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15
Temmuz Sonrası Türkiye | Siyaset, Hukuk, Dış Poli-
tika, Güvenlik başlığını taşıyan bu kitap alanında 
uzman araştırmacı ve akademisyenlerin makalelerini 
içermektedir. Kitapta 15 Temmuz 2016 darbe giri-

şimi sonrasında Türkiye’de meydana gelen gelişmeler ve değişimler 
farklı açılardan ele alınmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi Türk 
siyasi tarihindeki diğer darbe ve darbe girişimlerinden; failinin ni-
teliği, darbeye karşı gösterilen sivil direniş ve elde edilen başarının 
iç ve dış politikada sağladığı dinamizm açılarından oldukça farklı 
bir örnek teşkil eder.

Darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra Türkiye’de siyaset, 
yargı, dış politika ve güvenlik sahalarında derin dönüşümler ya-
şanmıştır. 15 Temmuz’dan kısa bir süre sonra referandumla kabul 
edilen Anayasa değişikliğiyle siyasal sistem değişmiş ve Cumhur-
başkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. İlk defa bu darbe girişi-
minde sivil iradenin yanında duran yargı, sonrasında hem FETÖ/
PDY’ye hem de darbe girişimine karşı etkili bir mücadele yürüte-
rek kısa sürede darbe davalarını sonuçlandırmıştır. Örgüt ile sadece 
yurt içinde değil yurt dışında da farklı araçlarla mücadele edilmiş; 
Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ’nün en önemli araçlarından biri olan 
yurt dışı eğitim örgütlenmesine karşı faaliyete geçmiştir. Onlarca 
yıldır tartışılan TSK’nın yeniden yapılandırılması ve demokratik 
sivil denetimi ancak bu dönemde mümkün olabilmiş; TSK yurt 
dışında birçok operasyonu başarılı bir şekilde yürütürken yurt için-
deki terör varlığını da sıfıra yaklaştırmıştır. Türkiye dış politikada 
çıkarlarının olduğu bütün alanlarda büyük bir otonomi kazanmış-
tır. Kitapta bütün bu konular uzman isimler tarafından tarihsel bir 
perspektifle analiz edilmiştir. 
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ÖN SÖZÖN SÖZ

Türkiye’nin demokrasi tarihi, sivil-asker ilişkileri ve siyasetin bürok-
ratik vesayetle mücadelesi göz ardı edilerek anlaşılamaz. 27 Mayıs 
1960 Darbesi ile başlayan makus darbeci gelenek ve 1961 Anayasası 
ile kurumsallaşan vesayet, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar 
farklı formlarda etkisini sürdürmüştür. AK Parti, iktidarının ilk yıl-
larından itibaren darbeci gelenek ve anayasal vesayetle mücadele et-
miş; yargıdan kamu yönetimine kadar her alanda siyasetin alanını 
genişletecek kazanımlar sağlamıştır. Gerçek iktidarın vesayet kurum-
larında olduğunu düşünen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ilk an-
dan itibaren kritik devlet kurumlarını ele geçirme hedefiyle hareket 
etmiştir. Siyasetin gücünü ve milletin ferasetini küçümseyen örgüt, 
vesayet sistemi ile mücadele görüntüsünde yeni bir vesayet kurmaya 
çalışmış; rakiplerini gerilettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 
AK Parti iktidarını hedef almış ve başarısız olunca 15 Temmuz’a gi-
den süreç yaşanmıştır. 

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden altı yıl geçmiş olmasına 
rağmen halen birçok alanda etkilerini devam ettirdiği; üzerinde ça-
lışılması, anlaşılması ve anlatılması gereken bir hadise olduğu açıkça 
görülmektedir. Her şeyden önce 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye 
Cumhuriyeti tarihindeki diğer darbeler ve darbe girişimlerinden çoğu 
yönüyle ayrılmaktadır. Bu sebeple darbe geleneği ve vesayetçi zihni-
yetle ilişkisi açık olsa da öncekiler için geçerli ön kabullerle anlaşılması 
ve açıklanması güçtür. 15 Temmuz ne Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
içerisindeki bir cunta ne de ordunun komuta kademesi tarafından hi-
yerarşik yapı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Bu kalkışmanın faili FETÖ, 
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dini bir cemaat görünümünde doğmuş, esas amacını gizleyerek eğitim 
ve din hizmetlerini araç olarak kullanmıştır.  

15 Temmuz darbe girişiminin faili FETÖ’nün dışarıdan görünen 
kamuya açık sivil yönü yanında bir de gizli-mahrem yapılanması mev-
cuttur. Örgütün öğrenci yurtları, dershaneler, özel okullar ve üniversi-
teleri kapsayan devasa bir eğitim ayağı olmuştur. 15 Temmuz sonrası 
FETÖ’ye ait olduğu gerekçesiyle kapatılan üniversite sayısı on beştir. 
Eğitim kurumları örgütün hem toplumsal meşruiyetini hem de insan 
kaynağını sağlamıştır. FETÖ, eğitim alanı dışında büyük bir medya 
imparatorluğu, finans ağı, yardım kurumları, sendika ve meslek örgütü 
gibi farklı ayaklara da sahip olmuştur. Ancak vitrindeki bütün bu deva-
sa sivil yapılanmanın tamamının varlık sebebi mahrem yapıyı beslemek 
ve gizlemek olduğu yargı kararları ile tespit edilmiştir. 

