
 

                                                                                                                              Жазушы: Невзат Шимшек, 
Еуразия ғылыми-зерттеу институты, Қазақстан 

 

26.07.2016-01.08.2016 • No: 78 

 

ТҮРКИЯДАҒЫ 15 ШІЛДЕ ТӨҢКЕРІС ƏРЕКЕТІ ЖƏНЕ «ФЕТХУЛЛАХ- 
ШЫЛАР ЛАҢКЕСТІК ҰЙЫМЫ» (*) 
Түркияның тұрақтылығын бұзып, ұлтты бөл- 
іп-жарып, демократияға, саясатқа деген сенім- 
ді азайтып, Түркияның ішкі істеріне еш кеде-
ргісіз сырттан қол сұғуға  болатын елге айна- 
лдырғысы келетін кейбір елдер, соңғы кезде- 
рі мемлекет ішіндегі Фетхуллах Гүлен жамағ- 
атын, яғни «Фетхуллахшылар лаңкестік ұйы- 
мын», «Күрдістан жұмысшылар партиясын» 
жəне «Демократиялық одақ» атты партияны 
пайдалану арқылы əрекет етуде. Осы мақсат- 
та 2013 жылдан кейін əскери немесе азамат- 
тық төңкерістің көптеген түрлері орын алды.  
Соңында, 15 шілденің түнінде Түркия Респуб- 
ликасында əскери төңкеріс жасау əрекеті ұйы- 
мдастырылды. Жиналған деректер мен жасал- 
ған сараптамалардың барлығы, əскери төңке- 
ріс жасау əрекетінің Түрік Қарулы күштерінің 
қолбасшылығы тізбегінен тыс, Жандармерия 
жəне əуе күштері ішінде ұйымдасқан əрі «Фе- 
тхуллахшылар лаңкестік ұйымымен» байлан- 
нысы бар белгілі бір топ тарапынан жоспар- 
ланып, жүзеге асырылғандығы дəлелденді. 
Түркия көппартиялық демократиялық жүйеге 
көшкеннен кейінгі 70 жылдық мерзім ішінде 
6 төңкеріске немесе төңкеріске ұқсас əрекет- 
терге куə болды: 27 мамыр 1960 ж., 12 наурыз 
1971 ж., 12 қыркүйек 1980 ж. жəне 1997 жыл- 
дың 28 ақпандағы постмодерндік əскери төң- 
керіс, 2007 жылдың 27 сəуірдегі əскери бүлік 
жəне 2016 жылдың 15 шілдедегі төңкеріс əре- 
кеті. Түркияда əсіресе 2013 жылдан кейін бұл 
төңкеріс əрекетінің алғашқы елесі пайда бол- 
ып, төңкеріске негізделген əрекеттер көбейе 
түсті. Осы тұрғыда, Түркия əсіресе 2013 жыл- 
дан кейін Гези саябағында өткізілген шеруге, 
17/25 желтоқсандағы «Фетхуллахшылар лаңк- 
естік ұйымы» төңкеріс əрекеттеріне, «Күр- 
дістан жұмысшы партиясы» лаңкестігіне той- 
тарыс көрсетуге міндетті болды. 15 шілдеде 
орын алған соңғы оқиға жай төңкеріс болып 
қана қоймай, себептері мен нəтижелері тұр- 
ғысында Түркия мемлекетіне қарсы жасалған 
тарихтағы ең үлкен лаңкестік əрекетке айнал- 
ды. 
Бірақ Ыстамбұл, Анкара, Газиантеп, Анталия, 
Ризе, Малатия, Сакария, Диярбакыр, Эдирне, 
Урфа, Эрзурум... барлығы 81 облысында мил- 
лиондаған адам 15 шілде түні бұл төңкеріс əр- 
екетіне қарсы шығып, ұлттық ерік-жігерiн бі- 
лдірді. Түрік ұлтының барлығы – саясаткер- 
лер, журналистер, полицейлер мен студент-
тер, əйелдер, ерлер бұл əрекетке қарсылық 
көр- сетіп, ұйымдасқан үлкен жоспарды бұз-
ды. Көшеге шыққан миллиондаған адам «Түр- 
кия – үшінші əлем елі емес жəне ешқашан да 
болмайды» деп айқайлап, демократиядан бас 
тартпайтындарын бүкіл əлемге жариялады. 
Халық Түркияда демократияның кеше ғана 
орнамағанын жəне демократиялық құндылық- 
тарды қорғау үшін төңкеріс əрекетіне той- 
тарыс беріп, оққа ұшырап, жанын пида етті. 
Мұның салдары қайғылы болды: 24 бүлікші 
өлтіріліп, 62 полиция қызметкері, 5 əскери қ- 
ызметкер жəне 173 бейбіт тұрғын, жалпы 240 
адам шейіт болды. Сонымен қатар, көптеген 
адам (1535 адам) жараланды. Түркия халқы- 
ның ұлттық ерік-жігерін көрсетіп, демок- ра-
тияны қорғау əрекеттері шын мəнінде эпи- 
калық сипат алды. Түркияның басты сүйеніші 
болып табылатын халық, өздерінің саяси көз- 
қарастарына қарамастан бүлікшілерге барлы- 
ғы бірге жұмыла тойтарыс беріп, демокра- 
тиялық құндылықтарды қорғай білу үлгісін 

