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15

Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir
sene geçti. Bu zaman zarfında hain darbe
girişimini inceleyen pek çok çalışma yapıldı.
Şüphesiz bütün bu çalışmaların 15 Temmuz

gecesi yaşananların zihinlerde yer etmesinde çok önemli rolü
var. Bu kitapta da benzer bir amaç güdüldü: 15 Temmuz’un daha
iyi anlaşılabilmesi ve doğru bir şekilde zihinlerde yer etmesi.
Üzerinden geçen bir senelik zaman aralığında artık 15 Temmuz’un daha detaylı ve farklı bağlamlarda değerlendirilebileceği ve de soğukkanlı analizlerin yapılabileceği bir ortam oluştu.
Geçen süre içerisinde 15 Temmuz’da ne olduğunu anlatan çalışmalardan darbe girişiminin farklı boyutlarını analitik bir çerçeElinizdeki kitap da bu imkandan faydalanarak 15 Temmuz darbe girişiminin medya ve iletişim yönlerine mercek tutarak tartışmaktadır. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde medyanın
rolünü analiz etmektedir. FETÖ medyasından Bylock ve Fuat
Avni’ye, 15 Temmuz’la ilgili çalışmalardan selalara, darbelerde
medyanın rolünden dünya basınının 15 Temmuz’u nasıl gördüğüne, Beştepe’de 15 Temmuz gecesinden darbe bildirilerine
kadar pek çok konu uzman kalemler tarafından 15 Temmuz’da
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ve ile değerlendiren çalışmalara doğru yönelme imkanı doğdu.
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İRAN BASININDA 15 TEMMUZ DARBE GIRIŞIMI
SERHAN AFACAN*

Türkiye’deki son gelişmelere gelirsek, ortada darbeye Amerika’nın tasarı ve desteğiyle girişildiğine dair güçlü bir iddia
bulunmaktadır. Eğer bunun böyle olduğu kanıtlanırsa bu
Amerika açısından büyük bir skandal olacaktır. (…) Elbette bu hareket akim kalmış Amerika da Türk halkı nezdinde menfur olmuştur. Amerikalılar Irak’ta, Suriye’de ve diğer
noktalarda da aynı şekilde zaaf içindedirler.
Ali Hamenei, 1 Ağustos 2016

İran kamuoyu, siyasi elitleri, basını ve entelektüelleriyle bölgede 15 Temmuz darbe girişimini en yakından takip eden ülkelerden
birisi olmuştur. İki ülke arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik
ilişkilerin boyutu bu ilgiyi önemli ölçüde açıklamaktadır. Ancak
gerek 15 Temmuz gecesi ve takip eden günlerdeki gelişmelerin
İran içerisinde hızlı şekilde yayılması gerekse de sonrasında ortaya
çıkan tartışmalarda iki etken özel rol oynamıştır:
İlk etken Ortadoğu’da Türkiye’den sonra Türkçenin en fazla
konuşulduğu ülkenin İran olmasıdır. İran’da Azeriler, Türkmenler
ve anadili Türkçe olan diğer unsurların yanı sıra etnik gruplar arasında da belirli düzeyde de olsa Türkçe bilen ve Türk haber kaynaklarını yakından takip eden milyonlarca insan bulunmaktadır.
Türk dizileri ve diğer televizyon programlarına büyük ilgi duyulan
İran’da darbe girişiminin tatil günü olan cuma günü ve TV programlarının yoğun olarak yayınlandığı saatte meydana gelmesi haberlerin hızla yayılmasına neden olmuştur. Böylece darbe girişimi
süratle ülkedeki sosyal medya ağlarında en önemli gündem maddesine dönüşmüştür.
* İRAM İç Politika Masası Koordinatörü
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İkinci etken ise Türkiye-İran ilişkilerinin birkaç senedir takip
ettiği seyirle ilgilidir. İki ülkenin Irak ve Suriye sorunları hakkında
yaşadıkları fikir ayrılıkları İran siyasileri arasında ve ülke basınında
son birkaç senedir Türkiye’ye karşı yüksek dozda eleştirel hatta ithamkar bir atmosfer ortaya çıkarmıştır. Bu atmosfer darbe girişiminin ele alınış biçimini de doğrudan etkilemiştir.
Bu çalışma 15 Temmuz darbe girişiminin İran basınınca nasıl
görüldüğünü inceleyecektir. Özellikle darbeyi takip eden birkaç
günde ülkenin belli başlı gazetelerinde çıkan manşetler ve haberler
üzerinden yapılacak olan değerlendirmeler yeri geldikçe köşe yazıları ile de desteklenecektir. Basın analizine geçmeden önce incelemeye zemin teşkil etmesi için İran’da basın dışında darbe girişimine
tepkiler ele alınacaktır.
DARBE GIRIŞIMI VE “UYKUSUZ GECE”
Son darbe olayında Türk liderlerin halkı sokaklara çağırma
hamlesi İmam Humeyni’nin 21 ve 22 Behmen (10-11 Şubat
1979) günlerinde yaptığı çağrının tekrarıdır.
Hasan Ruhani, 18 Temmuz 2016