FETÖ, vesayet sisteminin itibarsızlaştırdığı ve sınırladığı demok-
ratik siyasetin karşısında asıl iktidar odağı olarak gördüğü “devlet ik-
tidarı”nı ele geçirmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla kırk yılı aşkın bir süre 
boyunca başta TSK olmak üzere istihbarat, emniyet ve yargı gibi kritik 
kamu kurumlarına mensuplarını yerleştirmiştir. Bu kurumlara sızan 
asker, polis, hakim ve savcı gibi örgüt mensupları; Anayasa, kanun ve 
hukuk çerçevesinde amirlerinin ve siyasi iradenin verdiği talimatlara 
değil bağlı oldukları mahrem imamların emirlerine uymuştur. Örgüt, 
devletin kritik kurumlarında elde ettiği gücü hiçbir hukuki, ahlaki ve 
dini ilkeyi gözetmeksizin kendi örgütsel amaçları için kullanmıştır. 

15 Temmuz darbe girişimi 1 Kasım 2015 seçimleri sonrasında  
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına ve onu besleyen sivil görünümlü 
yönüne karşı etkinliği artan mücadelenin sonunda gerçekleşmiştir. 
Nitekim itiraflara ve yargı kararlarına göre darbe planlamasının ya-
pıldığı Ankara Çayyolu’ndaki villanın seçimlerden bir hafta sonra 8 
Kasım 2015 tarihinde kiralandığı tespit edilmiştir. Örgütün bu yapısı 
açığa çıktıktan sonra gerçekleştirdiği darbe girişiminin 27 Mayıs gibi 
bir cuntanın yaptığı darbeye benzetilmesi, etkilerinin değerlendiril-
mesi ve mücadelenin bu çerçevede ele alınması mümkün değildir. 
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FETÖ’nün bu kendine özgü yapısının yanında darbe girişimine kar-
şı gösterilen sivil direniş ve bütün kayıplarına rağmen bu direnişin 
başarıya ulaşması, 15 Temmuz’u özgün kılan hususlardır. Nitekim 
üzerinden geçen altı yıldan sonra darbe girişimi ve direnişin sonuçları 
halen gözlenebilmektedir. 

Bu kitapta, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ’nün ele alınması-
nın yanında asıl olarak 15 Temmuz sonrası siyaset, toplum, hukuk, dış 
politika ve güvenlik alanlarında altı yıllık sürede gerçekleşen değişimler 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda Burhanettin Duran, 15 Temmuz 
darbe girişiminin Türkiye’nin iç ve dış politikasına etkilerine ilişkin 
kapsamlı bir çerçeve yazıyla kitaba katkıda bulunmuştur. Duran ma-
kalesinde ilk olarak 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye’nin darbe-
ler tarihindeki yerini, başarısız olmasının sebeplerini, girişimi bastıran 
sivil demokratik direnişin mahiyetini ve FETÖ ile mücadele sürecini 
incelemiştir. Sonrasında 15 Temmuz darbe girişiminin Türk dış politi-
kasına getirdiği değişimi, yurt dışında yürütülen askeri operasyonları ve 
darbe girişimi sonrası yeni siyaset zemini ile başlayan Cumhur İttifakı 
ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş sürecini ele almıştır. Son olarak 
ise iç siyaseti hareketlendiren 2023 seçimleri ve dış politikada yaşanan 
hızlı değişimleri değerlendirmiştir. 

Cem Duran Uzun “15 Temmuz Sonrası Yargı ve FETÖ ile Müca-
dele” başlıklı makalesinde yargının FETÖ’ye ve 15 Temmuz darbe giri-
şimine erken ve etkili tepkisini, kalkışma sonrası ilan edilen olağanüstü 
hal (OHAL) sürecini, FETÖ’den arındırma stratejisini ve son olarak 
darbe davalarında gelinen aşamayı ele almıştır.

Hamit Emrah Beriş, Türk siyasetindeki askeri bürokrasi ve darbe 
geleneğini, askerlerin siyasete müdahalesi ve vesayet sistemini, bu gele-
nek içerisinde 15 Temmuz’un oturduğu yeri, milletin sivil direnişini ve 
vesayete karşı yürütülen mücadeleyi değerlendirmiştir.

Nebi Miş yazısında benzer gelişmişlik düzeyine sahip ülkeler 
1980’lerde darbecilerle yüzleşip devlet aygıtlarını önemli oranda cunta-
cılardan arındırdıkları ve siyasal alanı sivilleştirebildikleri halde, Türki-
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ye’de darbelerin 2016’ya kadar nasıl devam edebildiği meselesine cevap 
aramıştır. Vesayetçi zihniyetin yakın dönemlere kadar iktidar alanlarını 
sürdürebildiğini vurgulayan Miş, devletin içerisine uzun süre boyunca 
sızmış sapkın bir örgütün 2016’da halen darbe yaparak yönetimi ele 
geçirebilme düşüncesini sorgulamıştır.

