Türk olmak üzere bazı TV ve gazete binaları-
na giren darbeciler, buralarda kısa süreliğine 
hâkimiyeti ele geçirseler de polis ve halkın 
birlikte müdahalesiyle TRT ve diğer basın ku-
ruluşlarından çıkarıldılar.

Medyayı kontrol altına alamayan darbeci 
FETÖ piyonları, son bir girişimle uydu yayın 
Merkezi TÜRKSAT’ı ele geçirerek yayınları kes-
meyi denediler ama bunda da başarılı olama-
dılar.

Ülkeye sadakati, halka merhameti olmadığı 
açıkça görülen darbecilerin hedefindeki en 
önemli isim ise, 2012 yılından beri açıkça he-
def aldıkları Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’dı.  
Cumhurbaşkanı darbe gecesi facetime uygu-
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lamasıyla bir TV canlı yayınına katıldı ve bek-
lenen açıklamayı yaptı.

 Girişim hakkında bilgi veren Sayın Erdoğan, 
her şeyin seyrini değiştiren o tarihi çağrısını 
yaptı.

Ve çağrıya icabet geldi

Dünyanın en korkunç hadisesi savaşın bile, 
kendine göre bir hukuku ve ahlakı vardır. Ama 
bu piyon darbecilerin ne kalpleri vardı ne de 
ahlakları. Kendi halkının üzerine tankları sür-
düler, bazen karadan bazen helikopterlerden, 
silahsız sivil insanların üzerine ateş açtılar. 
Ama korkutamamışlardı işte, kimse geri adım 
atmıyordu. 

Yaralananları ya da şehit olanları taşıyorlar, 
yine geliyorlardı. Hem de sürekli artarak ge-
liyorlardı. Durdurmak için bedenlerini tank-
lara siper edenler, tankların üzerine çıkanlar, 
askerleri ikna etmeye çalışanlar, ülkesine de-
mokrasisine canıyla kanıyla sahip çıkmaya ça-
lışanlar. Kimse korkmuyordu, darbeciler hariç 
kimse korkmuyordu…

Darbeciler tarihte eşi benzeri görülmemiş 
bir şey daha yaptılar o gece. Türk demokrasi-
sinin kalbini, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni 
bombaladılar, hem de defalarca. Yorumsuz 
olarak ibretle izleyelim… Milletvekilleri mecli-
si terk etmediler, inadına demokrasi, inadına 
birlik beraberlik mesajları verdiler. Dedik ya o 

gece korku diye bir şey yoktu. Darbeciler hariç 
kimse korkmuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te ta-
tilini geçirmekte olduğu otel, kendileri otelden 
ayrıldıktan kısa bir süre sonra bir grup darbe-
ci tarafından baskına uğradı.

İstanbul Atatürk havalimanının işgalci dar-
becilerden kurtarılmasının ardından, buraya 
inen Cumhurbaşkanı, Atatürk hava limanında 
basın toplantısı düzenledi.

Darbeye katılmayan ordu mensupları, polis 
ve halkın baskısıyla köşeye sıkışan darbeciler, 
cumhurbaşkanının bu açıklamalarıyla iyice 
demoralize oldular ve çözülmeye, teslim ol-
maya başladılar. Sabah saatlerinde Cumhur-
başkanlığı civarına attıkları bomba son çırpı-
nışları oldu.

Darbecilerin üslerine düzenlenen operas-
yonla kurtarılan Genelkurmay başkanı  ve 
bakanlarını yanına alan Başbakan Binali YIL-
DIRIM öğle saatlerinde bir basın toplantısı 
düzenleyerek kalkışma hareketinin bastırıldı-
ğını ilan etti. 249 vatandaşımızın şehit olduğu, 
2186 vatandaşımızın yaralandığı bu alçakça 
darbe girişimi sonrasında Türk halkı, ülkenin 
istisnasız her yerinde yaklaşık bir ay boyun-
ca demokrasi nöbetleri tuttu. Gündüz herkes 
normal yaşamını devam ettiriyor, akşamları 
ise meydanlarda toplanarak gecenin ilerleyen 
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saatlerine kadar, darbe karşıtı etkinliklere ka-
tılıyorlardı. Öyle ki bir çok insan, meydanları 
boş bırakmamak adına, evlerine dönmüyor, 
caddelerde meydanlarda uyumayı tercih edi-
yordu.