көрсетті. Демократияны, елін, абыройын, сай- 
ланған Президентін, егемендік пен тəуелсіздік 
белгісі болып табылатын Парламентін, Үкі- 
метін, қысқаша айтқанда елдің болашағын 
қорғап қалды. 
Кейбір сарапшылар Түркиядағы төңкеріс əре- 
кетін авторитарлық үрдістер салдарымен бай- 
ланыстыруда. Алайда, бұндай пікірлер Түрки- 
ядағы ахуалды нақты деректерге сүйенбеген- 
дердің əрі егжей-тегжейлі талдаудан өткізбе- 
гендердің, жұмсақ тілмен айтқанда, сəтсіз та-
лдаулардан туындаған қорытындылар болып 
табылады. Терең үңіліп зерттеу жасамай-ақ, 
логикалық тұрғыдан талдау жасайтын болсақ, 
төңкеріс əрекеті авторитарлық үрдістер салда- 
ры нəтижесінде болған жағдайда БАҚ өкілде- 
рі мен оппозициялық партиялардың төңкеріс- 
ке қарсы шықпайтынын байқар едік. Алайда, 
15 шілде түні түрлі саяси партиялар мен бас- 
пасөз өкілдері бірауыздан демократиялық құ-
ндылықтарды сақтау үшін Үкіметті қолдап, 
өздерінің нақты ұстанымдарын көрсетті. Ел- 
дегі негізге оппозиция күштері болып табыла- 
тын «Республикалық халық партиясы» мен 
«Ұлтшыл халық партиясының» депутаттары 
билеуші партия «Əділет жəне даму партиясы- 
мен» бірге парламентті, демократияны жəне 
Республиканы қорғау үшін 15 шілде түні пар- 
ламентте жиналып, бүкіл партиялардың депу- 
таттары бомбалануға қарамастан парламент- 
тен кетуге бас тартты. «Республикалық халық 
партиясы» мен «Ұлтшыл халық партиясын- 
ың» демократияны жəне республиканы қорғ- 
ау мақсатында жасаған мəлімдемелері де пар- 
ламенттің беделі мен абыройын асқақтатты. 
Оппозициялық партиялар үкіметті жақтап, 
«Бүгін үкімет басында сіздер болсаңыздар, 
ертең біз келеміз. Бұл демократиялық жүйе- 
нің жалғасы болып табылады» деген хабарла- 
масымен Түркияның билеуші жəне оппозици-
ялық тараптарымен бірге демократиялық жү-
йенін нақты орнаған елі екенін көрсете білді. 
Халық таңдаған биліктің тек демократиялық 
жолмен ғана өзгертілетіні анық көрсетілді. 
Бір сөзбен айтқанда, халықтың көрсеткен қар- 
сылығы, саяси партиялардың, саяси биліктің, 
баспасөздің зейінді қатынасы Түркияда төң- 
керіс жəне оған ұқсас əрекеттердің оңай жү- 
зеге асырыла берілмейтінін көрсетті. 
«Фетхуллахшылар» лаңкестік ұйымға айнал- 
ды жəне Түркия бұл ұйымды қауіпсіздігіне 
қауіп төндіріп отырған  мəселесі ретінде қар- 
астыруда. Өйткені «Фетхуллахшылар лаңкес- 
тік ұйымы» деп аталатын Гүлен жамағаты ең 
қарапайым тілмен айтқанда, мемлекеттің мү-
мкіндіктері мен жасалған қолайлы жағдайлар- 
ды пайдаланып өздерінің жоғары оқу орын- 
дарын, өз мектептерін, өз БАҚ-тарын құрды 
жəне  өздеріне тəуелді тұлғаларды полиция,  
сот жəне əскери мекемелерге кіргізіп, мемле- 
кеттік құрылымдарының ішінде «Фетхуллах- 
шылар лаңкестік ұйымына» тікелей бағыныш- 
ты иерархиялық жүйені жасақтады. Осылай- 
ша аталмыш ұйым мемлекеттің иерархиялық 
құрылымынан тыс, өзіне бағынышты иерарх- 
иялық құрылымдарын орнатты. Қысқасы «Ф- 
етхуллахшылар лаңкестік ұйымын» параллель 
мемлекет құрылымы (мемлекет ішінде өз ал- 
дына ұйымға тəуелді билік құрылымдарын 
жасақтау)  тұрғысынан лаңкестік ұйымының 
бір түрі деп атауға болады. «Фетхуллахшылар 
лаңкестік ұйымы» өз адамдарын елдегі мемл-
екеттік құрылымдардың барлық органдарына 

