15 TEMMUZ’DA DARBE SAATİNİ ERKENE ALAN HACKER KİM?
(Analog Bakış Açılarıyla Dijital Operasyonlar Çözülemez!..)
15 Temmuz gecesi basın medya hatta internetten bile uzakta bir sahil kasabasında tatildeydim.
Her akşam yaptığımız gibi yürüyüşe çıkmış dönüşte de deniz kenarındaki çay bahçesine
oturmuştuk. Çay bahçesinin Televizyonunda, Boğaz Köprüsündeki tankları görünce, bunun
sıradan bir güvenlik önlemi olmadığını hemen anladım ama saatinden dolayı darbe olma ihtimali
de çok düşüktü. Ardından, uçakların alçaktan uçuşları insanlara binalara ateş açmaları ele
geçirilen TV kanallarındaki açıklamalardan sonra darbe girişimi olduğu kesinleşti.
1980 darbesi yapıldığında ortaokulu yeni bitirmiştim. Bir sabah uyandığımızda darbe olmuş kimse
sokağa evin önüne bile çıkamadı. Eski bir subay ve 1980 darbesini görmüş biri olarak bu darbenin
ölü dolduğunu anlamak zor olmadı. Bu kadar az sayıda kişiyle trafiğin en yoğun olduğu akşam
saatinde darbe yapmanız imkansızdır. İstanbul’da köprüyü trafiğe kapattığınız da sizde
planladığınız hiçbir yere gidemezsiniz. Belli sayıda uçak ve helikopterde 1-2 saat uçuştan sonra
inmek zorunda olduğuna göre sabaha kalmaz bu darbe engellenir dedim. Nitekim öyle de oldu.
Çünkü, darbe normalde herkes uyuduktan sonra sabaha karşı yapılır ki, karşı koyacaklar uyurken
pozisyon alınıp, sabah herkes uyandığında iş işten geçmiş olsun. Fakat bu yarım yamalak darbe
teşebbüsü herkesin kafasını öyle karıştırdı ki “Kontrollü Darbe” tanımı bile yapıldı. Arkasında
yabancı ülkelerin profesyonel ekiplerinin olduğu söylenen bir darbe nasıl oldu da bu kadar
amatörce yapıldı? Analog bakış açılarıyla bakıldığından herkesin kafası karıştı ve maalesef kimse
tam olarak ne olduğunu anlayamadı. Şimdi hep beraber dijital bakış açısıyla 15 Temmuz’a tekrar
bakalım.
Darbe yapılacağı uyarısı hem iç hem dış kaynaklarca günler öncesinden yapılmış ama ihtimal
verilmediği için olsa gerek hiç önlem alınmamış. O gece herkes bir yerlerde gezide veya düğün
eğlencesin de. Darbenin başarılı olması durumunda Türkiye tek bir ülkenin hakimiyetine
gireceğinden, dünyadaki ve bölgedeki bazı ülkeler için bu kabul edilemezdir. Suriye’de bu
mücadele açıkça görülmekte Dünya’da söz sahibi olan ülkelerden hiçbiri Suriye’de tek başına söz
sahibi olamamaktadır.
Bazı ülkelerin bölgedeki kendi çıkarları ve gücünü tehlikeye atacak bu darbeyi engellemek
isteyecekleri kesindir. Analog bakış açısıyla baktığınızda, bu ülkelerin bekleyip görmekten başka
çareleri yok gibi gözükmektedir. Dijital bakış açsıyla baktığınızda ise sadece darbenin başlangıç
saatini biraz öne alacak basit bir müdahaleyle darbeyi başarısız hale getirebilirsiniz. Nasıl mı?
15 Temmuz darbesine katılanlar günler önceden o gece hazır olmaları gerektiğini biliyorlar ve
hazır vaziyette darbe saatini bekliyorlardı. Hepsi, neyi ne zaman yapacaklarının komutlarını
aldıkları bylock mobil uygulamasından sadece darbenin başlama işaretini bekler durumdaydılar.
Türkiye’deki bu duruma dur demek isteyen bir ülkenin görevlendirdiği Hacker veya vatansever
bir hacker bylock’u hack’leyip muhtemelen gece 02.00 de darbecilere gönderilmesi gereken
“DARBE BAŞLASIN” komutunu; tüm darbecilere veya belli ekiplere akşam 20.00-21.00 gibi
gönderdiğini düşünün. Ne olacak? Tıpkı at yarışları veya yüzme yarışlarında olduğu gibi hatalı
çıkışlar olacaktır. Normalde gece 03.00 gibi Boğaziçi köprüsünde olması gereken tanklar trafiğin
en yoğun olduğu akşam saatinde Boğaziçi Köprüsünü tek yönde trafiğe kapatınca tüm İstanbul
trafiğinin kilitleneceği kesindir. Geriye sadece havada hareket edebilen savaş uçakları ve
helikopter kalacaktır. Onlarında uçma ömrü birkaç saat.
