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Yeni Darbe Tartışmaları Münasebetiyle Mesaj
Son günlerde, Türkiye’de çeşitli haber kanalları ve sosyal medya platformlarında iktidar
yanlısı bazı çevreler tarafından ‘muhtemel bir askeri darbe söylentisi’ yeniden dile
getirilmeye başlanmıştır.
Türkiye’de parlamentonun işlevsizleştirildiği, gücün tek elde toplandığı ve hukukun
üstünlüğünün tamamen askıya alındığı fiili bir dikta rejimine kapı aralayan mel’un 15
Temmuz girişimi öncesinde de buna benzer iddialar gündeme getirilerek kamuoyu
hazırlanmış ve bir nevi şartlar olgunlaştırılmıştı.
Üzerindeki sır perdesinin aralanmasına ısrarla engel olunan 15 Temmuz girişimi
sonrasında Türkiye, ne yazık ki tüm insan hakları uzmanları, Birleşmiş Milletler
raportörleri ve Avrupa Birliği gözlemcileri tarafından en üst seviyede kınanan bir keyfilikle
milyonlarca insanı mağdur eden geniş çaplı bir cadı avına sahne olmuş, yapılan
hukuksuzluklar insanlığa karşı suç boyutuna ulaşmıştır. 16 Temmuz sabahı başlayan toplu
cezalandırma süreci, aradan geçen üç buçuk yıla rağmen en ağır şekilde devam etmekte ve
doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca insanın mağduriyetine neden olmaktadır.
Dolayısıyla, yeni bir kumpasla benzer sonuçlar doğurması ihtimaline binaen şu anki
tartışmalara azami temkinle yaklaşılması, atılacak adımlarda soğukkanlılık ve basiretle
hareket edilmesi ihtiyacı ortadadır.
Bu seferki tartışmalarda Hizmet camiası doğrudan hedef alınmasa ve öncelikli hedef başta
anamuhalefet partisi ve tabanı olarak gösterilse de daha önce sayısız hadisede günah keçisi
haline getirilmiş bir camia olarak askeri darbeler konusundaki duruşumuzu kamuoyuna
yeniden hatırlatma ihtiyacı hissetmekteyiz.

Seçimle iş başına gelen iktidarların seçimle görevinden ayrılması demokrasinin tek olmasa
da en temel esasıdır. Ne askeri darbe ne de herhangi başka bir şiddet eyleminin ülkeye
kazandıracağı hiçbir şey yoktur.
Bu tartışmaların dönüp dolaşıp tekrar Hizmet Hareketi’ni hedef haline getirmesi ihtimaline
binaen yinelemek isteriz ki barışa sadakat ve şiddetin her türlüsünü red, Hizmet Hareketine
gönül verenlerin en temel prensiplerindendir.
Bu vesileyle herkesi bir kez daha temkin ve sağ duyuya davet ediyor, son dönemde yaşanan
ağır insan hakları ihlallerinin bir an evvel sona erdirilmesini, yeni ihlallerin bir daha asla
yaşanmamasını ve Türkiye’nin demokratik bir hukuk devleti olarak bölgesinde imrenilen
bir ülke haline gelmesini temenni ediyoruz.

