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TÜRKİYE’DE 15 TEMMUZ DARBE TEŞEBBÜSÜ VE FETHULLAHÇI 
TERÖR ÖRGÜTÜ	
Türkiye’nin istikrarını bozmak, milleti 
kamplara ayırmak, demokrasiye, siyasete 
güveni azaltmak ve Türkiye’yi müdahaleye 
açık hale getirmek isteyen ülkeler, son 
dönemde ülke içindeki Gülen Cemaati / 
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK-
PYD türü örgütleri kullanmaktadırlar. Bu 
amaçla 2013 sonrasında, askeri ya da sivil 
darbenin her türlüsü denenmiştir. Son 
olarak da 15 Temmuz’da bir askeri darbe 
teşebbüsü gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
yorumların ve toplanan delilerin hepsi, 
askeri darbe teşebbüsünün Türk Silahları 
Kuvvetlerinin emir komuta zincirinin 
dışında, ordu içinde cuntalaşmış FETÖ ile 
ilintili Jandarma ve Hava Kuvvetlerindeki 
bir grup subay tarafından planlandığını ve 
gerçekleştirildiğini göstermektedir.  
Türkiye çok partili demokratik sisteme geç-
tikten sonraki 70 yıllık dönemde 6 darbe 
veya darbe benzeri girişimlere şahit olmuş-
tur: 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 
1980, 28 Şubat 1997 post modern darbe, 27 
Nisan 2007 e-muhtıra ve son olarak 15 
Temmuz 2016 darbe teşebbüsü. Türkiye’de 
özellikle 2013’ten sonra, bu darbe teşebbü-
sünün ayak sesleri duyulmakta, darbe 
denemeleri yapılmaktaydı denilebilir. Bu 
bağlamda Türkiye, özellikle 2013 yılından 
sonra, Gezi kalkışmasına, 17-25 Aralık 
FETÖ darbe teşebbüsüne, PKK terörüne 
karşı koymak durumunda kalmıştır. 15 
Temmuz’daki bu son olay teşebbüsün 
ötesinde, nedenleri ve sonuçları itibariyle, 
Türkiye’ye karşı yapılan tarihteki en büyük 
terör saldırısı niteliğine dönüşmüştür.  
Fakat İstanbul, Ankara, Gaziantep, Antal-
ya, Rize, Malatya, Sakarya, Diyarbakır, 
Edirne, Urfa, Erzurum... 81 ilde milyonlar-
ca insan 15 Temmuz gecesi bu darbe te-
şebbüsüne karşı milli iradesine sahip 
çıkmıştır. Türk milleti hep birlikte; siyaset-
çisiyle, gazetecisiyle, polisiyle, öğrencisiy-
le, kadınıyla, erkeğiyle direnmiş ve büyük 
bir planı, oyunu bozmuştur. Sokağa çıkan 
milyonlarca insan ‘‘Türkiye üçüncü dünya 
ülkesi değildir ve olmayacaktır’’ diye 
haykırarak demokrasiden vazgeçilmeyece-
ğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Kısacası, 
halk Türkiye’de demokrasinin emekleme 
aşamasında olmadığını, darbenin kabul 
edilemeyeceğini kurşunlara siper olarak ve 
maalesef canlarını vererek göstermiştir. 
Bilanço ise gerçekten ağır olmuştur: 24 
darbeci öldürülmüş, 62 polis, 5 asker ve 
179 sivil vatandaş dahil toplam 246 şehit 
verilmiştir. Ayrıca çok sayıda da (1,536 

