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Små blåklokker henger 
ned fra det lille vinduet i 
leiligheten til ekteparet 
Zeynep (34) og Hakan 
(32) Oktay. De har tatt seg 
fri en kveld fra demon-

strasjoner etter kuppforsøket for 
å være hjemme med moren til 
Hakan, Hacer Oktay (58).

Det er to uker siden en fraksjon 
i det tyrkiske militæret forsøkte å 
kuppe makten fra Tyrkias presi-
dent Recep Tayyip Erdogan. Siden 
har han drevet en jakt på de skyl-
dige. Oktay-familien står fullt og 
helt bak sin leder.

– Vi elsker Erdogan. Han er den 
beste presidenten vi har hatt etter 
det osmanske rikets fall. Han er 
Tyrkias sterke leder. Å miste lan-
det sitt er som å dø. Vi ville ha gått 
ut i kveld igjen for å forsvare lan-
det vårt, sier Hakan Oktay.

Han og kona driver en smykke-
forretning i nærheten av den blå 
moskeen i Istanbul. 

Martyrer
Siden kuppforsøket natt til lørdag 
16. juli har myndighetene pågre-
pet 13.000 mennesker, flestepar-
ten soldater og offiserer. 149 gene-
raler er tatt ut av tjeneste. 

Denne uken gikk de to høytstå-
ende generalene Ihsan Uyar og 
Kamil Basoglu av etter et møte 
mellom militæret og tyrkiske 
myndigheter.

Minst 260 mennesker ble drept 
under kuppforsøket. Blant dem 
var over 100 personer blant kup-
pmakerne, inkludert soldater som 
fulgte ordre. Det er kun sivile tyr-
kere som hedres som «martyrer» i 
offentligheten. Soldatene havner 
i samme kategori som kuppma-
kerne. Mange av soldatene ble 
lynsjet av folkemengden i Istan-
bul og Ankara etter at Erdogan 
oppfordret alle om å ta til gatene 

for å forsvare landet mot et mili-
tærkupp.

– De er ikke soldater, de er ter-
rorister, sier Zeynep Oktay.

Ektemannen er uenig:
– Soldatene hadde ikke noe 

valg, de fulgte bare ordre fra sine 
offiserer og generaler, sier Hakan 
Oktay. 

– Kupp er udemokratiske og 
blodige. Tyrkia har opplevd flere 
militærkupp i fortiden og har lidd 
mye. 15. juli viste at folk ikke len-
ger ser på militære som voktere av 
republikken. Vi må heller ikke 
glemme at kuppforsøket assosi-
eres med en liten gruppe i hæren, 
som antas å være tilhengere av 
den geistlige Fethullah Gülen i 
Pennsylvania, sier professor Umut 
Özkirimli, som jobber på senter 
for Midtøsten-studier ved Lunds 
universitet.

«Sivilt kupp»
Minst 60.000 offentlig ansatte er 
suspendert eller sparket fra sine 
stillinger etter anklager om at de 
har støttet kuppmakerne. 

Det tyrkiske regimet strammer 
også skruen kraftig til for journa-

lister i landet. Onsdag besluttet 
myndighetene å stenge ned totalt 
131 lokale og nasjonale medier, der-
iblant 45 aviser og 16 tv-kanaler.

Fra før har Erdogan stengt en 
rekke aviser. Tyrkia havner på 
151-plass i den siste rangeringen 
over pressefrihet til organisasjo-
nen Reporters without borders, 
plassert mellom Tadsjikistan og 
Den demokratiske republikken 
Kongo.

Heier på Tyrkias «sterke leder»
Mens mange i og utenfor 
Tyrkia ser kritisk på Recep 
Tayyip Erdogans autoritære 
utvikling etter kuppforsøket, 
kan ikke familien Oktay i 
Istanbul få nok av ham.

De er ikke soldater, 
de er terrorister
Zeynep Oktay (34), om 
soldatene som fulgte ordre 
under kuppforsøket i Tyrkia

Dette er saken
l Natt til 16. juli forsøkte en 
fraksjon i det tyrkiske forsvaret 
å kuppe makten fra president 
Recep Tayyip Erdogan.
l Minst 260 mennesker ble 
drept og over 1500 skadet 
under det påfølgende folke-
opprøret mot kuppmakerne.
l Rundt 60.000 offentlig 
ansatte er hittil sparket eller 
suspendert fra stillingene etter 
anklager om at de støttet 
kuppmakerne.
l Forrige uke erklærte 
Erdogan tre måneders 
unntakstilstand i landet.
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Far Hakan Oktay (32) driver en smykkebutikk i sentrum av Istanbul.
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