Darbeye karşı tavrını ilk andan itibaren çok 
net bir biçimde ortaya koyan Hak İş Konfe-
derasyonuna bağlı Öz Orman-İş Sendikası, 
bu demokrasi nöbetlerine kurumsal olarak 
katılmanın yanı sıra, nöbet alanlarındaki va-
tandaşlarımıza ücretsiz iaşe dağıtımı gibi bir 
takım ekstra hizmetlerde de bulundu.

Demokrasi nöbetlerine bizzat katılan HAK-
İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş 
Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, 16 Tem-
muz’da bombalanan Meclis’e giderek orada 
basın açıklaması yaptı ve milli iradenin dim-
dik arkasındayız mesajı verdi.

1 ay kadar süren demokrasi nöbetleri, İstan-
bul’da düzenlenen ve yaklaşık 5 milyon vatan-
daşın katıldığı Yenikapı Demokrasi ve Şehitler 
mitingi ile sona erdi. Mitingde muhalefeti, ik-
tidarı ve ordusuyla Türkiye tek yürek mesajı 
verildi.

Bu operasyonların neler olduğuna ve kirli 
yöntemlerine Kongre oturumunda detaylarıy-
la değinilecektir. Biz burada şu kadarını ifade 
etmekle yetinelim; bu operasyonların ortak 
noktası hükümeti devirmek olmakla beraber, 
aynı zamanda uluslararası alanda, Türkiye 
cumhuriyeti devletinin ve yönetiminin imajını 
bozmayı, hatta mümkünse uluslararası yargı 
önüne çıkarmayı hedeflemiş olmalarıydı.

O tarihlerde başbakan olan şimdiki Cum-
hurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın veciz bir ifa-
deyle paralel devlet olarak tanımladığı, adeta 

devlet içinde ikinci bir devlet, bir tür bürokra-
tik Gladio görümündeki bu yapı, bütün boyut-
larıyla bu kongrede ele alınacaktır. 

Ayrıca, 18 yıldır Amerika Birleşik Devletleri-
nin Pennsylvania eyaletinde yaşamakta olan 
örgüt lideri, Fethullah Gülen’in, emekli bir din 
görevlisinden beklenmeyecek kadar geniş 
çaplı ve karmaşık ilişkileri ve bu örgütün dün-
yada 100’den fazla ülkede örgütlenebilecek 
finans ve siyasal referansı nasıl sağladığı gibi 
konular da kongrede ele alınacaktır.

Tekrar 15 Temmuz’a dönecek olursak, onlar 
piyonla darbe yapmayı denediler, bu millet 
şah ve mat dedi, yenildiler…

Biz orman işçileriyiz. Ormanın lisanıyla 
söyleyelim isteriz son sözlerimizi. Bir atasö-
zü vardır bizde. Ağacı kesen baltanın sapı da 
ağaçtandır diye… Evet, bunlar da bu ülkenin 
ekmeğiyle suyuyla büyüdüler ama bu vatana 
bu millete ihanet ettiler.

15 Temmuzda mevsimsiz döktüler yaprağı-
mızı. Ama düşen yaprak, toprağa atılan tohum 
gibi filizlendi.

Gencecik hayat dolu bir fidan verdi.