15 Temmuz darbe girişiminin genel anlamda İran’da bulduğu
yankı farklı boyutlardan incelenmeyi hak etmektedir. Zira bu incelemeler İran toplumunun Türkiye’ye bakışını anlamaya ve
İran’da bazı çevrelerin ürettiği Türkiye karşıtı propagandanın toplum üzerindeki etki derecesini tespit etmeye yardımcı olacaktır.
Takip eden satırlarda söz konusu yankı İranlı siyasi elitlerin olaya
dair açıklamaları üzerinden ele alınacaktır. İranlı yetkililer girişimden duydukları kaygıyı dile getirmek için sıklıkla söz konusu
gece sabaha kadar uyumadıklarına vurgu yapmışlardır. Hatta İran
basınında Devrim Rehberi Ali Hamenei’nin sabaha kadar olayları
kaygıyla yakından takip ettiği yönünde haberler çıkmıştır. Takip
eden süreçlerde İran “uykusuz gece” vurgusunu farklı vesilelerle
dile getirmiştir.
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İranlı yetkililerin darbe girişimine verdikleri tepkiler 2016 Temmuz ayı itibarıyla iki ülke ilişkilerinin bulunduğu konumla doğrudan ilişkilidir. Söz konusu dönemde İran’daki Türkiye algı ve söylemini doğrudan etkileyen iki faktör bulunmaktaydı:
İlk olarak 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma sayesinde
Batı ile ilişkilerini belirgin şekilde iyileştiren İran, DEAŞ’la mücadele üzerinden de Batı’daki imajını düzeltmeye başlamıştır. Bu dönem Türkiye’nin özellikle 19 Ocak 2014 tarihinde MİT tırlarına
düzenlenen FETÖ operasyonu sonrası Batılı çevrelerde hızlı bir
karalama kampanyasıyla karşı karşıya kaldığı sürece tesadüf etmektedir. İlgi çekici şekilde özellikle 2014 yılından itibaren Batı’da üretilen Türkiye karşıtı söylem İran’da da hızla karşılık bulmaya başlamıştır. Bu yıldan itibaren özellikle muhafazakar çevreler arasından
Türk devletini ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelmek üzere üst düzey Türk yetkilileri Ortadoğu’daki krizden sorumlu tutan hatta DEAŞ’ı desteklemekle itham eden açıklamalar gelmeye başlamıştır.
İran’ın darbeye verdiği tepkide belirleyici olan ikinci faktör darbe girişimi gerçekleştiğinde Türkiye-İran ilişkilerinin içinde bulunduğu gergin atmosferdir. İki ülkenin Suriye konusunda yaşadığı
görüş ayrılıkları yer yer karşılıklı sert açıklamalarla gün yüzüne çıkmıştır. Tansiyon 14-15 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen
İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi’nin altında Türkiye’nin de
imzası bulunan sonuç bildirgesinde İran’ın bölgede ve Somali’deki
müdahaleleri ve “sürekli terörizmi desteklemesi”nden dolayı kınanmasıyla yükselmiştir.127
İranlı yetkililerin bir yandan darbe gecesini uykusuz geçirdiklerini ifade ederken diğer yandan darbeye vesilesiyle Türkiye’ye verdikleri açık ya da zımni mesajları bu yüksek tansiyondan kaynak127
“Final Communique of the 13th Islamic Summit Conference”, İstanbul
Summit, 14-15 Nisan 2016, http://www.oic-oci.org/docdown/?docID=14&refID=5,
(Erişim tarihi: 19 Haziran 2017).
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lanmıştır. Özellikle Devrim Rehberi Ali Hamenei’ye yakın çevrelerden gelen tepkiler belirli politik mesajlar vermeye yönelik olmuştur.
Bu çevrelerin darbe girişimini İran’ın dış politika yönelimlerini
özellikle de Suriye ve Irak pozisyonunu öne çıkaran bir dille kınadığı görülmüştür. Muhafazakar çevrelerden gelen en spekülatif değerlendirme 22 Temmuz Cuma günü Tahran kentinin Cuma İmamı
olan Ahmed Hatemi tarafından hutbeden dillendirilmiştir.128 Darbe girişimini kınama kisvesinde Türkiye’ye karşı ağır ithamlarda
bulunan Hatemi’nin dikkat çekici ifadelerinden uzun bir alıntı
yapmak yerinde olacaktır:
Türkiye’de olanları duydunuz. Medyamız, özellikle ulusal
medyamız çok iyi bir tutum sergilediler. Ben bu konuyla ilgili iki noktanın üzerinde durmak istiyorum: Bir darbenin
başında rejimimiz darbeyi kınadı. Güç kullanmak yoluyla
işbaşına gelmek isteyenleri kınadı. Bu kınamanın bir ilkesi
var. Bunun manası biz halkın seçimine saygı gösteriyoruz
demektir. Bu ilke üzerine Suriye yönetimine saygı gösteriyoruz. Çünkü halk seçti. Bu nedenle darbeyi kınıyoruz çünkü
halk seçti. Bu ilke üzerine Filistin’de her Filistinlinin bir oy
hakkının olması gerektiğine inanıyoruz. Yine bu ilke üzerine
her Bahreynlinin bir oyunun olması gerektiğine inanıyoruz.
Bu yönüyle İran rejiminin konuya bakışı ilkeseldir. Üzerinde
durmak istediğim ikinci konu darbecilere karşı durmanın
Türkiye Cumhurbaşkanı’nı eleştirmeme anlamına gelmediğidir. Türkiye Cumhurbaşkanı Rus uçağını düşürdükleri
için Rusya’dan özür diledi. Ben bu kürsüden Türkiye Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Kendisinin iki konuda daha
özür borcu vardır. O öncelikle tüm dünyada Müslümanlar,
Hristiyanlar ve diğerlerinden DEAŞ kurbanı olmuş kişiler
için özür dilemelidir. Zira dünyada DEAŞ’a meydan veren
tek devlet Türkiye idi. Bu devlet DEAŞ’a ofis açtı, sınırda
DEAŞ için çarşı kurdu ve DEAŞ’ın hırsızlık ürünü petrolünü
kullanmaktadır. Bu alanda dökülen tüm kanların ortağısınız.
Siz katilleri onayladınız. Son günlerde bu yılan bu devleti bi128
https://www.radiofarda.com/a/f7-friday-prayer-leaders-remarks-on-turkey-events/
27873769.html, (Erişim tarihi: 19 Haziran 2017).
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raz ısırdığı için pişmanlar. Ama bu yeterli değildir. Açıkça
özür dilemelisiniz. Bu bir. İkinci olarak Türkiye Cumhurbaşkanı bir özür de Müslümanlara borçludur. Niçin katil Siyonist rejimle münafıkça hareket ediyorsunuz? Bir bakıyoruz
Siyonist rejimin Cumhurbaşkanı’na karşı bir duruş sergiliyorsunuz bir bakıyoruz açıkça Siyonist rejimle iyi ilişkiler
kuracağınızı söylüyorsunuz.