еңгізген болатын. Осы тұрғыдан «Фетхуллах- 
шылар лаңкестік ұйымына» тікелей тəуелді 
адамдарды сот жүйесінде, полиция мен бар-  
лау əрі қауіпсіздік комитетінде жəне басқа да 
мемлекеттік органдар мен армияда кездесті- 
руге болады. Осыған орай Түркияның парал- 
лель мемлекеттік құрылыммен күресін елдің 
ішінде жəне сыртында дұрыс түсініп білу қа- 
жет. «Фетхуллахшылар лаңкестік ұйымы» со-
ңғы үш жылда сырттан алған нұсқауларға сə- 
йкес Түркияның мемлекеттік органдарына ең- 
гізген адамдарын пайдалана отырып, түрлі тө- 
ңкеріс əрекеттерін ұйымдастырды. Мысалға, 
«Фетхуллахшылар лаңкестік ұйымына» тəуе-
лді тұлғалар 7 ақпанда Түркияның «Ұлттық 
барлау комитетінің» беделіне зиян тигізетін 
арнайы операция ұйымдастырды жəне 17/25 
желтоқсанда прокуратурадағы адамдары арқ-
ылы төңкеріс əрекетіне ұқсас ауқымды əре- 
кеттерді іске асырды. «Фетхуллахшылар лаң- 
кестік ұйымы» бұл жолғы төңкерісті əскери 
құрылымдардағы адамдары арқылы іске асы-
рмақ болды. Төңкерілістің таңдалған уақыты 
да назар аударарлық жайт. Төңкеріліс уақыт-
ының Қарулы күштердің ДАИШ жəне «Кү- 
рдістан жұмысшы партиясымен» күресін арт- 
тыру мезгіліне іспеттес келуі кездейсоқ емес, 
бұл бір жағынан Қарулы күштердің беделіне 
кері əсерін тигізуі мүмкін еді. Төңкеріс жаса- 
ғандар сыртқы күштерге сүйеніп, елді қорғау- 
ға аманат етілген қару-жарақтарды халыққа 
қарсы қолдану надандығына ұрынды.   
Қазіргі таңда Түркия бірнеше лаңкестік ұйым- 
дармен тең дəрежеде күрес жүргізуде. Күрес 
жүргізіліп жатқан лаңкестік ұйымдардың ал- 
дыңғы қатарында ДАИШ пен «Күрдістан жұ-
мысшы партиясы» бар. Алайда, «Фетхуллах- 
шылар лаңкестік ұйымы» - қолданған аяр тəс- 
ілдері арқылы өте сирек кездесетін лаңкестік 
ұйым екендігін ескерткен абзал. Қазіргі уа- 
қытта ДАИШ, «Күрдістан жұмысшы партия- 
сы» жəне «Фетхуллахшылар лаңкестік ұйы- 
мы» Түркияның қауіпсіздігіне, тұтастығына 
жəне тұрақтылығына үлкен қауіп төндіріп от- 
ыр. Халықаралық қауымдастық үшін ДАИШ-
пен күресу неғұрлым маңызды болса, Түркия- 
ның қауіпсіздігіне, тұтастығына жəне тұрақт-
ылығына үлкен қауіп төндіріп тұрған «Күр- 
дістан жұмысшы партиясы» мен «Фетхуллах- 
шылар лаңкестік ұйымы» сияқты лаңкестік 
ұйымдармен күресу де соншалықты маңызды 
болуға тиіс. Бұл жерде лаңкестік ұйымдарды 
жақсы-жаман, қауіпті-қауіпсіз, жарамды-жар- 
амсыз деп топқа бөліп отыруға келмейді. Лаң- 
кестіктен азап шеккен кез-келген мемлекет 
секілді, Түркия да лаңкестікпен күрес мəселе- 
сінде өзінің достары мен одақтастарынан қол- 
дау күтуде. Лаңкестік ұйымдар ДАИШ-пен 
ғана шектелмейді. «Күрдістан жұмысшы пар- 
тиясы» өзін қорғауда немесе «Фетхуллахшы- 
лар лаңкестік ұйымы» білім əрі ғылымды да- 
мытуды көздейтін диалог орталығы деп ойлау 
қателікке əкеліп соқтырады. Лаңкестік ұйым- 
дар əр дайым лаңкестер болып қала бермек, 
бұл олардың этникалық, діни жəне идеология- 
лық тегіне тəуелді емес. Сондықтан ортақ көз- 
қарасқа сүйеніп лаңкестің кез-келген түрін қа- 
былдамауға жəне бас тартуға міндеттіміз.    
 