Zannettiler ki yaprağımız düşerse teslim 
olur,

Gövdemiz yaralanırsa düşeriz.
Oysa…
Oysa biz, kökleri bu toprağa sımsıkı bağlı,
Dalları bulutlara uzanan,
Gölgesine garibanın sığındığı,
Üzerinde olanı ihtiyaç duyanla paylaşan,
Koca bir orman gibiyiz.
Biz, Orman işçileri…
Biz Türkiye’yiz! 
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15 Temmuz Darbe Girişimi Küre-
sel Satranç Uluslar arası demokrasi 
kongresinin tanıtımı için sendikamız 
tarafından yaklaşık 1 dakikalık bir 
tanıtım filmi hazırlandı. Kongrenin 
hazırlanış amacı ve programı hakkın-
daki filmin yönetmenliğini ve Metin 
yazarlığını da Hakan Çamdeviren 
yaptı. Çok beğenilen ve takdir edilen 
tanıtım filmi Ulusal ve yerel kanallar-
da defalarca gösterildi ve kongreye 
duyulan ilgiyi arttırdı.

Kongremizin Tanıtım Filmi 

Kongremizin Web Sitesi
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DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Vedat Bilgin
Ak Parti Ankara Milletvekili

Dr. Murat Yılmaz
Siyaset bilimci

Prof. Dr. Mazhar Bağlı
Sosyal Bilimci

Mustafa Kemal Sağlam
Araştırma Görevlisi

SEKRETERYA

Ömer Bilgi
Öz Orman-İş Sendikası Avukatı

Kayhan Sezer
Öz Orman-İş Sendikası TİS Uzmanı

Şükran Ağırbaş
Öz Orman-İş Sendikası Personeli

KOORDİNASYON

Genel Koordinatör
Settar Aslan
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı

Kongre Onur Başkanı
Salim Uslu
HAK-İŞ Konfederasyonu Onursal Başkanı, TBMM 
İdare Amiri, Çorum Milletvekili

Genel Koordinatör Yardımcısı
Zeki Sungur Kızılkaya
Öz Orman-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri

Genel Koordinatör Yardımcısı
Mehmet Çetin
Öz Orman-İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı

Mali İşler Koordinatörü
Ali Bilgin
Öz Orman-İş Sendikası Genel Mali Sekreter

Oturumlar Koordinatörü
Mehmet Çelik
Öz Orman-İş Sendikası Genel Eğitim Sekreteri

Seyahat ve Gezi Koordinatörü
Bayram Ayaz
Öz Orman-İş Sendikası Genel Sekreteri

Uluslararası İlişkiler
Benül Sözer
Öz Orman-İş Sendikası Uluslararası İlişkiler 
Uzmanı

Medya İlişkileri
Nihat Kaşıkçı
Öz Orman-İş Sendikası Basın Müşaviri

Uluslararası Demokrasi Kongresi
KOORDİNASYON VE DANIŞMA KURULLARI
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3.Oturum: Darbeler ve Ekonomiye Etkileri

Açış Konuşması

Dr. Cengiz Yavilioğlu/Maliye Bakan Yardımcısı
Moderatör: Şeref OĞUZ/Sabah Gazetesi Yazarı
İlhan ERDAL/MÜSİAD Ankara Başkanı
Murat AKYÜZ/TİM Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK/TİSK Ekonomi Danışmanı

4.Oturum: Sendikalar ve Darbeler

Açış Konuşması: 

Prof. Dr. Elman NASİROV/Azerbaycan Milletvekili

Moderatör: Prof. Dr. Vedat BİLGİN/Ankara Milletvekili
Settar ASLAN/HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan 
Yardımcısı
Hüseyin Rahmi AKYÜZ/MEMUR-SEN Genel Başkan 
Danışmanı
Cavanshir ALXASOV/AHIK-Azerbaycan Sendikalar 
konfederasyonu Başkan Yardımcısı
Muhammed SELLAH/Fas İşçi Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, 
Tarım Federasyonu Genel Sekreteri
Kongre Sonuç Bildirgesinin Okunması

Kapanış Konuşması

Settar ASLAN/Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KÜRESEL SATRANÇ
ULUSLARARASI DEMOKRASİ KONGRESİ PROGRAMI