Her ne kadar Tahran Cuma İmamı kadar ileri gitmeseler de diğer muhafazakar şahsiyetlerin de darbe kınamalarında doğrudan ya
da dolaylı Türkiye eleştirisinde bulundukları görülmüştür. Örneğin
Hamenei’nin dış ilişkiler danışmanı Ali Ekber Velayeti darbe girişimini şu ifadelerle kınamıştır:
Türkiye bizim komşu ve kardeş ülkemizdir ve biz darbe gibi
bir ülkeyi kalkınma, adalet ve demokrasi yolunda uzaklaştıran girişimleri hiçbir zaman onaylamayacağız. (…) Elbette
biz ve Türkiye, Suriye meselesi gibi konularda farklı görüş
ayrılıkları yaşıyoruz ve biz Türk hükümetinin Suriye halkının görüşlerine ve oylarına saygı göstereceği ve bu ülkede
hükümeti belirlemeyi halkın kendisine bırakacağı günün
geleceğini ümit ediyoruz.129

Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren gelişmeleri anlık olarak takip etmek ve İran’ın pozisyonunu ele almak amacıyla Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Yüksek Ulusal
Güvenlik Konseyinin genel sekreteri ve Hamenei’nin temsilcisi
olan Ali Şemhani de halk iradesinden yana olduklarını belirterek
darbe girişimini ülkesinin İran ve Irak politikalarını vurgulayarak
şu cümlelerle kınamıştır:
Bu vaziyeti İran milleti için bilhassa önemli kılan ülkemize
hakim olan güvenlik, istikrar ve huzurun, şehitlerin özellikle
de Harem130 müdafaasında şehit olanların kanlarının bereke129
“Velayeti: Ira Muhalif-i Kudeta Est”, TABNAK, 16 Temmuz 2016, http://
tabnak.ir/fa/news/606464, (Erişim tarihi: 19 Haziran 2017).
130

Suriye ve Irak’ta ölenler kastedilmektedir. İran, Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın kızı Hz.
Zeyneb’in türbesinin bulunduğu Suriye’de ve Necef, Kerbela ve Samarra gibi kentlerin
bulunduğu Irak’ta girişilen mücadeleyi “Harem Müdafaası” olarak tanımlamaktadır.
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ti, Ulu Devrim Rehberi’nin dahiyane önderliği, güvenlik ve
savunma birimlerimizin dikkati ve halkın güvenliğe ciddi ve
etkin katılımı sayesinde mümkün olmasıdır.131

Devamında ilke olarak Türkiye’deki askeri müdahaleye karşı olduklarını ve Türk halkının bu süreçten muzaffer ayrılacağını söyleyen Şemhani şu ifadeleri kullanmıştır:
Tabii bu ilke yalnızca Türkiye’deki olaya bakışımızla sınırlı
değildir. Bizim Suriye’deki varlığımızın nedeni de budur. Biz
bölgenin diğer ülkeleriyle kıyasladığımızda her zaman için
halkın iradesini kabile, aşiret ve hanedan devletlerine tercih
etmişizdir. İşte bu demokrasidir.132

Bizzat Hamenei de girişimden bir süre sonra 1 Ağustos 2016
günü yaptığı konuşmada darbeyi kınama mesajını İran’ın temel dış
politika tercihlerini öne çıkarmak için kullanmış ve şu değerlendirmelerde bulunmuştur:
Türkiye’deki son gelişmelere gelirsek, ortada darbeye Amerika’nın tasarı ve desteğiyle girişildiğine dair güçlü bir iddia
bulunmaktadır. Eğer bunun böyle olduğu kanıtlanırsa bu
Amerika açısından büyük bir skandal olacaktır. (…) Elbette bu hareket akim kalmış Amerika da Türk halkı nezdinde menfur olmuştur. Amerikalılar Irak’ta, Suriye’de ve diğer
noktalarda da aynı şekilde zaaf içindedirler.133

Ruhani hükümetinin kınama mesajları ise belirgin şekilde iç
politikaya yönelik olmuştur. Hatta hükümet çevrelerinin Suriye
ve Irak’a yaptıkları göndermelerde dahi bunu görmek mümkündür. Zira darbe girişiminin meydana geldiği dönemlerde Hamenei
etrafındaki fraksiyonla Cumhurbaşkanı önemli görüş ayrılıkları
yaşamakta ve 19 Mayıs 2017 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimle131

“Şura-yı Ali-yi Emniyyet-i Milli be Riyaset-i Ruhani Vaziyet-i Turkiye-ra Berresi
Kerd”, http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/141450, (Erişim tarihi:
19 Haziran 2017).
132