 
* http://ult.kz/ 
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x 2016 жылғы 15 шілдеде Түркия елін- 
де «Фетхуллахшылар лаңкестік ұйы- 
мына» тиесілі əскерлер тарапынан 
жүзеге асырылған жойқын төңкеріс 
əрекетінен кейін 2016 жылдың 20 
шілдесінде Түркия Министрлер кең-
есі конституцияның 120-бабына сəй- 
кес, 2016 жылдың 21 шілдесінен ба-
стап елде тоқсан күндік мерзімге тө- 
тенше жағдай жариялау туралы ше-
шім қабылдады. Төтенше жағдайд- 
ың жариялануының мақсаты азамат- 
тардың негізгі құқықтары мен бос- 
тандықтарын шектеу, демократия 
немесе заң үстемдігін бұзу емес, тү-
рік халқын осындай лаңкестік желі-
ден құтқару жəне ең қысқа мерзімде 
қалыпты жағдайда келтіру үшін 
«Фетхуллахшылар лаңкестік ұй-
ымына» қарсы күресте ең жедел жə-
не тиімді түрде қажетті шаралар қа-
былдау болып табылады. 

x Астраханьға ресми сапары барысын- 
да Иран коммуникация министрі 
Махмуд Ваези жəне Ресей Астрах- 
ань облысының губернаторы Алек- 
сандр Жилкин Иран тауарлары үшін 
«Жасыл дəліз» құру мəселесі бойы- 
нша келісімге қол жеткізуге назар 
аудара отырып, екі ел арасындағы 
экономикалық қарым-қатынастард- 
ың келешегін талқылады. 