Sergi Açılışı: 15 Temmuz Darbe-İşgal Girişiminin Fotoğraflarla 
Hikâyesi

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı

15 Temmuz Belgesel Filmi Gösterimi

Protokol Konuşmaları

Açış Konuşması: 
Settar ASLAN
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı

Derya OVACIKLI
15 Temmuz Gazisi

Pierre Jean COULON
Fransa Hıristiyan İşçileri Sendikası Genel Sekreteri
Avrupa Ekonomi ve Sosyal Komitesi Ulaşım Enerji Altyapı ve 
Toplum Bilgi Bölüm Başkanı

Kongre Onur Başkanı Konuşması: 
Salim USLU
HAK-İŞ Onursal Başkanı
TBMM İdare Amiri ve Çorum Milletvekili

Onur Konuşması
Binali YILDIRIM
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Yurtdışından Gelen Konuklar İçin Gezi Programı:

1500: 15 Temmuz Darbe Girişiminde bombalanan   
TBMM ve Özel Harekat Daire Başkanlığı

19:30: Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik   
Topluluğu Konseri-Vilayetler Evi Gölbaşı

Takdim Konuşması: 
Settar ASLAN
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve
Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı

1.Oturum: Demokrasi ve Darbeler
Açış Konuşması
Harun TÜFEKÇİ
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı
Moderatör: Dr. Murat YILMAZ/Siyaset Bilimci
Talat Enveroviç ÇETİN/Rusya Milli Güvenlik Akademisi Başkan 
Yardımcısı
Ganira PAŞAYEVA/Azerbaycan Milletvekili
Ardan ZENTÜRK/Star Gazetesi Yazarı
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN/Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

2.Oturum: 15 Temmuz ve Medya

Açılış Konuşması: Faruk ÇELİK
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet ÇETİN/Öz Orman-İş Sendikası Genel Sekreter 
Yardımcısı
Şenol GÖKA/TRT Genel Müdürü
Batuhan YAŞAR/TGRT Ankara Temsilcisi
Tijen KARAŞ/TRT Haber Spikeri
Oğuz HAKSEVER/NTV Program Yapımcısı

1. Gün / 2 Mart 2017 / ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı/Saat: 09:30

2. Gün / 3 Mart 2017 / ATO Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı/Saat: 09:30

3. Gün / 4 Mart 2017/MeyraPalace Otel ve Kongre Merkezi/Saat: 09:30
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ABDULLAH TAYYİP 
OLÇOK