Mert Hüseyin Akgün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 
TSK’nın demokratik sivil kontrolünde gerçekleştirilen dönüşümü 
kurumsal yapı, personel atama rejimi ve askeri eğitim şeklinde üç 
başlıkta ele almıştır. 

Ahmet Demirden yazısında kültist bir terör örgütü olarak FETÖ 
yapılanmasındaki radikalleşme süreçlerinin sosyal ve psikolojik boyut-
larını ele almıştır.

Nur Özkan Erbay ise dünyadaki benzer mesiyanik örgütlerle kar-
şılaştırmalı olarak FETÖ’nün temel özelliklerini incelemiş, bir terör 
örgütüne dönüşme sürecini ve kült terör örgütü lideri olarak Gülen’i 
analiz etmiş ve son olarak 15 Temmuz sonrası devam eden FETÖ teh-
didini vurgulamıştır. 

Muhittin Ataman, 15 Temmuz sonrası Türk dış politikasında yaşa-
nan dönüşümü çerçeve bir yazıyla ele almıştır. Ataman, bu dönüşümü 
ulusal bağlamda bağımsızlık, bölgesel bağlamda liderlik ve küresel bağ-
lamda küresel statü arayışı çerçevesinde analiz etmiş; Cumhurbaşkanı 
Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin, ideolojik kalıplardan kurtulmuş, 
verili düşmanları olmayan, milli menfaatlerini merkeze alan, dış politi-
ka konularına toptancı yaklaşmayan ve Ankara merkezli bir dış politika 
izlediğini vurgulamıştır.

Murat Yeşiltaş, Türkiye’nin güvenlik siyasetindeki değişim ve dönü-
şümü anlamak için ulusal, bölgesel ve uluslararası güvenlik ikliminde 
yaşanan köklü değişimlerin dikkate alınması gerektiğini ileri sürmüş-
tür. Yeşiltaş, bu değişimin hem Arap ayaklanmaları sonrası bölgesel 
karışıklığın ardından Türkiye’nin değişen güvenlik ortamından hem 
de 2002 sonrası dış politika hedefinin uzun zamandır merkezi unsuru 
olan “iddialı bir bölgesel aktör” olma arayışından kaynaklandığını be-
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lirtmiştir. Bununla birlikte 15 Temmuz’un “iddialı dış politika” strate-
jisini güvenlik ekseninde tahkim ettiğini vurgulamıştır.

Murat Aslan ise FETÖ’nün TSK’da meydana getirdiği tahribatı ko-
muta kontrol, personel fonksiyonu, askeri istihbarat ve harekat kabili-
yeti başlıkları altında incelemiş; 15 Temmuz sonrası yine bu alanlarda 
yapılan düzenlemelerin neler olduğunu ve etkilerini ele almıştır. 

Yücel Acer, FETÖ’nün yurt dışındaki bağlantılarını ve darbe gi-
rişimi sonrası yurt dışına kaçan örgüt mensuplarını incelemiş, firar 
eden darbe girişimi failleri ile örgüt mensupları hakkında çeşitli ulusal 
mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 
verilen iade edilmeme ve mültecilik kararlarını uluslararası hukuk çer-
çevesinde değerlendirmiştir.

Birol Akgün ve Metin Çelik ise FETÖ’nün yurt dışı eğitim örgüt-
lenmesini, bu okulların örgüt için önem ve işlevinin yanı sıra 15 Tem-
muz sonrası kapatılma sürecini ele almışlardır. Ayrıca Türkiye Maarif 
Vakfı’nın kuruluş felsefesi, yapısı ve faaliyetleri ile FETÖ iltisaklı okul-
ların kapatılma sürecindeki rolünü değerlendirmiş ve yurt dışı okulla-
rındaki son durumu ayrıntılı bir şekilde analiz etmişlerdir. 
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BURHANETTİN DURAN*

GİRİŞGİRİŞ
Türkiye’nin demokrasi tarihi ülkenin geleceğine kimin karar vere-
ceği hususundaki sivil-asker mücadelesinin seyri olarak okunabilir. 
Başka bir ifadeyle seçilmiş siyasetçilerin atanmış bürokratların vesa-
yetini aşma çabaları şeklinde görülebilir. Siyasetçiler, halkın seçimiy-
le işbaşına gelse de askeri müdahalelerin belirlediği anayasal çerçe-
vede siyaset yapmak zorunda kalmıştır. Bu zorunluluk kimi zaman 
asker kökenli Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Cumhuriyet’in ku-
rulmasında etkili olmasına bağlansa da daha ziyade çok partili hayata 
geçilmesinden sonra bile bürokratik vesayetin devam etme imkanı 
bulmasından kaynaklanmaktadır. 