“Şemhani: Nefy-i Kudeta Mavzi-i Sabit-i İran Est”, http://www.mehrnews.com/
news/3714814, (Erişim tarihi: 19 Haziran 2017).
133

http://www.leader.ir/fa/content/16089, (Erişim tarihi: 19 Haziran 2017).
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rinde Anayasayı Koruyucular Konseyinin Ruhani’ye seçimlerde
yarışmak için onay verip vermeyeceği tartışılmaktaydı. Anayasal
olarak ülkedeki en üst makam olan Devrim Rehberliği ile ikinci
büyük otorite olan Cumhurbaşkanlığı merciini karşı karşıya getiren bazı can alıcı konular bulunmaktaydı. 2015 yılında imzalanan
nükleer anlaşma ve Ruhani’nin anlaşmayla kazandığı ivmeyle
2009 yılında meydana gelen Yeşil Hareket’teki rollerinden dolayı
ev hapsine mahkum edilen Mir Hüseyin Musevi ve Mehdi Kerrubi’nin hak ihlallerini gidermek istemesi bu konuların en önemlileri arasında bulunmaktaydı.134
İran’da hükümet üyelerinden gelen 15 Temmuz darbe girişimini
kınama mesajlarını bu iç dengeler üzerinden değerlendirmek gerekmektedir. Darbe girişimine hükümetten üst düzey ilk tepki Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ’ten gelmiştir. Zarif 16 Temmuz günü sabaha
karşı 3.43’te resmi Twitter hesabından İngilizce olarak şu mesajı
paylaşmıştır: “Türk halkının demokrasi ve seçilmiş hükümetleri
için sergilediği cesur müdafaa darbelerin bölgemizde yerinin olmadığını ve başarısız kalmaya mahkum olduğunu kanıtlamaktadır.”
Cumhurbaşkanı Ruhani de 17 Temmuz günü İran’ın Kirmanşah eyaletinde yaptığı konuşmada halka darbe yapma, topla tankla
gelme döneminin bittiğini ve sorunları çözmenin yegane yolunun
sandık olduğunu belirterek ve Türkiye’deki darbe girişimine de
atıfta bulunarak şu ifadeleri kullanmıştır: “Günümüzde artık Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen gibi bölge ülkelerinin meseleleri ve sorunları yalnızca oy sandığında çözülebilir.”135 Ruhani ve
çevresinin halk iradesi ve sandığa vurgu yaparak bir yandan da
ülke içinde kendilerine karşı bilenen bazı statükocu unsurlara mesaj vermek istediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ruhani ayrıca
İran’ın bölgede meydana gelen ve onayladığı bütün toplumsal ha134
135

“İran’da Sistem İçi Çatışma”, http://iramcenter.org, (Erişim tarihi: 19 Haziran 2017).

“Reis-i Cumhur Der Cem-i Por Şur-i Merdom-i Ostan-e Kirmanşah”, http://
president.ir/fa/94352, (Erişim tarihi: 19 Haziran 2017).
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reketleri 1979 Devrimi’ne dayandırma eğiliminin parçası olarak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkı darbeye direnmek için sokağa
davet etmesini devrim sürecinde Ayetullah Humeyni’nin İranlılara yaptığı çağrıya benzetmiştir.136
BASINDA 15 TEMMUZ

Şimdiye kadar işaret edilen hususlar İran basınının darbe girişimini
ele alış şeklini de doğrudan etkilemiştir. Basının sıkı bir sansüre tabi
olduğu İran’da farklı yayın organları arasındaki görüş ayrılıkları genelde doğrudan ülke sorunlarını ilgilendirmeyen konular üzerinden daha net gözlemlenebilmektedir. Darbe haberleri yayıldığı andan itibaren gerek Türkiye içinde gerekse de Batı’da yapılan değerlendirmeler İran basınında da etkisini göstermiştir. Türkiye’de bulunan çok sayıda İranlı gazeteci, öğrenci ve turist de İranlı basın organlarına kaynaklık etmiştir.
Muhafazakar Risalet gazetesi 17 Temmuz günü darbe girişimini
manşetten “Halk Türkiye’deki Darbeyi Bastırdı” şeklinde görmüş
ve olaya ilişkin resmi Türk makamlarından gelen bilgileri paylaşmıştır.137 Son dönemlerde Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen ve diğer bir muhafazakar yayın organı olan Vatan-ı İmruz ise aynı tarihli sayısında kesik Farsça harflerle manşetten “T ü r k i ye” yazarak
ülkede parçalanma olduğu izlenimi vermek istemiştir.138 Bu mesaj
manşetin altına düşülen, “Ordudan bir grubun Erdoğan hükümeti
aleyhine gerçekleştirdiği birkaç saatlik başarısız darbe bu ülkenin
siyasi geleceğini daha da sarsıntılı hale getirmiştir” açıklamasıyla
güçlendirilmiştir. Haberin ayrıntılarının verildiği bölümlerde ise
136

“Reis-i Cumhur Der Cem-i Por Şur-i Merdom-i Ostan-e Kirmanşah”.