ADİL BÜYÜKCENGİZ AHMET KARA AHMET KOCABAY

AHMET ORUÇ AHMET ÖZSOY

AKİF KAPAKLI

AKIN SERTÇELİK

ALİ ALITKAN ALİ ANAR ALİ İHSAN LEZGİ

ALİ KARSLI ALİ MEHMET VUREL ALPASLAN YAZICI ALPER KAYMAKÇI

AKİF ALTAY

110

ERKAN ER ERKAN PALA ERKAN YİĞİT EROL İNCE

EROL OLÇOK EYYÜP OĞUZ FAHRETTİN YAVUZ FARUK DEMİR

FATİH KALU FATİH SATIR FAZIL GÜRS

FERAMİL FERHAT KAYA FERHAT KOÇ FEVZİ BAŞARAN FIRAT BULUT

FATİH DALGIÇ

113

AYDIN ÇOPUR AYHAN KELEŞ AYŞE AYKAÇ

AYTEKİN KURU BARIŞ EFE BATTAL İLGÜN BATUHAN ERGİN

BEYTULLAH YEŞİLAY BİROL YAVUZ

BÜLENT AYDIN BÜLENT KARALI BÜLENT YURTSEVEN

ASKERİ ÇOBAN

BURAK CANTÜRK BURHAN ÖNER

CELALEDDİN İBİŞ

111

GÖKHAN ESEN GÖKHAN YILDIRIM

GÜLŞAH GÜLER HAKAN GÜLŞEN HAKAN ÜNVER HAKAN YORULMAZ

HAKİ ARAS HALİL HAMURYEN HALİL İBRAHİM YILDIRIMHALİL IŞILAR

HALİL KANTARCI HALİT GÜLSER HASAN GÜLHANHASAN ALTIN

FİKRET METİN ÖZTÜRK FUAT BOZKURT

114

HASAN YILMAZ HÜSEYİN GORAL

HÜSEYİN GÜNTEKİN İBRAHİM ATEŞ

İBRAHİM YILMAZ İHSAN YILDIZ İSMAİL KEFAL

İZZET ÖZKAN KADER SİVRİ
JOQUAD MERROUNE 
(CEMAL ABUATEYE)

KEMAL EKŞİ

HASAN KAYA HURŞUT UZEL

İLHAN VARANK

HÜSEYİN KISAHÜSEYİN KALKAN

115

CENGİZ POLAT CENNET YİĞİT

ÇETİN CANCUMA DAĞ DAVUT KARAÇAM

DEMET SEZEN EDİP ZENGİN EMİN GÜNER

CÜNEYT BURSA

DURSUN ACAR

EMRAH SAĞAZ EMRAH SAPA ERDEM DİKER ERHAN DURAL

CEMAL DEMİR CENGİZ HASBAL

112

LÜTFİ GÜLŞEN MAHİR AYABAK MAHMUT COŞKUNSU

MEDET EKİZCELİ MEHMET AKİF SANCAR MEHMET ALİ KILIÇ MEHMET ÇETİN

MEHMET DEMİR MEHMET GÜDER MEHMET GÜLŞEN MEHMET KARAASLAN

LOKMAN OKTAY

KÜBRA DOĞANAY LOKMAN BİÇİNCİKÖKSAL KAŞALTIKEMAL TOSUN

116

MEHMET ŞEVKET UZUN MEHMET YILMAZ MERİÇ ALEMDAR

MESUT ACUN MESUT YAĞAN METE SERTBAŞ METİN ARSLAN

MUCİP ARIGAN

MEHMET KARACATİLKİ

MUHAMMET AKSU MUHAMMET AMBAR
MUHAMMET FAZLI 

DEMİR

MEHMET KOCAKAYA MEHMET ORUÇ
MEHMET ŞEFİK 
ŞEFKATLİOĞLU

MEHMET ŞENGÜL

117

MURAT ELLİK

MURAT İNCİ MURAT KOCATÜRK MURAT MERTEL MURAT NAİBOĞLU

MUSTAFA ASLAN MUSTAFA AVCU MUSTAFA CAMBAZ MUSTAFA DİREKLİ

MURAT DEMİRCİMURAT ALKAN

MUHAMMET YALÇIN
MUHARREM KEREM 

YILDIZ

MURAT AKDEMİR

MUHAMMET OĞUZ KILINÇ MUHSİN KİREMİTÇİ
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15 Temmuz Şehitlerimizi



