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10 yıl önce Türkiye sağlam bir NATO müttefiki, radikal İslam karşıtı ve Amerika’ya dost 
bir ülkeydi. Şu an ise Türkiye’nin duruşu muallakta. 

Türkiye’deki mevcut hükümet baskın bir şekilde İslamcı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan İslami inançlarında gün geçtikçe daha da agresifleşiyor. Bu durumdan ciddi şekilde 
endişe duymamız için bazı nedenler var: 

İki Neden: 

İlk olarak Türk hükümeti istikrarlı bir şekilde Orta Doğu’daki radikal İslamcı teröristlere 
desteğini gittikçe artırıyor. Geçmişte Orta Doğu’nun en güçlü ve gelişmiş çoğulcu parti sistemine 
sahip olan Türk demokrasisi, diktatörlüğe doğru kayıyor. Erdoğan sadece kişilik kültü 
oluşturmakla kalmıyor aynı zamanda tüm yetkilerin kendisinde toplanacağı merkezi bir devlet 
oluşturmak istiyor. 
 

İkinci olarak Türk hükümeti 2016 yılına kadar kendi topraklarında radikal İslamcı 
teröristlerin barınmasına yıllarca göz yumdu ta ki IŞİD kendi topraklarında kanlı saldırılar 
düzenlemeye başlayana kadar. 
 

16 Nisan’da Türk halkı referanduma gidecek ve başkanın yetkilerinin genişletilmesine 
evet yada hayır diyecek. Ancak serbest seçimlerin yapılması özgür medyanın olmadığı bir 
ortamda ki – Erdoğan ülkede özgür medya adına bir şey bırakmadı – çok zordur. 
 

Türkiye 1952 yılında NATO’ya katıldığı vakit laik bir cumhuriyetti. Türk ordusu her ne 
kadar bir kaç kez seçilmiş hükümetleri devirmiş olsa da, sonrasında kısa bir süre içinde sivil 
yönetim yine yetkiyi eline almıştı. 
 

Bir çok kişinin bildiği üzere 15 Temmuz 2016 yılında yapılan darbe girişiminden sonra 
millet orduya inancını kaybetti. Türk halkı cumhurbaşkanının etrafında yavaş yavaş toplanmaya 
başladı. Erdoğan bu desteği kullanarak diktatörlüğüne engel olabilecek kendisine muhalif 
binlerce kişiyi hapse gönderdi.  
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimini bahane ederek abartılı bir şekilde hükümet 
kurumlarında çalışmakta olan ve kendisine muhalif olduğunu düşündüğü personelin işine son 
verdi, yine kendi görüşlerine karşıt ses çıkarabilecek yazılı ve görsel medyayı kapattı. 
 

Olağanüstü hal ilan ederek hükümet on binlerce gazeteci, laiklik taraftarı insanı, asker ve 
memuru tutukladı. Kısacası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni Türkiye vizyonuna karşı çıkan 
herkes bundan nasibini aldı. 100,000’den fazla kişi işten atıldı, 40,000’den fazla kişi de 
tutuklandı. Çoğu işkenceye maruz kaldı. 
 

Türk hükümeti çekilen sıkıntıların sebebini Pensilvanya’da sürgün hayatı yaşayan dindar 
yaşlı Türk düşünüre bağlayarak suçu ona atıyor. Yeterli delil olmamasına rağmen bir çok Türk 



vatandaşı bu saçma iddiaya inanıyor ve Erdoğan’ın zorba yönetimini kurabilmesi için bahane 
olarak kullandığı darbenin talimatını veren ve şahsen planlayanın Fethullah Gülen olduğunu 
düşünüyor.  
 

İşten çıkarmaların ne derece ileri gittiğini gösteren bir örnek: Türk futbol otoriteleri 
darbeyle bağlantısı olduğu düşünülen ve içinde hakemlerin de olduğu 94 memurunu işten attığını 
duyurdu. 
 

Türk hükümeti bu darbeyi öne sürüp intikam almak ve Erdoğan’ın yeni Türkiye 
vizyonuna yeterince sadık olmayanları temizlemek için onbinlerce vatandaşı tutukladı. 
 

Geçen ay haberlerde belirtildiği üzere bu durumla ilgili en tuhaf olay da bu temizlik 
sürecinde gözaltına alınan insanlara yer açılması için Türk hükümetinin hapishanelerden 38 bin 
suçluyu serbest bırakacağı haberiydi. Siyasi muhalif vatandaşlara hapishanelerde yer açılması 
için katiller, tecavüzcüler, hırsızlar salıverildi. Bundan daha kötüsü olamazdı. 
 

Türkiye’yi Amerika, Avrupa’daki devletler ve Ortadoğu’daki komşuları ile dost 
ekonomisi güçlü bir ülke olarak görmek istediğimi vurgulayarak belirtmek istiyorum. Türkler 
bugüne kadar Amerika’nın en iyi müttefik dostlarından biri olmuştur. NATO birliği için de 
vazgeçilmez öneme sahiptir. 
 

Türk halkına şans dilemeli ve bu karmaşık dönemde onlar için elimizden 
geleni yapmalıyız. Amerika, Türk halkının bu durumu başarıyla atlatması için elinden ne 
geliyorsa yapmalıdır. Başarmaları için Türkiye’de sağlam demokratik kuruluşlara, özgür basına 
ve insanların hukukun üstünlüğüne sadık kaldığı bir ülkeye ihtiyaçları var. 