137

“Merdom Kudeta Der Turkiye Ra Serkub Kerdend”, Risalet, 17 Temmuz
2016. 15 Temmuz İran takviminde 25 Tir 1395 tarihine denk gelmektedir. Takip eden
bölümlerde bahsi geçen manşet ve köşe yazılarının neredeyse tamamı 16 ve 17 Temmuz
günlerine denk gelen 26 ve 27 Tir günlerine tesadüf etmektedir. Yazıda kolaylık olması
açısından yalnızca Miladi takvim verilecektir.
138
“Kudeta-yı Na-kam-i Çend Saateh Aleyhi Dolet-i Erdoğan Ayehdeh-i Siyasi-yi
in Kişver ra Mütezelzilter az Kabl Hahed Kerd”, Vatan-ı İmruz, 17 Temmuz 2016.
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Türkiye’deki bazı yabancı misyonların darbe girişimine dair istihbaratı daha önce aldığı kaydedilmiştir. Manşetin hemen yanında Şervin Tahiri imzasıyla yer alan “Gösteri Bitti Recep, Şimdi Ayaklanma Vakti” başlıklı köşe yazısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı
söylem sürdürülmüştür. Darbe girişiminin bir gösteri olduğu fikrini reddeden yazar, “Bu olay Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgede Türk
ordusunu eğlendirmek için beş yıldır giriştiği kanlı DEAŞ’çı gösterinin sonudur” ifadelerini kullanmıştır. Yazıda ayrıca Türkiye’nin
yeni Osmanlıcılık fikri ile bölgeye ve Afrika’ya müdahaleler gerçekleştirdiği ithamlarına yer verilmiştir. Vatan-ı İmruz takip eden günlerde de darbe girişimi üzerinden Türkiye aleyhtarı tavrını ve Türkiye üzerinden İran içindeki muhalifleri eleştirmeyi sürdürmüştür.
Örneğin gazete 19 Temmuz tarihli sayısında darbe gecesi paramparça olmuş bir araba önünde elinde Türk bayrağı ile duran bir vatandaşın fotoğrafının üzerinde “perişanlık modeli” manşetine yer
vermiş ve altına da “Anadolu’da meydana gelen son olaylar Türkiye’yi ilerleme modeli olarak gören gözü dışarıda kimselere ders olacak mı?” cümlesini yazarak konuyu doğrudan iç politika malzemesi
yapmıştır.139 Burada dikkat çekici bir nokta da manşette kullanılan
ve “perişanlık modeli” anlamına gelen Farsça “model-i dağan” ifadesinin aynı dilde yakın bir görüntü veren “model-i Erdoğan” tamlaması üzerinden bir kelime oyunu olarak sunulmasıdır. Zehra Tabbahi imzasını taşıyan makalede yazar darbe girişimi üzerinden doğrudan İran’ın reformist Cumhurbaşkanı Ruhani’yi hedef almış ve
yazının hemen girişinde şu ifadeleri kullanmıştır:
“Türkiye’yi örnek almalıyız.” İşte bu ifadeler 2013 Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyaları esnasında bir televizyon programında Hasan Ruhani’nin ağzından çıkmıştı. Geçen gece Türkiye’de yaşananlar belki de ülkenin ilerlemesini ısrarla Türkiye, Mısır ve Arabistan modellerine bağlayan içerideki Batıcılar
için bizzat Türklerden daha pahalıya mal olmuştur.
139

“Model-i Dağan”, Vatan-ı İmruz, 19 Temmuz 2016..
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Yazar takip eden bölümlerde de Türkiye’ye karşı ithamkar ifadeler kullanmayı ve Türk modelinden bahseden İranlı reformistleri
ağır bir dille eleştirmeyi sürdürmüştür. Reformist Aftab-ı Yezd gazetesi ise haberi Metin Doğan’ın tankın önüne yattığı fotoğraf üzerine
yazılı “Halk Darbeye Karşı” manşetiyle görmüştür.140 Haberin içinde darbe girişimini Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden analiz eden
gazete olayın başarısız olma sürecinde İran hükümetinin rolünü ön
plana çıkarmıştır. Türkiye’nin bölgede zararlı işlere giriştiğini iddia
eden gazete İran’ın olayda verdiği desteğin demokrasiye yönelik olduğunu belirtmiştir. Erdoğan’ın darbe girişimi sonrası işinin daha
zor olduğu değerlendirmesinde bulunan gazete bir uzman dilinden
şu öngörüye de yer vermiştir: “Son darbeden ve ülkemiz Erdoğan’ı
destekledikten sonra dahi Türkiye ve İran’ın siyasetinin değişmesini
beklememek lazım. İran ve Türkiye birbirlerinin ne yüzde yüz dostu ne de yüzde yüz düşmanıdır.”
Devrim Muhafızlarına yakın bir yayın organı olan Cevan gazetesi olayı manşetten, “‘Türkiye’nin İlerlemesine’ Karşı Başarısız
Darbe Girişimi” şeklinde vermiş ve manşetin altına da “İran’ın
Türk Hükümetine Desteği” yazmıştır.141 Gazete Dışişleri Bakanı
Zarif ’in kınadığı darbe konusunda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr’in sessiz kaldığını yazmış hatta Riyad’ın Suriye konusundaki son tavır değişikliğinden dolayı Ankara’dan intikam almak istediğini savunmuştur.
Reformistlere yakın Şehrvend gazetesi ise olayı “Militarizmin
Sonu” manşetiyle okurlarına duyurmuştur.142 Diğer birçok yayın
organında olduğu gibi Türk makamlarının olayın arkasında Fetullah Gülen’in bulunduğuna ilişkin açıklamalarını paylaşan gazete,
Gülen’in de bir açıklama yaparak iddiaları reddettiğini yazmıştır.
140

“Merdom Aleyhi Kudeta”, Aftab-ı Yezd, 17 Temmuz 2016.

141

“Kudeta-yı Nafercam Aleyhi Çerhaş-i Turkiyeh”, Ceva, 16 Temmuz 2016.