Kuşkusuz bunu sağlayan en önemli olay Demokrat Parti (DP) 
iktidarını deviren ve Başbakan Adnan Menderes’i idam sehpasına 
gönderen 27 Mayıs Darbesi (1960) olmuştur. Devamında gelen 
1971 Muhtırası, 12 Eylül Darbesi (1980) ve 28 Şubat müdahalesi 
(1997) aslında meşum 27 Mayıs Darbesi’nin açtığı yoldaki diğer 
ayak izleri olarak görülebilir. Türk siyasi hayatını bir türlü terk et-
meyen darbelerin en son versiyonu ise 15 Temmuz darbe girişimi-
dir. Bu darbe girişimi birkaç hususta önceki darbelerden ayrılmış-

* Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi ve SETA Genel Koordinatörü
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tır. Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hiyerarşisi dışında 
olması sebebiyle 27 Mayıs Darbesi’ne benzese de neredeyse bütün 
devlet kurumlarında örgütlenmiş ve dini iddia taşıyan gizli bir örgüt 
tarafından yapılması sebebiyle oldukça farklıdır. Ayrıca ilk defa sivil 
halk, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) darbeciler tarafından doğrudan hedef alınmıştır. Dahası 
on dört yıllık AK Parti iktidarına son vermek isteyen bu kalkışma-
nın sivil demokratik direnişle bastırılması Türkiye’nin demokrasi 
tarihi açısından eşsiz niteliktedir. Bu açıdan geri döndürülemeyecek 
yeni bir dönemin de başlangıcıdır. 

Bu başlangıca yönelik ilk adımların 1999-2005 arasındaki Avrupa 
Birliği’ne (AB) uyum süreci ile atıldığına şüphe yoktur. Ancak bürok-
ratik vesayetin geriletilmesinde 2007’deki 367 krizi ile başlayarak 15 
Temmuz 2016 gecesinde zirveye ulaşan siyasi mücadele dönemi daha 
etkilidir. Burada AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin so-
nucu belirlediğini belirtmek gerekir. 

Bu makalede ilk olarak Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY) merkezli 15 Temmuz darbe girişiminin 
Türkiye’nin darbeler tarihinki yeri, anlamı ve başarısız olmasının se-
beplerine odaklanılmaktadır. İkinci olarak bu darbe girişimini bas-
tıran sivil demokratik direnişin mahiyeti, önemi ve milat etkisi in-
celenmektedir. Darbecilerin tasfiyesi ve FETÖ ile mücadele süreci 
bağlamında olağanüstü hal (OHAL) uygulamaları üçüncü temadır. 
Dördüncü olarak 15 Temmuz darbe girişiminin Türk dış politikasına 
getirdiği değişim Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve AB ile ilişki-
lerin mahiyeti, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları 
bağlamında analiz edilmektedir. Beşinci olarak “Yenikapı ruhu”nun 
kurduğu yeni siyaset zemininin bir sonucu olarak 16 Nisan halk oy-
laması ile başlayan, Cumhur İttifakı ve 24 Haziran erken seçimleri ile 
devam eden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş süreci ele alınmakta-
dır. Son olarak ise 2023 seçimleri öncesi iç ve dış politikada yaşanan 
hızlı değişimler değerlendirilmektedir.
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DARBE GİRİŞİMİNİN BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ DARBE GİRİŞİMİNİN BAŞARISIZLIK SEBEPLERİ 
Türkiye 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı saat 22.00 civarında FETÖ 
merkezli bir darbe girişimine tanık olmuştur. Ankara ve İstanbul’un 
kritik kurumları ve mekanlarının bir kısmını ele geçiren bu darbe gi-
rişimi Türk halkının sivil demokratik tepkisi ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın liderliğiyle püskürtülmüştür. Ordunun önemli bir kesiminin 
destek vermediği bir ortamda Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatının 
(MİT) başarılı mücadelesi darbenin engellenmesinde kritik rol oyna-
mıştır.1 Kuşkusuz tankların önüne kendilerini atarak gövdelerini kur-
şunlara siper eden 251 şehidin ve binlerce gazinin direnişi darbeyi en-
gelleyen asıl faktördür. Aslında bu sivil demokratik direniş Türkiye’nin 
demokrasi tarihinde bir ilktir. Toplumun her kesiminden vatandaşların 
katıldığı bu direniş ülkedeki demokratik kültürün ne kadar derinleşti-
ğine de işaret etmektedir. Söz konusu siyasi bilincin olgunlaşmasında 
Türkiye’nin 2013-2016 döneminde içinden geçtiği iç-dış türbülansın 
büyük etkisi olmuştur. Gezi Parkı Şiddet Eylemleri, 17-25 Aralık yargı 
darbe girişimi, 7 Haziran 2015 seçimleri ve PKK terörünün Temmuz 
2015’te başlaması bahsedilen türbülansın kritik başlıklarıdır. 