kişi) yaralı bulunmaktadır. Halkın milli 
iradesine ve demokrasiye sahip çıkışı 
gerçekten bir destan niteliğindedir. Türki-
ye'nin ana omurgası olan halk, siyasi görü-
şüne bakmadan top yekûn direnerek bir 
demokrasi dersi vermiş, demokrasiye, 
ülkesine, onuruna, seçilmiş Cumhurbaş-
kanına, egemenliğini temsil eden Meclisi-
ne, hükümetine kısaca ülkesinin geleceğine 
sahip çıkmıştır.  
Bazı yorumcular Türkiye’deki darbe teşeb-
büsünün ülkede başlayan otoriteleşme 
eğilimi nedeniyle yapıldığını yazmaktadır. 
Bu yorumlar maalesef Türkiye’yi birinci 
elden takip etmekte zorlanan kimseler 
tarafından yapılan en hafif tabirle talihsiz 
açıklamalardır. Bırakın derinlemesine 
incelemeyi mantıksal açıdan bile analiz 
edilse, darbe teşebbüsünün otoriteleşme 
sonucu ortaya çıkan kamplaşma sonucu 
olması durumunda basın yayın organları ve 
muhalefet partilerinin darbeye karşı dur-
mayacakları görülebilirdi. Buna karşılık 15 
Temmuz gecesi, siyasi partiler ve basın için 
de en yüz ağartıcı gecelerden biri olarak 
tarihe geçmiştir. Muhalefetteki CHP ve 
MHP milletvekilleri, iktidardaki AKP ile 
beraber, Meclise, demokrasiye ve Cumhu-
riyete sahip çıkmak için 15 Temmuz gece-
sinde Mecliste toplanmışlar, tüm partilerin 
milletvekilleri, bombalanmasına rağmen 
Meclisi terk etmemişlerdir. CHP ve 
MHP’nin demokrasiye ve Cumhuriyet’e 
sahip çıkan açıklamaları da, Meclis’in 
itibarını ve şahsiyetini yüceltmiştir. Muha-
lefet partileri, hükümetin yanında duruş-
larıyla “Bugün hükümette siz varsınız, 
yarın biz. Esas olan demokratik sistemin 
devamıdır” mesajı vererek Türkiye’nin 
iktidarı ve muhalefetiyle top yekûn demok-
ratik sistemi içselleştirmiş bir ülke olduğu-
nu göstermişlerdir. Şu açıkça görülmüştür 
ki, milletin seçtiği yöneticiler ancak de-
mokratik yollarla değiştirilebilir. Kısacası, 
halkın gösterdiği direnç, siyasi partilerin, 
siyasi iktidarın, basının dirayetli tutumu, 
Türkiye'de darbe ve benzeri kalkışmaların 
kolay kolay gerçekleştirilemeyeceğini 
göstermiştir. 
Şu açıkça görülmelidir ki, FETÖ bir terör 
örgütü olmuştur ve Türkiye bu konuyu 
kendisi için bir güvenlik meselesi olarak 
algılamaktadır. Çünkü, FETÖ diye ad-
landırılan Gülen cemaati en basit tabirlerle, 
devletin içinde, devletin imkânlarını ve 
rantını kullanarak kendi üniversitelerini, 
kendi okullarını, kendi medyalarını, kendi 
polislerini, kendi yargı yapılarını, kendi 

askeri yapılarını oluşturarak devletin hiye-
rarşik yapısının dışında cemaatin kendi 
oluşturduğu hiyerarşik yapıya göre hareket 
etmektedir. Kısaca FETÖ, ‘‘paralel devlet 
yapılanması’’ denilebilecek farklı türden 
bir örgüttür. Ülkenin iliklerine kadar sızmış 
bir mekanizmadır. Yargıda, emniyet ve 
istihbarat teşkilatlarında, orduda kendi 
hiyerarşisini oluşturmuştur. Türkiye’nin 
paralel devlet yapılanmasıyla mücadelesi-
nin gerekçeleri, Türkiye içinde ve dışında 
doğru anlaşılmalıdır. Bu örgüt son üç yıldır 
dışarıdan aldıkları talimatlarla kendi hiye-
rarşik mekanizmasının sayesinde ülke 
içinde çeşitli darbe girişimlerinde bulun-
muşlardır. 7 Şubat’ta MİT, 17/25 Aralık’ 
taki savcılar üzerinden denedikleri darbe 
düşüncelerini bu sefer askerler üzerinden 
gerçekleştirmek istemişlerdir. Ayrıca dar-
benin kendisi kadar zamanlaması da üzücü 
olmuştur. Bu teşebbüsün sonuçları DAEŞ 
ve PKK ile mücadele edilen böylesi bir 
ortamda Türk ordusuna zarar verebilir 
cinstendir. Millete değil dış merkezlere 
yaslanan bu FETÖ’cü darbeciler, ülkesini 
korumak için kendilerine emanet edilen 
silahları millete doğrultma gafletine düş-
müşlerdir.  
Türkiye aynı anda birkaç terör örgütüyle 
mücadele etmektedir. Bunların en önde 
gelenleri bir tarafta DAEŞ, diğer tarafta 
PKK terör örgütüdür. Fakat devletin içine 
sinsice yerleşip dış güçlerle işbirliği içinde 
Türkiye’de manipülatif eylemlerde bulunan 
FETÖ, bunların içinde yöntemleriyle 
farklılaşan bir yapıdır. Bunların hepsi de 
Türkiye’nin ulusal güvenliğine, birlik 
beraberliğine, istikrarına ve güvenliğine 
tehdit teşkil etmektedir. Burada nasıl DA-
EŞ’le mücadele uluslararası toplum 
açısından bir öncelik ise aynı şekilde Tür-
kiye’nin güvenliğine, birliğine, beraberliği-
ne tehdit oluşturan FETÖ ve PKK ile 
mücadele de bu açıdan bir önceliktir. 
Burada iyi-kötü, zararlı-yararlı, işe yarar-
yaramaz şeklinde bir tür terör örgütleri 
sınıflandırması yapmak doğru değildir. 
Terörle mücadele konusunda Türkiye, 
terörden mustarip her ülke gibi, dost ülke-
lerin/müttefiklerinin yanında olduğunu 
ifade etmelerini ve bunu eylemleriyle 
göstermelerini beklemektedir. DAEŞ terörü 
vahşettir, PKK terörü direniştir, FETÖ 
eğitim faaliyeti yapan diyalog merkezidir 
denemez. Terör terördür, bunun etnik, dini, 
ideolojik kökeni olmaz, terörün her türünü 
eşit bir şekilde aynı bakış açısıyla ret etmek 
durumundayız.  