142

“Şikest-i Nizami-geri”, Şehrvend, 17 Temmuz 2016.
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Gazete ayrıca Türkiye’de daha önce yaşanan askeri darbelere dair
bilgi de vermiştir.
Muhafazakar Keyhan gazetesi ise 16 Temmuz tarihinde darbe
girişimini “Bir Darbe Birçok Kuşku: Türkiye Girdaba Nasıl Düştü?” manşetiyle haber analiz olarak ele almıştır.143 Son senelerde
sıklıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtı haberler üreten gazete bu
söylemini darbe girişimini ele alırken de sürdürmüştür. Darbe girişiminin ordu içerisinden bazı komutanların yanlış hesapları üzerine
inşa edildiğini yazan Keyhan bu girişimin meydana gelmesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlış siyasetlerinin etkisinin olduğunu öne sürmüştür. Keyhan gazetesine ilişkin dikkat çekici olan nokta ise darbenin senaryo olduğuna dair iddiaların İran’da dillendirildiği ilk ulusal gazete olmasıdır. Darbe gecesine ve ana muhalefet
partisi CHP dahil Türkiye’deki partilerden darbeyi kınayan açıklamalara dair bilgi verilen haberde şu satırlar yer almıştır:
Uzmanlar Türkiye’deki bu darbeye dair çeşitli kuşkuları dillendirmişlerdir. Bazı uzmanlar bu olayın başat kazananının
Erdoğan olduğu ve o bu süreçten daha güçlü olarak çıkarak
ordudaki ve diğer kurumlardaki muhaliflerini bastıracağı
için darbenin Erdoğan tarafından tasarlanmış bir senaryo olduğunu söylemektedirler. Bu görüşe karşı çıkanlar ise
darbe sonrası sürecin kontrol edilmesinin imkansız oluşuna
işaret etmekte ve bu öngörülemez olayın Erdoğan’ın işi olmasını olası görmemektedirler.

Bunun ardından bu darbe girişiminin ibretlik bazı boyutlarının
olduğunu yazan gazeteye göre suçlu yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsıdır:
İlk ibretamiz husus Türk Cumhurbaşkanı’nın son yıllarda
içeride ve dışarıda takip ettiği ve Erdoğan’a şiddetli bir darbe
vuran ve ülkeyi geren politikalarla ilgilidir. Halkın mevcut
şartlardan ve Erdoğan’ın girişimlerinden dolayı hayal kırık143
“Yek Kudeta ve Çend Gomane: Turkiyeh Çegune der Girdab Furu Reft?”,
Keyhan, 16 Temmuz 2016.
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lığı yaşadığını düşünen askerler işe girişmiş ve elbette hesaplarında yanılmışlardır.

Söz konusu haberin son satırlarında ise haberin bütününden
farklı bir analize yer verilmiştir:
Yukarıda zikredilen kuşkulardan ayrı olarak bazı kimseler
Erdoğan’ın son günlerde DEAŞ’a karşı mevzi kazanmasına ve
diğer Türk makamlarının Suriye Cumhurbaşkanı ile barıştan
söz etmesine ek olarak Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmış olmasına dikkat çekmektedirler. Bu kimseler Türk ordusu içerisinde Batı ile organik bağı olan laik kesimlerin bu gidişata
tahammül edemeyerek işe giriştiklerini ancak halkın da işe
el atarak düzeni muhafaza ettiğini düşünmektedirler.

Muhafazakarlara yakın olmasına rağmen reformistlere ılımlı
yaklaşan İttilaat gazetesi 17 Temmuz tarihli sayısında darbe girişimini “Türkiye’de Darbe Hükümetin Halka Dayanmasıyla Sonuçsuz Kalmıştır” ifadeleriyle manşete taşımıştır.144 Darbe girişimini
Erdoğan üzerinden değerlendiren bir diğer gazete de olayı 17 Temmuz günü manşetten “Erdoğan’ın Geri Dönüşü: Darbe Sultan’ın
Gidişatını Değiştirecek mi?” ifadeleriyle veren reformist İtimad olmuştur.145 Sara Masumi imzasını taşıyan analizde yazının yayınlandığı an itibarıyla darbeye dair ortaya çıkan bilgi ve iddialara yer verilmiştir. Gezi Parkı Şiddet Eylemleri’ne gönderme yapılan yazıda
2013 yılında daha fazla siyasi ve toplumsal özgürlük isteyen kadın
ve erkeklerin Erdoğan tarafından bastırıldığı iddia edilmiş ve bu
talepleri dillendiren kişilerin tankların karşısına çıkmış olma olasılığı dillendirilerek Nazım Hikmet’in şu dizelerine yer verilmiştir:
Memleketimi seviyorum:
Çınarlarında kolan vurdum, hapishanelerinde yattım.
Hiçbir şey gidermez iç sıkıntımı
Memleketimin şarkıları ve tütünü gibi.