NEDİP CENGİZ EKER NİYAZİ ERGÜVEN

MUSTAFA KARASAKAL MUSTAFA KOÇAK

MUSTAFA SOLAK MUSTAFA TECİMEN MUSTAFA YAMAN MUTLUCAN KILIÇ

MUZAFFER AYDOĞDU MÜNİR MURAT ERTEKİN NECATİ SAYINMÜNÜR ALKAN

MUSTAFA SERİN

OĞUZHAN YAŞAR

MUSTAFA KAYMAKÇI

NECMİ BAHADIR 
DENİZCİOĞLU

119

LÜTFİ GÜLŞEN MAHİR AYABAK MAHMUT COŞKUNSU

MEDET EKİZCELİ MEHMET AKİF SANCAR MEHMET ALİ KILIÇ MEHMET ÇETİN

MEHMET DEMİR MEHMET GÜDER MEHMET GÜLŞEN MEHMET KARAASLAN

LOKMAN OKTAY

KÜBRA DOĞANAY LOKMAN BİÇİNCİKÖKSAL KAŞALTIKEMAL TOSUN

116

ŞENOL SAĞMANSÜMER DENİZ

ŞEYHMUS DEMİR

SEYİT AHMET ÇAKIR

SUAT ALOĞLU

ŞİRİN DİRİL

TAHSİN GEREKLİ

SULTAN SELİM KARAKOÇ

SUAT AKINCI

TEVHİT AKKAN TİMUR AKTEMUR TOLGA ECEBALIN

ŞUAYİP ŞEREFOĞLU ŞÜKRÜ BAYRAKÇI

SEVGİ YEŞİLYURTSEVDA GÜNGÖR

122

ÖZGÜR GENÇER ÖZKAN ÖZENDİ

ÖMER CAN AÇIKGÖZ

ÖMER CANKATAR ÖMER HALİSDEMİR ÖMER İPEK ÖMER TAKDEMİR

ÖNDER GÜZEL RAMAZAN KONUŞ

ONUR ENSAR AYANOĞLU ONUR KILIÇ ORHUN GÖYTAN

OSMAN YILMAZ OZAN ÖZEN

OSMAN ARSLAN

OSMAN EVSAHİBİOĞLU

120

MEHMET ŞEVKET UZUN MEHMET YILMAZ MERİÇ ALEMDAR

MESUT ACUN MESUT YAĞAN METE SERTBAŞ METİN ARSLAN

MUCİP ARIGAN

MEHMET KARACATİLKİ

MUHAMMET AKSU MUHAMMET AMBAR
MUHAMMET FAZLI 

DEMİR

MEHMET KOCAKAYA MEHMET ORUÇ
MEHMET ŞEFİK 
ŞEFKATLİOĞLU

MEHMET ŞENGÜL

117

ÜMİT GÜDER ÜMİT YOLCU VAHİT KAŞÇIOĞLU

VAROL TOSUN VEDAT BARCEĞCİ VEDAT BÜYÜKÖZTAŞ VELİT BEKDAŞ

VOLKAN CANÖZ

TURGUT SOLAK

VOLKAN PİLAVCI YAKUP KOZAN YAKUP SÜRÜCÜ

TÜRKMEN TEKİN UFUK BAYSAN UHUT KADİR IŞIK

ÜMİT ÇOBAN

123

YILMAZ ERCAN YUNUS EMRE EZER YUNUS UĞUR

YUSUF ÇELİK YUSUF ELİTAŞ ZAFER KOYUNCU

ZEKERİYA BİTMEZ ZEYNEP SAĞIR

YUSUF ÇELİK
(ÇANKIRI)

YASİN NACİ AĞAROĞLU YASİN YILMAZ

YILDIZ GÜRSOY

YASİN BAHADIR YÜCEYALÇIN ARAN

124

SELİM CANSIZ SEHER YAŞAR

SERDAR GÖKBAYRAK SERHAT ÖNDER SERKAN GÖKER SERVET ASMAZ

SEDAT KAPLAN

RECEP BÜYÜKRAMAZAN SARIKAYA RECEP GÜNDÜZ RESUL KAPTANCI

RÜSTEM RESUL PERÇİN SAİT ERTÜRK SAMET CANTÜRK

SAMET USLU

SALİH ALIŞKAN

121

MURAT ELLİK

MURAT İNCİ MURAT KOCATÜRK MURAT MERTEL MURAT NAİBOĞLU

MUSTAFA ASLAN MUSTAFA AVCU MUSTAFA CAMBAZ MUSTAFA DİREKLİ

MURAT DEMİRCİMURAT ALKAN

MUHAMMET YALÇIN
MUHARREM KEREM 

YILDIZ

MURAT AKDEMİR

MUHAMMET OĞUZ KILINÇ MUHSİN KİREMİTÇİ
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