	

• 15 Temmuz 2016 tarihinde Türki-
ye'de Fethullahçı Terör Örgütü’ne 
(FETÖ) bağlı askerler tarafından 
gerçekleştirilen hain darbe girişimi-
nin ardından, 20 Temmuz 2016 tari-
hinde Türkiye Bakanlar Kurulu, 
Anayasa'nın 120. maddesine göre 21 
Temmuz 2016’dan itibaren ülke ge-
nelinde doksan gün süreyle Olağa-
nüstü Hal (OHAL) ilan etmeye karar 
vermiştir. OHAL’in ilan edilmesinin 
amacı, vatandaşların temel haklarını 
ve özgürlüklerini kısıtlamak ya da 
demokrasiden veya hukukun üstün-
lüğünden ödün vermek değil, Türki-
ye'yi FETÖ'den kurtarmak ve kısa 
sürede normale dönmek için bu terör 
örgütüne karşı mücadelede en hızlı 
ve etkili şekilde gerekli tedbirleri 
almak olarak belirtilmiştir. 

• Astrakhan’a yaptığı resmi ziyarette 
İran İletişim Bakanı Mahmud Vaezi 
ve Rusya'nın Astrahan Bölge Valisi 
Alexander Zhilkin, İran mallarına 
“Yeşil Koridor” oluşturma konusun-
da bir anlaşma yapabilmek amacıyla 
iki ülke arasındaki ekonomik ilişkile-
re yönelik perspektifleri değerlen-
dirmişlerdir. 

• Özbekistan’ın başkanlığında Cid-
de’de düzenlenen İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın (İİT) Ekonomik, Kültü-
rel ve Sosyal İşler İslam Komisyo-
nu’nun 39. Oturumu’nda katılımcı-
lar, İİT içinde ticaret, yatırım, tu-
rizm, tarım ve ulaşım alanlarında çok 
taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi 
üzerinde görüşmüşlerdir. 

• Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 
(ASEAN) ile Rusya Seçkin Kişiler 
Grubu’nun ilk toplantısı Vientia-
ne’de yapılmıştır. İki gün süren top-
lantıda katılımcılar, ASEAN – Rusya 
işbirliğinin geleceği ile ilgili öneri-
lerde bulunmak amacıyla, ASEAN 
ve Rusya arasındaki mevcut işbirli-
ğini genişletme ve derinleştirme yol-
ları üzerinde tartışmışlardır. 

• Kazakistan Ulusal Ekonomi Ba-
kanlığı, ülkenin Ekonomik İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Re-
kabet Komitesi’ne kabul edildiğini 
duyurmuştur. Ayrıca Kazakistan’ın, 
OECD Rekabet Komitesi’ne üye 
olan ilk Orta Asya ülkesi olduğu be-
lirtilmiştir. 

• Rusya Savunma Bakanlığı, Tacikis-
tan'da 201. Askeri Üssü’nde bulunan 
iki Rus askeri garnizonunun, askeri 

tatbikatlarda bulunduğunu açıklamış-
tır. Bu tatbikatlar Duşanbe ve Kur-
gan-Tube’de bulunan birimlerde ger-
çekleştirilmiştir. Bakanlık’tan yapı-
lan açıklamaya göre tatbikatların 
amacı, Afganistan ile uzun bir sınırı 
olan ve radikal hareketlerin ve terö-
ristlerin etkisine açık olan bölgeye 
yapıldığı varsayılan bir düşman 
saldırısına karşı askeri birliklerin ye-
teneğini test etmektir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Tacikistan Enerji ve Su Kaynakları 
Bakanı Usmonali Usmonzoda, 
Sughd bölgesinde işletmelerin artan 
ihtiyaçları nedeniyle, ülkenin, 
Kırgızistan’ın elektrik talebine (yak-
laşık 2 milyar kilovat-saat) cevap ve-
remeyeceğini belirtmiştir. 