144
“Kudeta der Turkiyeh ba İttika-i Dolet be Merdom Na-kam Mand”, İttilaat, 17
Temmuz 2016.
145
“Bazgeşt-i Erdoğan”, İtimad, 17 Temmuz 2016.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı askeri darbe ile alaşağı edilen Muhammed Mursi’ye benzeten yazar, uzun süredir iktidarda olan ve
Necmettin Erbakan’ın yaşadıklarını yaşamaktan endişe duyan Erdoğan’ın iktidar yılları boyunca darbe kurbanı olmamak için önlemler aldığını savunmuş ve şu ifadelere yer vermiştir: “Darbecilerin hatası hedeflerine yalnızca Erdoğan’ı almayıp Meclise de saldırmış olmalarıdır. Bu hamle birçok Türk’ün olaya ilişkin kuşkusunu ortadan kaldırmıştır.” Yazar son olarak meselenin Erdoğan’ın
zor zamanda kendisine destek veren siyasi muhaliflerine bundan
sonra nasıl davranacağı olduğunu belirtmiş ve Türkiye Cumhurbaşkanı’nın önünde iki yol olduğunu savunmuştur. Buna göre
Erdoğan darbeyi ya gücü kendi elinde daha fazla toplamak için
kullanacak ya da muhalifleri ile arasına köprü inşa etme vesilesi
olarak görecektir. Yazara göre 17 Temmuz itibarıyla Erdoğan’ın
farklı bir siyasi yol takip edeceğine dair bir işaret gelmemiştir.
Aynı gazetede manşetin yanında Mir Hüseyin Musevi’nin kardeşi diplomat ve eski büyükelçi Mir Mahmud Musevi imzasını ve
“Erdoğan ve Darbe Sonrası Günler” başlığını taşıyan bir köşe yazısına yer verilmiştir. Mahmud Musevi’nin analizlerine geçmeden
önce onun çeşitli konularda Türkiye’nin pozisyonuna olumlu
yaklaştığını hatırlamakta fayda vardır. Örneğin Musevi aynı gazeteye verdiği 17 Nisan 2017 tarihli röportajda Türkiye’ye dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuştur.146 16 Nisan referandumunda
Anayasa değişikliklerinin yüzde 51,41 ile kabul edilmesinin meşruiyet krizi doğuracağı iddialarını reddeden Musevi, benzer küçük bir marjla kabul edilen Brexit’i sorgulamayan Batı’nın Türkiye konusunda takındığı tavrı eleştirmiştir. Musevi İran’da muhafazakar çevrelerin genelde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek adam
olma süreci şeklinde yorumladığı başkanlık sisteminin Türkiye’nin güçlenmesi için gerekli olduğunu belirtmiş ve yargının za146

http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1199518, (Erişim tarihi: 19 Haziran 2017).
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afa uğrayacağı iddialarını reddederek Türk demokrasinin bozulmayacağını savunmuştur. Son yıllarda özellikle İran’daki Erdoğan
karşıtı çevrelerin sıklıkla dile getirdiği Osmanlıcılık iddialarını da
reddeden Musevi, Suriye konusunda da İran tutumunu değiştirmediği için anlaşmazlıkların giderilemediğini savunmuştur. Bu
sorunun çözülmesi durumunda iki ülke arasındaki meselelerin
büyük kısmının ortadan kalkacağını belirtmiştir.
Musevi darbe girişimini ele alan yazısında Ortadoğu’da olayların ve dönüşümlerin arkasının kesilmediğine işaret etmiş ve gelişmelerin bölgedeki diğer ülkeler gibi Türkiye’yi de etkilediğine
vurgu yapmıştır. Kürt sorununu müzakere yoluyla çözmek isteyen
Türkiye’nin, Suriye’de Kürtlerin durumunun değişmesiyle sıkıntılar yaşadığını yazan Musevi, Batı’dan direkt ya da dolaylı destek
alan Suriye Kürtlerinin PKK ile bağlantılı olarak Türkiye’yi endişelendiren eylemlere giriştiğini kaydetmiştir. Musevi’ye göre bu
sorunlarla uğraşan Türkiye DEAŞ tehlikesine karşı daha az ilgi
göstermiştir. Musevi 15 Temmuz darbe girişimini ele alan yazısında İsrail ve jet krizi sonrası Rusya ile ciddi sorunlar yaşayan Türkiye’nin milyonlarca Suriyeli mülteci nedeniyle büyük bir ekonomik yükle karşı karşıya kaldığını yazmıştır. Erdoğan hükümetinin
içeride muhalif partiler, sekülerler, ordu içinde bazı gruplar ve
PKK gibi karşıtlarının olduğuna dikkat çeken Musevi, bu unsurlar içerisinde bazı askerlerin demokratik yollardan yerinden edilemeyen Erdoğan’a karşı antidemokratik yollara tevessül etmiş olabileceklerini belirtmiştir. Musevi son olarak darbenin ortaya çıkardığı atmosferde Erdoğan’ın muhaliflerini tasfiye etmeye girişmesinin olası olduğunu belirtmiş ve duygusal ve aşırı hareketlerden kaçınmanın Türkiye’nin lehine olacağını yazmıştır.
Hükümet kontrolündeki İran gazetesi ise darbe haberini tankın üzerinde sivil Türk vatandaşlarının bulunduğu bir fotoğraf
kullanarak manşetten “Darbe Halkın Ayakları Altında” şeklinde
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görmüştür.147 Olayların gelişimi ve darbe girişimine katılan askerler, yaralılar ve can kayıpları gibi konulara dair mevcut bilgileri
paylaşan gazete Gülen’e ilişkin bilgiler de vermiştir. Gazetede ayrıca Ahmet Hakan’ın en kötü idarenin dahi darbe yönetiminden
iyi olduğunu ve Türk demokrasisini korumak gerektiğini belirttiği görüş yazısına da sayfalarında yer vermiştir. Reformist Şark gazetesi olayı “Darbeye Darbe” manşetiyle görürken diğer bir reformist yayın organı olan Arman “Darbe Sabahı Göremedi” manşetini atmıştır.148 Gazete ayrıca darbenin halk marifetiyle bastırıldığını ve İran’ın meşru Türk hükümetinin yanında olduğunu da
satırlarına taşımıştır.
SONUÇ
Türkiye’nin geldiği noktayı görüyor musunuz? Biz Türk
hükümetine sempati duyarken dostlarımız unutkanlık
içindeler. İran’ı mezhepçilikle suçluyorlar ama Şii olmayan
hükümetleri için darbe gecesi sabaha kadar uyumadığımızı unutuyorlar. Dostlar hem unutkanlık hem de kendilerine
muhabbet ve yoldaşlık eden kimselere karşı kadirbilmezlik
yapıyorlar.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 24 Şubat 2017

Üzerinden bir sene geçmesine rağmen İran’da 15 Temmuz darbe
girişimi zaman zaman gündeme gelmekte ve kalkışmaya ilişkin Türkiye’de cereyan eden tartışmalar bu ülke kamuoyunda da yankı bulmaktadır. İki ülkeyi doğrudan ilgilendiren önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde bu ilgi şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı olan İran’daki
tartışmaların sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsı etrafında
dönüyor olmasıdır. Darbe girişimi sonrası perçinlenen Erdoğan
147
148

“Kudeta Zir-i Pay-ı Merdom”, İran, 17 Temmuz 2016.

