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Batı Darbe Karşısında Sınıfta Kaldı
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu

T

BMM İnsan Haklarını İnceleme
Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile 15 Temmuz darbe girişimini
ve Batı’nın bu konudaki tavrını konuştuk.
15 Temmuz’da darbe girişiminde
bulunulurken neredeydiniz? İlk tepkiniz
ne oldu?
O gece alçak uçuş yapan savaş uçaklarını gördüğümde başlarda bunun eğitim uçuşu olduğunu düşünmüştüm ancak Boğaz Köprüsü‘nün bir tarafının
kapatıldığı haberleri üzerine olağanüstü
bir durum olduğunu anladım. Hemen
akabinde gerçekleştirdiğim telefon görüşmelerinin ardından yaşananların bir
darbe kalkışması olduğunu öğrendim.
O andaki ilk düşüncem demokrasi, özgürlük ve direnişin sembolü olan meclise
gitmek oldu. Ana muhalefet partisi
CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden
çok sayıda vekille birlikte mecliste toplandık.
Darbe girişimine karşı halkın ortaya
koyduğu demokratik tepkiyi nasıl buluyorsunuz?
Türkiye tarihindeki en haince terör
kalkışmalarından biri olan askeri darbe
girişiminin o gece sokağa çıkan sivil
halk tarafından engellenmiş olması,
hafızalara kazınması gereken bir hadisedir. 15 Temmuz gecesi Türkiye halkı
milli iradeye ve seçilmiş meşru hükümete
destek için sokaklara dökülmüş, yaşanan
kirli müdahale karşısında kendilerini
siper etmiştir. Milletimiz demokrasi
tarihimizde görülmemiş bir sivil mücadele, fedakârlık ve adanmışlıkla kanlı
darbe girişimine karşı koymuştur. 15
Temmuz’u sıradan sıcak bir yaz gecesi
olmaktan çıkaran bu şanlı direniş, Türkiye tarihinde bir dönüm noktası olmuştur.
Askerin kalkışmasına karşı milletin
tankların önüne göğüs germesi, ateş
altında kalmasına rağmen meydanlardan
geri çekilmemesi beklenen bir tepki
miydi?
Kalkışmayı başarısız kılan TBMM
bombalanırken, ses hızını geçen jetler
sonik patlamalar oluştururken, yollarköprüler kapatılırken, -sizin de belirttiğiniz gibi- açık bir biçimde ateş altındayken dahi milletin geri çekilmemesiydi.
Vatan, millet, bayrak kutsalıyla geleceğine sahip çıkan bir halkın tanklara,
uçaklara direndiğine şahit olduk. Milletimizin göstermiş bu muazzam feraset
sayesinde gün aydınlık doğdu üzerimize.
Evet, yaşanan bu kalkışmanın bedelini
milletçe acı çekerek ödedik, gözyaşı
döktük ama ülke ve ümmetin geleceği

Batı’nın büyük bir ekseriyeti itibarıyla demokratik bir
tavır ortaya koyamadığı gayet açık ve net. Batı ülkelerindeki
birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen yaşananları çarpıtarak ve haksız suçlamalarda bulunarak ele aldı. Seçilmiş
Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin hala nasıl görevde
kalabildiğine varan açıklamalara baktığımızda milli irade
gaspına gözlerini kapatan kişiler, yaşanan darbe girişimini
hafife alırcasına “tiyatro” olarak değerlendirdiler. Düşünün
halka savaş açılmış, TBMM bombalanmış ama Batı kamuoyunun büyük bölümüne bakıyoruz, darbecilere karşı
yapılan münferit saldırılar gündeme taşınıyor, hatta
darbeci teröristler “mazlum” olarak gösteriliyor.
için tek yürek olduk; tüm dünyaya
birlik ve beraberlik örneği sergiledik.
Baktığımızda istiklaline aşık bir millet
olarak üzerimize düşeni yaptık aslında.
15 Temmuz darbe girişimine karşı
genel manada Batı’nın ortaya koyduğu
tavrı nasıl buluyorsunuz? Batı, demokratik bir tavır ortaya koyabildi mi?
Batı’nın büyük bir ekseriyeti itibarıyla
demokratik bir tavır ortaya koyamadığı
gayet açık ve net. Batı ülkelerindeki
birçok siyasetçi, gazeteci ve akademisyen
yaşananları çarpıtarak ve haksız suçlamalarda bulunarak ele aldı. Seçilmiş
Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin
hala nasıl görevde kalabildiğine varan
açıklamalara baktığımızda milli irade
gaspına gözlerini kapatan kişiler, yaşanan darbe girişimini hafife alırcasına
“tiyatro” olarak değerlendirdiler. Düşünün halka savaş açılmış, TBMM bombalanmış ama Batı kamuoyunun büyük
bölümüne bakıyoruz, darbecilere karşı
yapılan münferit saldırılar gündeme
taşınıyor, hatta darbeci teröristler “mazlum” olarak gösteriliyor.