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Darbenin erken başlatılması, normalde en başta gözaltına alınan siyasilerinde göz altına
alınamamasını sağlamıştır. Bu darbeyi planlayanların o gece darbe saatinden önce yollara düşen
işbirlikçilerini televizyondan izlerken ki hallerini düşünebiliyor musunuz? Yıllar süren hazırlıklar
bir “Hacker”’ın basit bir hareketiyle darmaduman oluyor. Bu arada, hatalı çıkış olduğunu
darbenin başarısız olacağını anlayıp taraf değiştirenler olmamış mıdır? Tabii ki olmuştur.
Onlardan bazıları da son günlerde teslim olmaya başladılar. Analog bakış açısıyla ancak 1,5 yıl
sonra ortaya çıkarılabildiler.
Sonuç olarak, dijital teknolojiler hiçbir zaman %100 güvenli değildir ama dijital teknolojiyi bilmez
ve dijital güvenliğinizi sağlayacak ekipleri kurmazsanız bunun bedelini can ve mal kaybıyla
ödersiniz. Oysa, bu acı örnekte gördüğümüz gibi yıllarca hazırlanmış çok büyük bir olay çok basit
bir yöntemle başarısız hale getirilebilmektedir. Tüm eğitim sistemimizi geleceğin teknolojileri
üzerine kurarak ülkemizi ve insanlarımızı koruyabiliriz.
Şöyle diyebilirsiniz, bylock’u hackleyen “Hacker” neden, “DARBE ERTELENMİŞTİR. HERKES
EVLERİNE DÖNSÜN.” Diyerek darbeyi tamamen iptal etmemiştir? Daha önce söyledikleri ciddiye
alınmayanlar, hem ileride ciddiye alınmak hem de “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” diyen
Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetini bir kere daha anlamamız için sadece saati erkene almış
olabilir. Darbe saatini öne alan bir devletin, bir grubun hacker’i olabileceği gibi vatansever
bireysel bir hacker da olabilir. Her kimse darbe saatini erkene alan bu “Hacker”’in ciddi bir
teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum.
ABD Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissenger’in sözlerine kulak verelim. “Amerika iki sebeple
güçlüdür. Ülkesindeki vatan hainlerini bulur ve öldürür. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini bulur
ve kullanır.” Dikkat ederseniz okullardaki tarih derslerimizde özellikle cumhuriyet dönemi vatan
hainlerinin tarihi öğretilmez. Hainler tarihini detaylı öğrenmediğimiz içinde yakın tarihimizdeki
hainlerin çocuklarının/torunlarının düşmanla iş birliği yapıp bizi ele geçirmeye kalkıştığını da ciddi
bedeller ödeyerek öğreniyoruz. “Geçmişi bilmeyenler gelecekte tekrar yaşamak zorunda
kalırlar.“
Bu yazıdaki dijital bakış açısını 15 Temmuz’dan hemen sonra düşünmüş, bazı seminerlerimde
veya sohbetlerde bahsetmiş ama kamuoyuyla paylaşmamıştım. Halkımıza Dijital Bakış açısı
konusunda temel eğitimi vermek amacıyla hazırladığım “SANAL TANRI / BAŞLANGIÇ” kitabımın
bitmesini bekledim. Ayrıca; (1) İşbirlikçilerin kendi haberleşme sistemlerine olan güveni
sarsmak. Bu yazıyı ve kitabımı okuyan bir işbirlikçi; dijital haberleşme platformlarının
güvenliğinden şüphe edecek. Aldığı emrin kimden geldiğinden asla emin olamayacak teyit etmek
isteyecek bu da senkronize hareket etmeyi engelleyecektir.
(2) Darbe saatini öne çeken
“Hacker”’a veya “Hacker”’a talimatı verene teşekkür etmek. (3) En önemlisi bunu yapan bir
başka devletse; yaklaşık 1,5 yıldır ekranlarda analog bakış açısıyla tartışanlara bakıp “Türkiye’de
kimse ne yaptığımızı hala anlamadı demesin.” Türkiye’de de Dijital Bakış açısına sahip birileri var
ve ne olduğunu anladı. SANAL TANRI / BAŞLANGIÇ, Yapay Zeka konusunda Dünya’da bir çok ilki
içeriyor. Bu örnekte çok açık görüldüğü üzere dijital teknolojiyi bilen ve yönetenler geleceği
yazanlar olacaktır. Türkiye bilgisayar programcılarıyla dijital dünyayı tasarlayıp yönetirken,
kurduğu sistemlerin dijital güvenliğini de özel yetiştirdiği “Hacker”larıyla korumalıdır.
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