“Patek be Kudeta”, Şark, 17 Temmuz 2016; “Kudeta be Sobh Nekeşid”,
sahebkhabar.ir, 17 Temmuz 2016.
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karşıtlığının İran’daki muhafazakar ve seküler kesimler arasında neredeyse birbirine zıt argümanlarla beslenen tezahürleri özel bir çalışmaya konu olacak kadar ilgi çekici bir olgudur. Ülkedeki muhafazakar unsurlar gücü elinde teksif etmiş bir Erdoğan’ın İslami söylemi pragmatist amaçları için kullanarak bölgede nüfuz elde etmeye
çalıştığını öne sürmektedir. Seküler İranlılar içinse Erdoğan Türkiye’yi 1979 yılında İran’ın yaşadığına benzer bir dönüşüme sürükleyen bir figürdür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan vurgusu ve darbenin perde arkasına
ilişkin yapılan tartışmalar bir yana bırakılırsa 15 Temmuz darbe girişimi İran basınında halk iradesi ve meşruiyet kavramları etrafında
ele alınmıştır. Türk halkının darbeye karşı sergilediği tutum tartışmaya açık olmayacak derecede bariz olduğu için bu durum İran
medyasında halkın demokratik olgunluğu ve Türkiye’de darbeler
çağının sonu olarak değerlendirilmiştir. Hem muhafazakar hem de
reformist yayın organlarında gözlemlenen bu vurgu ikinci grupta
özelikle belirgindir.
İran basını idareye silah marifetiyle el koymanın gayrimeşru
olduğu konusunda ise eşit düzeyde hemfikirdir. Diğer yandan darbe karşısında İran rejiminin sergilediği tutum gerek medyada gerekse de siyasi çevrelerde yer yer Türkiye konusunda siyasi söylem
aracı olarak kullanılmıştır. İran’ın Ortadoğu’daki müdahaleleri konusunda Türkiye’den gelen eleştirilere verilen birçok cevapta 15
Temmuz gecesi İran devletinin Türk hükümeti ve demokrasisinin
safında durduğu vurgusunu görmek mümkündür. İranlılar bu şekilde bir anlamda 2010 senesinde Türkiye’nin nükleer kriz konusunda İran’ın yanında durmasını ve sonraki süreçte bunu muhtelif
vesilelerle dillendirmesini dengelemek istemişlerdir. Örneğin 1719 Şubat tarihlerinde Münih’te düzenlenen Güvenlik Konferansında Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu’nun İran’ı bölgede
mezhepçilik yapmakla suçlaması üzerine İranlı mevkidaşı Zarif
darbe gecesi Türkiye için kaygılandıkları için uyumadıklarını ha-
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tırlatmış ve Türk tarafını kadirbilmezlik yapmakla itham etmiştir.149 Her halükarda 15 Temmuz darbe girişimi meydana gelir gelmez ve sonrasında İran’da büyük yankı bulmuştur. İran basınının
konuyu ele alış şekli ise ikili ilişkilerin seyrinde basının olumlu ve
olumsuz tavrının önemini ortaya koymuştur.

149
“Torkiyeh Hemsayeh-i Kem-hafizeh ve Kadirnaşinas est”, Tasnim, https://www.
tasnimnews.com/fa/news/1395/12/06/1338129, (Erişim tarihi: 19 Haziran 2017).
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Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir
sene geçti. Bu zaman zarfında hain darbe
girişimini inceleyen pek çok çalışma yapıldı.
Şüphesiz bütün bu çalışmaların 15 Temmuz

gecesi yaşananların zihinlerde yer etmesinde çok önemli rolü
var. Bu kitapta da benzer bir amaç güdüldü: 15 Temmuz’un daha
iyi anlaşılabilmesi ve doğru bir şekilde zihinlerde yer etmesi.
Üzerinden geçen bir senelik zaman aralığında artık 15 Temmuz’un daha detaylı ve farklı bağlamlarda değerlendirilebileceği ve de soğukkanlı analizlerin yapılabileceği bir ortam oluştu.
Geçen süre içerisinde 15 Temmuz’da ne olduğunu anlatan çalışmalardan darbe girişiminin farklı boyutlarını analitik bir çerçeElinizdeki kitap da bu imkandan faydalanarak 15 Temmuz darbe girişiminin medya ve iletişim yönlerine mercek tutarak tartışmaktadır. 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminde medyanın
rolünü analiz etmektedir. FETÖ medyasından Bylock ve Fuat
Avni’ye, 15 Temmuz’la ilgili çalışmalardan selalara, darbelerde
medyanın rolünden dünya basınının 15 Temmuz’u nasıl gördüğüne, Beştepe’de 15 Temmuz gecesinden darbe bildirilerine
kadar pek çok konu uzman kalemler tarafından 15 Temmuz’da
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MURAT TUMAY NIGAR TUĞSUZ SERHAN AFACAN SERTAÇ TIMUR DEMIR
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Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası’nda analiz edildi.
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ve ile değerlendiren çalışmalara doğru yönelme imkanı doğdu.
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