Darbecilerin başarısız olma sebepleri olarak birçok teknik konu 
gündeme getirilebilir.2 MİT tarafından öğrenilmesi üzerine darbe gi-
rişiminin saat 03.00’dan 21.00’a alınmak zorunda kalınması ve genel-
kurmay başkanı ile kuvvet komutanlarının darbecilere katılmaması 
sebebiyle emir komuta zincirinin kurulamaması bunların önde gelen-
leri arasındadır. Ancak darbecilerin başarısızlıklarının asıl sebebi Türk 
siyasetini analiz etmedeki zayıflıklarıdır. Darbeciler Türkiye halkının 
seçtiği kişilere, kurumlarına, kendi geleceğine ve daha da önemlisi va-
tanına bu kadar güçlü bir şekilde sahip çıkacağını tahmin edememiştir. 
Nitekim örgüt mensubu olduğu bilinen bazı kişiler bunu çeşitli medya 

1 15 Temmuz gecesinde yaşananların detaylı bilgisi için bkz. Hüseyin Aydın, Asırlık Gece: 
Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi, (Turkuvaz Kitap, İstanbul: 2021).

2 Darbe girişiminin başarısız olmasıyla ilgili geniş bir değerlendirme için bkz. Atilla Yay-
la, “15 Temmuz Direnişi ve Türkiye Demokrasisi”, Liberal Düşünce Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 
83, (Yaz 2016), s. 26-32.
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organlarında paylaşmaktan geri durmamıştır. Kuşkusuz darbecileri ya-
nıltan bir süredir muhalefet çevrelerinde yaygınlaşan “Erdoğan karşıt-
lığı” olgusu olmuştur. 

FETÖ mensuplarının –kendilerinin de üretilmesine katkıda bulun-
duğu– bu sermayenin muhtemel tesirini abarttıkları söylenebilir. Yine 
Ağustos 2016 Yüksek Askeri Şurasında (YAŞ) tasfiye edileceklerini öğre-
nen FETÖ mensubu subayların harekete geçmekten başka bir çare gör-
memeleri dikkate değer bir başka husustur. FETÖ’nün Askeri Kanadı: 
Genelkurmay Çatı Davası3 isimli kitapta örgütü askeri darbeye sevk eden 
etkenler yargı kararlarından faydalanılarak şu şekilde sıralanmıştır:

• 1 Kasım 2015 seçimlerini AK Parti tek başına iktidar 
olarak kazandı ve FETÖ’nün üzerine daha etkili bir şe-
kilde gidilmeye başlandı.

• İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 
FETÖ’nün “askeri casusluk” kumpası için sahte delil 
soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame Nisan 
2016’da İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi ve 
dava açıldı. Darbe girişiminden kısa bir süre önce bu 
dava kapsamında altı TSK personeli ifadeye çağrıldı.

• FETÖ’nün TSK yapılanmasına mensup altı yüz kişi-
nin tutuklanacağına ilişkin söylentiler, bazı örgüt üye-
si isimlerin basına yansımaya başlaması ve ordudaki 
FETÖ örgütlenmesi hakkında ayrıntılı bilgiler içeren 
kitapların yazılması örgüt içerisinde kırk yıla yaklaşan 
bir süreçte oluşturulan TSK yapılanmasının geleceği 
konusunda tedirginlik oluşturdu.

• MGK’nın 26 Şubat-26 Mayıs 2016 arasında gerçekleş-
tirdiği toplantılarda FETÖ’nün “Paralel Devlet Yapılan-

3 Mert Hüseyin Akgün, FETÖ’nün Askeri Kanadı: Genelkurmay Çatı Davası, (SETA 
Yayınları, İstanbul: 2020), s. 29-30; FETÖ’nün ordu içindeki yapılanması için bkz. Ne-
dim Şener, “FETÖ’nün Askeri Öğrenci Yapılanması”, Ortak Hafıza, Sayı: 1, (Ocak-Haziran 
2022), s. 144-155.



GİRİŞ: 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN TÜRK İÇ VE DIŞ SİYASETİNE ETKİSİ  /     17

ması” adıyla milli güvenliği tehdit eden bir terör örgütü 
olduğu vurgulandı ve etkin mücadele mesajı verildi.

• FETÖ, Ağustos 2016’daki YAŞ’ta TSK yapılanmasının 
tasfiyesine yönelik Genelkurmay Başkanlığında bir ça-
lışma yapıldığını öğrendi.

• FETÖ’nün yüksek yargı yapılanmasına zarar verecek 
olan 6723 sayılı Kanun 1 Temmuz 2016’da TBMM ta-
rafından kabul edildi.

Darbecilerin temel yanılgıları AK Parti ve Erdoğan muhaliflerini 
darbeci bir zeminde buluşturabileceklerini zannetmeleri hatta TSK 
içinde böylesi bir ittifak kurulursa toplum kesimlerinden de açık ya 
da örtülü destek bulacaklarını ummalarıydı. Bu beklenti seküler, sol, 
ulusalcı ve Alevi kesimlerin de darbeyi desteklemek üzere meydanlara 
inebileceği kanaatine dayanıyordu. 