Almanya’nın 15 Temmuz darbe girişimine karşı tepkisi nasıldı?
Almanya maalesef bu konuda sınıfta
kaldı. Darbe sonrası ilk matbu gazetelerin manşetlerini süsleyen fotoğraflarda
masum halkı katleden darbeciler yoktu.
Aksine, arkadaşları tankla ezilmiş, üzerlerine ateş açılmış insanların darbecilere
karşı gösterdiği tepki belirli bir takım
görsel unsurlarla desteklenerek “askere
şiddet uygulayan Türkler” algısıyla sunulmaya çalışıldı. Gerçek ve acı olmasa
insanın bu ironi karşında duygu karmaşasına kapılıp gülesi geliyor. Bir
yanda ağır silahlı asker kıyafetinde teröristler, diğer yanda vatandaşın kemeri.
Kötü kim? Vatandaş. Ancak bu kadar
olur.
Köln’deki ‘Darbeye karşı, demokrasi
mitingi’nde siz de oradaydınız. Oradaki
atmosfer sizce nasıldı tasvir eder misiniz?
Mitinge gelen insanların yüzlerinde
çok ilginç bir ifade vardı; baskı ve engellemelere rağmen Türkiye’deki nöbetlere tam olarak benzemese bile milli

iradeye ve Anavatanımıza sahip çıkmanın
mutluluğu ve gururu. Kimin kimden
korunduğu belli olmayan bir güvenlik
koridorundan geçerken hatta toma,
gemi, keskin nişancı destekli abartılı
güvenlik önlemlerine rağmen heyecanını
bütün miting boyunca koruyan, on
binlerden oluşan büyük bir aile vardı o
gün Köln’de. O kadar ki sağanak yağan
yağmura bile aldırış eden hiç kimse olmadı. Bir taraftan meramımızı çoğunluğa anlatamamanın hüznü zaman zaman belirse de önemli bir meselede,
doğacağı muhtemel toplumsal sonuçlara
rağmen, tarafımızı belli etmiş olmanın
verdiği özgüvenle evlerimize döndük
o gün.
Köln’deki demokrasi mitingi öncesi
propaganda oluşturulduğunu ifade etmiştiniz. Kimler neden bu propagandayı
oluşturdu?
Evet. Çok farklı kanallar tarafından
baskı oluşturuldu ve propaganda yapıldı.
Maksat şuydu: Nasıl yaparız da insanların mitinge gelmesini engelleriz? Çünkü hukuken yasaklamak mümkün gözükmüyordu. Bundan dolayı gerek güvenlik güçleri gerek siyasiler ve medya
Türk halkına hep bir ağızdan müthiş
bir baskı uyguladı. Polis tekrar tekrar
dile getirdiği güvenlik endişeleriyle insanları korkutmak ve böylelikle katılımı
düşürmek istedi. Siyasiler ve medya
ise çeşitli ithamlarla insanları yıldırmaya
uğraştı. Buna rağmen mitingde yediden
yetmişe her kesimden ve farklı siyasi
görüşten insanlar vardı.
Sn. Cumhurbaşkanı’nın telekonferansla mitingde konuşma yapması mahkemelerce engellendi. Hukukçu kimliğinizle söyleyecek olursanız, bu kararı
haklı buluyor musunuz?
Tabi ki hayır, bu kararı haklı bulmak
mümkün değil. Ancak bu kararın hukuki
değil daha ziyade siyasi bir karar olduğu
kesin. Sn. Cumhurbaşkanı’nın konuşmasını eşi benzeri görülmemiş bir gerekçe ile engellediler. Oysaki bundan
birkaç yıl evvel aynı şehrin en büyük
stadyumunda terör örgütü PKK’nın silahlı elebaşı telekonferans yoluyla bir
konuşma yapmıştı ve ne emniyetin ne
de siyasilerin bundan en ufak bir rahatsızlık duyduğuna şahit olmamıştık.
Birkaç hafta sonra Köln Stadyumu’nda
yine bir PKK mitingi düzenlenecek.
Terör örgütünün propagandasına göz
yuman ancak demokrasi adına konuşmak isteyen üstelik halkın iradesiyle
seçilmiş bir Cumhurbaşkanı’na yasak
koyan bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değil.