x Өзбекстан төрағалығымен Жиддада 
өткен Ислам ынтымақтастығы ұйы- 
мының (ИЫҰ) Экономикалық, мəде- 
ни жəне əлеуметтік мəселелер бойы-
нша Ислам комиссиясының 39-шы 
сессиясы барысында қатысушылар 
ИЫҰ ішінде сауда, инвестиция, ту- 
ризм, ауыл шаруашылығы жəне кө- 
лік салаларында көпжақты ынтыма-
қтастықты нығайту мəселелерін тал-
қылады. 

x Оңтүстік-Шығыс Азия елдері қауы-
мдастығы (АСЕАН) мен Ресей Көр- 
некті қайраткерлер тобының бірінші 
отырысы Вьентьянда өтті. Екі күн- 
дік кездесу барысында қатысушылар 
АСЕАН – Ресей ынтымақтастығы- 
ның болашағы жөнінде ұсынымдар 
қабылдауға назар аудара отырып, 
АСЕАН мен Ресей арасындағы қа- 
зіргі ынтымақтастықты кеңейту жə- 
не тереңдету жолдарын талқылады. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық эк-
ономика министрлігі елдің Эконо- 
микалық ынтымақтастық жəне даму 
ұйымы (ЭЫДҰ) Бəсекелестік комит-
етіне қабылданғанын жариялады. 
Сондай-ақ Қазақстанның ЭЫДҰ Бə- 
секелестік комитетіне мүше болған 
алғашқы Орталық Азия елі болған- 
ын атап өтті. 

x Ресей Қорғаныс министрлігі Тəжікс- 
танда орналасқан 201-ші əскери баз-
адағы екі ресейлік əскери гарнизон-
ының əскери оқу-жаттығуы туралы 

хабарлады. Бұл жаттығулар Душан- 
бе жəне Қорған-Төбеде орналасқан 
бірліктерде жүргізілді. Министрлік- 
тің мəліметтеріне сүйенсек, оқу-жат- 
тығулардың мақсаты əскери бірлік- 
тердің Ауғанстанмен ұзын шекарасы 
бар жəне радикалды қозғалыстар ме- 
н лаңкестердің өтуіне осал аумаққа 
болжамды жау шабуылына қарсы 
тұра алу қабілетін тексеру болып та-
былады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Тəжікстан Энергетика жəне су ресу-
рстары министрі Усмонали Усмонз-
ада Соғды облысында кəсіпорындар- 
дың артқан қажеттіліктері салдары- 
нан елдің Қырғызстанның электр эн- 
ергиясына деген сұранысын (шама- 
мен 2 млрд. киловатт-сағат) қанағат- 
тандыра алмайтынын мəлімдеді. 

x Ресейлік «Атомстройэкспорт» мемл-
екеттік атом компаниясы Бангладе-
штің Пабна ауданында Руппур атом 
электр станциясы (АЭС) құрылысы- 
ның негізгі кезеңін қаржыландыру 
үшін мемлекеттік несие бөлу туралы 
Ресей мен Бангладештің үкіметара- 
лық келісімге қол қойғанын жария- 
лады. Үкіметаралық келісімнің жоб-
асына сəйкес, Бангладеш бұл қара- 
жатты 2017-2024 жылдары АЭС са- 
лу үшін пайдаланатын болады. 

x Қырғызстан мемлекеттік меншік об-
ъектілерін басқару қорының Эко- 
номикалық қоғамдармен жұмыс жа- 
сау жөніндегі бөлімінің төрағасы 
Əділет Жақыбалиев елдің барлық 
энергетикалық компанияларының 
импорт төлемдері, несие төлемдері 
жəне электр энергиясының төмен 
тарифтері салдарынан зардап шек- 
кенін хабарлады. Қырғызстанда Эл- 
ектр станциялары, Қырғыз Республ-
икасының ұлттық электр желісі жə- 
не басқалары сияқты қаржы мəселе- 
лері бар 21 компанияның болғанын 
атап өтті. Сондай-ақ, кем дегенде 14 
компанияның банкрот деп танылға- 
нына немесе банкроттық шегіне 
жеткеніне байланысты жұмыс істем- 
ейтінін мəлімдеді. 