Aslında FETÖ mensuplarının AK Parti muhaliflerine sermaye sağ-
lamak ile kendilerinin önderlik edeceği bir darbe için ittifak oluşturmak 
arasındaki farkı küçümsedikleri ve ayrıca AK Parti’yi destekleyen kesim-
lerin de siyasi bilincini ve 28 Şubat süreci, 2007 e-muhtırası ve 17-25 
Aralık’tan (2013) neler öğrendiklerini görmezden geldikleri anlaşılmak-
tadır. Darbeci subayların bu hatası kendi rolünü mesiyanik bir şekilde 
kutsayan FETÖ/PDY’nin başından beri bünyesinde taşıdığı irrasyonel 
ve radikal anlayışa işaret etmektedir. FETÖ mensuplarının gerçeklikten 
kopuk beklentilerine kıyasla 2016 Türkiye’sinin çoğulcu, demokratik ve 
sivil dinamizmi söz konusudur. Bu dinamizmin darbeciler tarafından yö-
netilebileceğini sanmak en büyük yanılgı olmuştur. 

Darbeyi engelleyen asıl unsur, bir darbenin arkasından gelen şeyin 
kaos ve iç savaş olduğunu bilen halkın sağduyusudur. Ayrıca siyaset 
kurumu, medya ve sivil toplumun öngörüsü de bir diğer önemli nok-
tadır. Bunlara Türkiye’nin komşu ülkelerinde (Suriye ve Irak’ta) süren 
iç savaşların olumsuz sonuçlarından etkilenen halkın istikrar ve ba-
rışın kıymetini bilmesi ya da “demokratik teyakkuz”u da eklenebilir. 
Darbeyi başarısız kılan bir diğer faktör de ideolojik çatışmalar ve ku-
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tuplaşma konularına rağmen bütün toplumsal kesimlerin bir darbede 
nedeniyle kaybedecek çok şeyin bulunduğunun farkında olmasıdır. 
Aslında darbe gerçekleşseydi gündelik hayatın tüm renklerinin nasıl 
solacağını o gece köprüleri trafiğe kapatan tanklar göstermiştir. Bu 
anlamda köprülerdeki tanklar darbecilerin değil Türk siyasetindeki 
yepyeni bir dönemin habercisi olmuş ve 15 Temmuz direnişinin sem-
bolüne dönüşmüştür. 

Bu itibarla 15 Temmuz gecesi bir sürecin bitişi, yepyeni başka bir 
sürecin de başlangıcı olmuştur. Diğer bir deyişle 15 Temmuz hem 
üç yıldır yaşanan türbülansın zirve noktasına çıkışı hem de Türk de-
mokrasisinin konsolidasyonunun geri döndürülemez bir dönemine 
geçişidir. O geceki sivil demokratik direnişin Türk siyasetine bir mi-
lat etkisinde bulunduğu tartışmasız bir gerçektir.4 Bu durumun bir 
göstergesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla halkın demokrasi 
nöbetlerine başlamasıdır. 

DEMOKRASİ NÖBETLERİNDEN  DEMOKRASİ NÖBETLERİNDEN  
YENİKAPI MUTABAKATINA YENİKAPI MUTABAKATINA 
Darbe girişimini bastıran Türk toplumu, demokrasi nöbetlerinde 
sadece seçilmişlere sahip çıkmamış aynı zamanda yeni bir siyasi uz-
laşmanın temellerini atmıştır. Türkiye’nin refahı, güvenliği ve bü-
tünlüğünü korumak için seferber olan sivil bir dalga oluşmuştur. Bu 
sayede güncel parti siyasetinin ötesine giden bir haletiruhiye ortaya 
çıkmıştır. Vatan, devlet ve demokrasi kavramlarını ortak milli men-
faat çerçevesinde gören kapsayıcı bir zihniyetin temelleri atılmış; bu 
sivil dalganın meydanlardaki son halkası Yenikapı’daki “Demokrasi 
ve Şehitler Mitingi” olmuştur. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine AK Parti, MHP ve CHP 
genel başkanları da mitingde konuşmalar yapmıştır. Böylece siyasi 

4 Sivil direnişin Türkiye’de demokrasinin derinleşmesine katkıları için bkz. Alim Yılmaz, 
“15 Temmuz Sivil Direnişi: Demokrasiyi Yeniden Kurmak”, Muhafazakar Düşünce, Cilt: 13, 
Sayı: 49, (Eylül-Aralık 2016), s. 57-71.
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partiler darbe karşıtlığında birleşerek bu uzlaşmayı ortak bir miting-
le taçlandırmıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk başta 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı güçlendireceği endişesiyle mitinge katılma 
konusunda tereddüt etmiş ve Erdoğan’ın “dışarıda azalan şahsi itibarı-
nın muhalefet liderleri üzerinden bu yolla yükseltilmeye çalışıldığı kuş-
kusu”nu dile getirmiştir.5 Bu “kuşku”nun Batı basınının 15 Temmuz 
gecesinden itibaren kullandığı “Bu iş otoriter Erdoğan’a yarayacak” 
söylemi ile benzerliği rahatsız edici olmuştur. Ancak Türk toplumunun 
yeni trendi ve dip dalgalarından kopmaktan korkan CHP yönetimi 
mitinge katılmama kararını değiştirmiştir. 

