Türkiye 15 Temmuz Darbe Girişiminin Akim Bırakılmasının Birinci Yıldönümünü
Anıyor

Türkiye, travması hala birçok kişiyi etkileyen ve ülkede istikrar ve barış
için hukukun üstünlüğü ve demokratik kurumların hayati önemini
gösteren, 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin akim bırakılmasının
birinci yıldönümünü anıyor. Türk basınında yer alan dramatik haberlerin
hala hafızada olduğu bir dönemde, bir yıl önce bugün ne olduğu
kolaylıkla hatırlanacaktır.
15 Temmuz 2016 Cuma, esasında haftanın stres ve yorgunluğunu atmaya çalışan birçok
vatandaşın, Türkiye’nin kavurucu yaz akşamında dışarıda eğlendiği veya evinde sevdiği TV
dizilerini seyrederek dinlenmekte olduğu sıradan bir gündü. Tam bu sırada, İstanbul ve
Ankara’nın gökyüzünde Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterler görünmüş,
tanklar önemli köprü ve yolları kapatmış, askerler ana arterlerde kontrol noktaları
oluşturmuştu. Ulusal kanal TRT’de bir haber muhabiri titrek bir sesle tuhaf şekilde kimlikleri
bilinmeyen darbe liderlerinin ülkenin kontrolünü ele geçirdiğini ilan etmişti. Oluşan bu terör
hissiyatı, TBMM, Cumhurbaşkanlığı ve kritik önemi haiz güvenlik tesislerinin bombalanması
ve Genelkurmay Başkanının bir grup kalkışmacı asker çetesi tarafından esir alınmasıyla daha
da artmıştı.

Gece geç vakitlerde, Başbakan Yıldırım televizyonda olayın
darbe girişimi olduğunu açıkladı. Kaldığı tatil beldesinde
suikast saldırısını kıl payı atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
gece yarısı CNNTürk’te halka seslenerek darbe girişimine
karşı koymak ve demokrasiyi korumak için sokaklara
çıkılması çağrısında bulundu. Bu çağrı hızlı gelişen olaylar
zincirinde gidişatı tersine çeviren bir dönüm noktası oldu.
Halk dakikalar içinde önemli atfettikleri bu değerleri korumak
için sokağa döküldü, yolları, havaalanları ve kamu binalarını
doldurdu. Sıradan vatandaşın hak ve özgürlüklerini koruma
konusunda göstermiş olduğu bu kararlılık bir felaketi önledi.
Kalkışmacı çete ise sivillerin üzerine ateş açmaktan

çekinmedi. Demokrasi ve insan haklarına inanan halk, maalesef 250 şehit ve 2000’den fazla
yaralı da verse, bu katliama göğüs gerdi. Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları
şad olsun, huzur içinde yatsınlar.

Bir sonraki sabah, hükümetimiz ordu ve diğer kamu kurumlarında kontrolü sağladı.
TBMM’ndeki tüm partiler ortak bildiri yayımlayarak darbe girişimini kınadılar, demokratik
kurumlar ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin korunması için ulusal dayanışma çağrısında
bulundular.
Peki, bu kanlı darbe girişiminin ardında kimler vardı?
Lideri neden kamuoyunda bilinmiyordu? Güvenlik
makamlarımızın yapmış olduğu kapsamlı soruşturma
neticesinde

darbe

girişiminin

1970’li

yıllarda

yolundan sapmış bir imam olan Fettullah Gülen
tarafından kurulan bölücü Fettullah Gülen Terör
Örgütüne (FETÖ) mensup bir grup kalkışmacı asker
çetesi tarafından kurgulanıp, uygulamaya konulduğu
anlaşıldı. Gülen müritlerine yıllarca polis teşkilatı,
yargı, ve ordu gibi devletin hayati kurumlarına
sızmalarını ve böylece paralel bir devlet yapısı
oluşturmalarını emretmekteydi. Bu paralel yapının
ortaya çıkarılması için daha önceden başlatılan
soruşturmadan endişe duyan Gülen, halkın seçimiyle
iktidarda olan hükümeti devirmek ve kendi rejimini tesisi etmek için harekete geçmeye karar
vermişti. Darbe girişiminden sonra bu kanlı olaya müdahil olanlar tutuklandı ve hapse atıldı.
Ayrıca, kamu kurumlarındaki FETÖ bağlantılı kişiler ayıklandı.

Bu travma yaratan olayın üzerinden bir yıl geçti. Türk halkının cesareti sayesinde
demokrasimiz daha da güçlendi. Türk halkı, FETÖ’nün gerek Türkiye’de gerek diğer ülkelerde
zararsız eğitsel ve kültürel örgüt kisvesi altındaki yapılanmalarının, demokratik kurumlara ve
Türk halkına yönelik risk ve tehditleriyle mücadele etme konusunda daha da duyarlı bir hale
geldi. Gelecekte böyle bir darbe girişiminin önlenmesi için ulusal düzeyde aşamalı olarak
birçok önlemler alındı. Bunlardan en önemlisi 16 Nisan Anayasa referandumudur. Demokratik

şekilde gerçekleşen referandum sonrası Türk siyasi sistemi parlamenter demokrasiden
Başkanlık sistemine geçti. Bunun amacı ülkede siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamaktı.

Türkiye bugün bir yıl öncesinden daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ülkedir. Uluslararası
yatırımcılar, kısa bir tereddüt süresinden sonra Türk ekonomisine güveni tesis etti ve bu sayede
ekonomi 2016 yılında % 3.2 ve 2017 yılın ilk çeyreğinde % 5 oranında büyüdü. Türkiye 2023
yılında dünyadaki ilk 10 büyük ekonomi arasında yer almaya yönelik hedeflerinin arkasındadır.
Güçlenen demokrasimiz ve serbest piyasa ekonomisinin bu vizyona ulaşmak için önemli bir
araç olduğunun bilincindedir.
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