x Əзірбайжан мемлекеттік статистика- 
лық комитеті 2016 жылдың қаңтар-
маусым айында жалпы ішкі өнімнің 
(ЖІӨ) 27,002.3 млн. манатты (16.876 
млрд. доллар) құрағанын хабарлады. 
Бұл көрсеткіш өткен жылдың сəйкес 
кезеңімен салыстырғанда 3,4%-ға аз. 
Есепті кезеңде, мұнай-газ саласын- 
ың Əзірбайжанның ЖІӨ-індегі үлесі 
34,8%-ға дейін төмендеді. Бұл көр- 
сеткіш 2015 жылдың осы кезеңінде 
36.86%-ды құраған еді. Сонымен қа- 
тар, 2016 жылдың қаңтар-маусым 
айларында шикізаттық емес саланың 
экономикадағы үлесі 2015 жылдың 
осындай кезеңінде 63,1% болып, 
65,2%-ға дейін өсті. 2016 жылдың 
бірінші жартыжылдығында елде жан 

басына шаққандағы ЖІӨ өткен жыл- 
дың осы кезеңінде 2,942.1 манатты 
(1,838.7 доллар) құрап, 4,5%-ға азай- 
ды жəне 2,809.7 манатқа (1.756 дол- 
лар) дейін төмендеді. 

x Иранның Əзірбайжандағы сауда ат-
ташесі Мохаммад-Ибрагим Нагизаде 
Əзірбайжанның Иранға экспортын- 
ың қарқынды түрде өсуіне байла- 
нысты екі көршілес ел арасындағы 
тауар айналымының көлемі 66%-ға 
артып, 2016 жылдың 20 наурызында 
басталған Иран күнтізбелік жылы 
бойынша осы жылдың бірінші тоқс-
анында 15,4 млн. долларға жетті деп 
хабарлады. Сондай-ақ, Əзірбайжан- 
ның Иранға экспортының жалпы кө- 
лемі өткен жылы 15,5 млн. долларды 
құрады деп атап өтілді. 

x Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі (ҚҰБ) елдің жалпы халықара- 
лық резервтері 2016 жылғы маусым 
айында шамамен 1.891 млрд. Долла-
рға немесе 6,6%-ға өсті деп хабар- 
лады. Есепке сəйкес, шетел валюта- 
сындағы активтер 937,2 млн. доллар- 
ға, ал алтын активтері 953,8 млн. до- 
лларға өсті. Сонымен қатар, ҚҰБ 
Ұлттық қордың шетел валютасын- 
дағы активтерін қоса алғанда Қазақ-
станның халықаралық резервтер ша- 
мамен 65,748 млрд. доллар болып, 
бір айдың ішінде 2,3%-ға өсті жəне 
96,242.8 долларға жетті деп хабар- 
лады. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Бішкекте сауда-экономикалық ынты-
мақтастықты одан əрі дамытуға ба- 
ғытталған Жібек жолы елдерінің екі- 
нші көрме-жəрмеңкесі басталды. Кө-
рмені ұйымдастырушылардың айту- 
ынша, Жібек жолы елдерінің төрт кү- 
ндік көрме-жəрмеңкесі «Жібек жолы 
экономикалық белдеуі» бойында орн- 
аласқан елдердің сауда жəне техно- 
логиялары бойынша тəжірибе алмасу 
жəне ынтымақтастық үшін жақсы ал- 
аң болады. 

x Қазақстан Ғарыш Сапары ҚР Ұлттық 
ғарыш компаниясының басшысы 
Марат Нұрғожин елдің 2018 жылдың 
басында Астанада пайдалануға бері- 
летін ғарыш кемесін құрастыру жəне 
сынау кешенін салып жатқанын атап 
өтті. Бұл нысан ықтимал тасымалдау 
шығынын азайтып, ғарыш аппарат- 
тарына барлық сынақтарды сол жер- 
де жүргізуге мүмкіндік береді. 

x Қазақстан Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Мұхтар Тілеуберді мен 
Қазақстандағы Бразилия елшісі Де-
метрио Буэно Карвальо арасында- да-
ғы Астанада өткен кездесу барыс- 
ында тараптар өз азаматтары үшін ж-
аңа екіжақты визасыз режим туралы 
келісімге қол қойды.  

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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