Bu karar değişikliği CHP tabanının darbe girişiminden duyduğu 
rahatsızlığın fark edilmesiyle de irtibatlıdır. Demokrasi nöbetleri üze-
rine yapılan çalışmalar CHP seçmenini de içine alan yeni bir siyasi 
algı haritasının oluştuğunu göstermektedir.6 Farklı ideolojik akımlara 
mensup insanlar demokrasi nöbetlerinde “vatan sevgisi” etrafında bir-
leşmiştir. CHP tabanından katılımcıların da kemikleşmiş Erdoğan eleş-
tirisini terk ettiği ve hatta Türkiye’nin geleceği için cumhurbaşkanına 
kısmen destek verdiği özellikle kadın seçmenler nezdinde anlaşılmıştır. 

Demokrasi nöbetlerindeki insanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
güvenlerinin çok üst seviyeye çıktığı gözlenmiştir. Nitekim bu güven 
algısı darbe gecesinde Türk milletini meydanlara çıkaran temel ne-
dendir. Nöbetlere katılan birçok insan Erdoğan’ın darbe gecesi çağrısı 
sonucu sokaklara çıktıklarını belirtmiştir. 15 Temmuz direnişi ve Yeni-
kapı mutabakatı ile güncel siyasetin kodları da dönüşüme uğramıştır. 
Nitekim istikrar, güvenlik ve gelecek kavramları Erdoğan’ın liderliğiyle 
gittikçe özdeşleştirildiği için muhalefet partileri söylemlerinde doğ-
rudan Erdoğan karşıtlığını kullanmayı terk etmiştir. Bu noktada 16 
Nisan halk oylamasına giden süreç MHP’nin 15 Temmuz’dan sonra 
Erdoğan karşıtlığını bırakmasıyla alakalıdır. 

5 Murat Yetkin, “Kılıçdaroğlu Yenikapı’ya Neden Gitmiyor?”, Hürriyet, 4 Ağustos 2016.
6 Nebi Miş vd., Demokrasi Nöbetleri: Toplumsal Algıda 15 Temmuz Darbe Girişimi, 

(SETA Yayınları, İstanbul: 2016).
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Türkiye’nin beka sorunu yaşadığını düşünen Devlet Bahçeli AK 
Parti’ye başkanlık sistemi önerisini getirmesi çağrısında bulunmuştur. 
Meclisten 339 milletvekilinin onayı ile geçen 18 maddelik Anayasa 
değişikliği bu sayede 16 Nisan’da halkın önüne konulabilmiştir. CHP 
ise Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkmakla birlikte halk oylaması 
kampanyasında Erdoğan karşıtlığı söylemini kullanmamıştır. Bu tercih 
kampanya stratejisi olduğu kadar 15 Temmuz direnişinin siyasete getir-
diği dönüşümle de irtibatlıdır. 

MHP ve CHP’nin tavrındaki değişimi, 15 Temmuz direnişinin 
Türk siyasetinde meydana getirdiği bir paradigma değişiminin gös-
tergesi olarak yorumlamak mümkündür. Hatta bu paradigmatik 
değişimi “bir devrim” şeklinde niteleyen akademisyenler bulunmak-
tadır. Darbe girişiminin devlet yapılanmasında önemli değişiklikler 
üreterek Türkiye’nin siyasal sistemini dönüştüreceğini söyleyen Atilla 
Yayla, 15 Temmuz sonrasında yaşananları “Türkiye demokrasisinin 
devrimi” olarak tanımlamaktadır. Yayla; 15 Temmuz direnişinin 
İngiliz, Amerikan ve Fransız klasik devrimlerinin tüm özelliklerini 
yansıttığı görüşündedir.7 Bununla birlikte CHP’nin 16 Nisan halk 
oylaması kampanyası sırasında 15 Temmuz darbe girişimini “kont-
rollü darbe” olarak nitelemesi ise siyasetin yeni kodlarını zayıflatan 
bir hamledir. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’dan kısa bir süre sonra dev-
leti FETÖ’den arındıran OHAL uygulamalarına karşı çıkmış ve 20 
Temmuz’da başlayan OHAL için “sivil darbe” söylemini kullanmıştır. 
“Kontrollü darbe” nitelemesi ise yeni bir aşama olmuştur. CHP’nin 
bu söylemi FETÖ lideri Gülen ve bazı Batı medyası mensuplarının 
“tiyatro” söylemine paralellik arz etmiştir.

Kuşkusuz 15 Temmuz direnişinin Türk demokrasisini pekiştirebil-
mesinin olmazsa olmazı darbecilerin yargılanması, darbe girişiminin 
faili FETÖ’nün tasfiye edilmesi, sonrasında da devletin yeni bir yapı-
landırma ve reform sürecinden geçirilmesidir. 