• Rus devlet nükleer şirketi Atomstro-
yexport, Bangladeş’in Pabna İlçe-
si'nde Ruppur Nükleer Güç Santrali 
(NGS) inşaatının ana aşamasının fi-
nansmanı için devlet kredisi tahsis 
edilmesiyle ilgili olarak Rusya ve 
Bengladeş arasında hükümetlerarası 
bir anlaşma imzalandığını duyurmuş-
tur. Hükümetlerarası anlaşma tas-
lağına göre, Bangladeş bu fonları 
2017-2024 döneminde NGS inşaatı 
için kullanacaktır. 

• Kırgızistan Devlet Mülkiyet Yöne-
timi Fonu’na Bağlı Ekonomik Toplu-
luklar ile Çalışma Dairesi Başkanı 
Adilet Zhakybaliev, ülkenin tüm 
enerji şirketlerinin ithalat ödemeleri, 
kredi ödemeleri ve düşük elektrik ta-
rifeleri nedeniyle zarar ettiğini bil-
dirmiştir. Kırgızistan’da Elektrik İs-
tasyonları, Kırgız Cumhuriyeti Ulu-
sal Elektrik Ağı vb. mali sorunları 
olan 21 şirketin bulunduğu kayde-
dilmiştir. Ayrıca, en az 14 şirketin if-
las ettiği ya da iflasın eşiğinde bu-
lunduğu için faaliyette bulunamadığı 
belirtilmiştir. 

• Azerbaycan Devlet İstatistik Komi-
tesi, Ocak-Haziran 2016 döneminde 
gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) 
27,002.3 milyon manat (16.876 mil-
yar dolar) olduğunu bildirmiştir. Bu 
rakam, geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla % 3.4 daha düşüktür. İlgili 
dönemde petrol ve doğal gaz sektö-
rünün Azerbaycan'ın GSYİH’sı için-
deki payı % 34.8’e düşmüştür. Bu 
rakam, 2015 yılının aynı döneminde 
% 36.86 idi. Ayrıca Ocak-Haziran 
2016 döneminde petrol dışı sektörün 
ekonomideki payı, 2015 yılının aynı 

döneminde % 63.1 iken % 65.2’ye 
çıkmıştır. 2016 yılının ilk yarısında 
ülkede kişi başına düşen GSYH, ge-
çen yılın aynı döneminde 2,942.1 
manat (1,838.7 dolar) iken %4.5 
oranında azalarak 2,809.7 manata 
(1,756 $) düşmüştür. 

• İran'ın Azerbaycan’daki Ticari Ata-
şesi Muhammed İbrahim Naghiza-
deh, Azerbaycan'ın İran’a yaptığı ih-
racat artışının hızlanmasına bağlı 
olarak, iki komşu ülke arasındaki ti-
caret hacminin % 66 oranında art-
tığını ve 20 Mart 2016 tarihinde baş-
layan İran takvim yılına göre bu yılın 
ilk çeyreğinde 15.4 milyon dolar ol-
duğunu bildirmiştir. Aynı zamanda, 
Azerbaycan'ın İran’a yaptığı toplam 
ihracat hacminin geçen yıl 15.5 mil-
yon dolar olduğu kaydedilmiştir. 

• Kazakistan Merkez Bankası (NBK), 
ülkenin brüt uluslararası rezervleri-
nin Haziran 2016’da yaklaşık 1.891 
milyar dolar veya % 6.6 oranında 
arttığını bildirmiştir. Rapora göre, 
döviz varlıkları 937.2 milyon dolar 
ve altın varlıkları 953.8 milyon dolar 
artmıştır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Ticari ve ekonomik işbirliğini daha 
fazla teşvik etmeyi amaçlayan İpek 
Yolu ülkelerinin ikinci sergi-fuarı 
Bişkek'te açılmıştır. Serginin organi-
zatörleri tarafından yapılan açıkla-
maya göre, dört gün boyunca sürecek 
olan İpek Yolu ülkeleri sergi-fuarı, 
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nda yer 
alan ülkelerin ticaret ve teknolojileri 
üzerinde görüş alışverişi ve işbirliği 
yapmaları için iyi bir platform ola-
caktır. 

• Kazakistan Garysh Sapary Ulusal 
Uzay Şirketi Başkanı Marat Nurguz-
hin, ülkenin 2018 yılı başında Asta-
na'da hizmete girecek olan uzay aracı 
montaj ve test kompleksini inşa et-
mekte olduğunu kaydetmiştir. Bu te-
sis, olası ulaşım kayıplarını azaltarak 
uzay araçlarına ilişkin tüm testlerin 
aynı yerde yürütülmesini sağlaya-
caktır.  

• Kazakistan Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Muhtar Tleuberdi ile Brezil-
ya’nın Kazakistan Büyükelçisi De-
metrio Bueno Carvalho arasında As-
tana'da düzenlenen toplantıda taraf-
lar, iki ülke arasında vizesiz rejim ile 
ilgili yeni bir ikili anlaşma imza-
lamışlardır.   

Politika, Dış İlişkiler ve Güvenlik 
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