7 Atilla Yayla, “Türkiye’nin Demokrasi Devrimi: 15 Temmuz”, Uzun Gecenin Kısa Tarihi, 
ed. Bekir Berat Özipek ve Yasemin Abayhan, (Kadim Yayınları, Ankara: 2016).
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DARBENİN FAİLİ:  DARBENİN FAİLİ:  
“HİZMET” HAREKETİNDEN FETÖ’YE “HİZMET” HAREKETİNDEN FETÖ’YE 
15 Temmuz darbe girişimini daha önceki 1960, 1971, 1980 ve 1997 
askeri müdahalelerinden farklılaştıran en önemli husus failinin Ke-
malist cunta değil FETÖ olmasıdır.8 Darbeciler o gece TRT spikerine 
“Yurtta Sulh Konseyi” adında bir bildiriyi zorla okuturken Kemalist 
bir izlenim vermeye çalışsalar da darbe girişiminin ilk saatlerinden iti-
baren FETÖ mensubu kimlikleri deşifre olmuştur. Bu FETÖ mensu-
bu cuntanın Meclis ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni bombalaması ve 
sivil halka ateş açmasından yola çıkarak 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin 
daha çok “askeri darbe şeklinde organize edilmiş bir kamikaze terör 
eylemi” ile karşılaştığı söylenebilir. 

Zira askeri darbelerde darbeciler ülkedeki iktidarı ve iktidarın 
yönettiği kurumları cebir ile teslim almaya çalışırken ülkenin bü-
tünlüğü ve birliğini temsil eden kurumlara saldırmazlar. Bu yönü 
ile 15 Temmuz gecesi yaşanan kalkışma “bir terör saldırısı veya 
Türkiye’yi topyekun hedef alan bir melez savaş yöntemi”ni daha 
fazla andırmaktadır.9 Başarısız darbe girişiminden sonra ilan edilen 
OHAL10 ile Türk siyasi tarihinde bir ilk yaşanmış ve bir darbe te-
şebbüsünü −Talat Aydemir’in iki darbe girişimi sayılmazsa− ceza-
landırma durumu oluşmuştur. Çıkarılan OHAL kararnameleri ile 
devletin kritik kurumlarında yapılanan FETÖ kadrolarının hem 
temizlenmesi hem de yargı sürecine taşınması sağlanmıştır. 20 Tem-
muz 2016’da toplanan Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) tavsiyesi 
doğrultusunda cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar 
Kurulu ülkenin tamamında OHAL ilan etmiştir. Sonrasında ise 

8 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbelerden farkları için bkz. Haluk Alkan, “15 
Temmuz’u Anlamak: Parametreler ve Sonuçlar”, Bilig, Sayı: 79, (Güz 2016), s. 255-274.

9 Talha Köse, “Melez Darbeden Askeri Darbeye: 15 Temmuz’a Giden Yol”, 15 Temmuz 
Milletin Zaferi, ed. Burhanettin Duran ve Fahrettin Altun, (SETA Yayınları, İstanbul: 2016), 
s. 21.

10 OHAL sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Cem Duran Uzun ve Mert Hüseyin 
Akgün, “Olağanüstü Halin İki Yılı ve Sonrası”, SETA Analiz, Sayı: 249, (Temmuz 2018).
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Temmuz Sonrası Türkiye | Siyaset, Hukuk, Dış Poli-
tika, Güvenlik başlığını taşıyan bu kitap alanında 
uzman araştırmacı ve akademisyenlerin makalelerini 
içermektedir. Kitapta 15 Temmuz 2016 darbe giri-

şimi sonrasında Türkiye’de meydana gelen gelişmeler ve değişimler 
farklı açılardan ele alınmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi Türk 
siyasi tarihindeki diğer darbe ve darbe girişimlerinden; failinin ni-
teliği, darbeye karşı gösterilen sivil direniş ve elde edilen başarının 
iç ve dış politikada sağladığı dinamizm açılarından oldukça farklı 
bir örnek teşkil eder.

Darbe girişiminin püskürtülmesinden sonra Türkiye’de siyaset, 
yargı, dış politika ve güvenlik sahalarında derin dönüşümler ya-
şanmıştır. 15 Temmuz’dan kısa bir süre sonra referandumla kabul 
edilen Anayasa değişikliğiyle siyasal sistem değişmiş ve Cumhur-
başkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. İlk defa bu darbe girişi-
minde sivil iradenin yanında duran yargı, sonrasında hem FETÖ/
PDY’ye hem de darbe girişimine karşı etkili bir mücadele yürüte-
rek kısa sürede darbe davalarını sonuçlandırmıştır. Örgüt ile sadece 
yurt içinde değil yurt dışında da farklı araçlarla mücadele edilmiş; 
Türkiye Maarif Vakfı, FETÖ’nün en önemli araçlarından biri olan 
yurt dışı eğitim örgütlenmesine karşı faaliyete geçmiştir. Onlarca 
yıldır tartışılan TSK’nın yeniden yapılandırılması ve demokratik 
sivil denetimi ancak bu dönemde mümkün olabilmiş; TSK yurt 
dışında birçok operasyonu başarılı bir şekilde yürütürken yurt için-
deki terör varlığını da sıfıra yaklaştırmıştır. Türkiye dış politikada 
çıkarlarının olduğu bütün alanlarda büyük bir otonomi kazanmış-
tır. Kitapta bütün bu konular uzman isimler tarafından tarihsel bir 
perspektifle analiz edilmiştir. 
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