Política | Redacció | Actualitzat el 16/07/2016 a les 13:39

Turquia ha viscut cinc cops d'estat
des de la seva fundació com a
república
El primer va ser l'any 1960: el primer ministre i altres càrrecs del govern van ser
detinguts acusats de traïció i altres ofenses | Onze anys després va tenir lloc el
cop del Memoràndum -un dels més recordats- després de diversos mesos de
vagues i baralles

Centenars de persones van sortir al carrer aquest divendres mentre els militars intentaven fer caure
Erdogan | Europa Press

L'intent de cop d'estat (http://www.naciodigital.cat/noticia/112441/directe/intent/cop/estat/turquia)
perpetrat per un grup militar a Turquia aquest divendres és l'últim d'una llista de cinc alçaments
que s'han produït des que el país és una república, des del 1923. Entre els anys 1960 i 1980
l'exèrcit turc en va protagonitzar un mínim de tres i el 1997 va aconseguir derrocar un govern
d'inspiració islamista.

1 cop d'estat cada 10 anys a Turquia (https://infogr.am/883712dd-65dd-4497-90ac-d6749e82ef4f)
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El primer d'ells va ser el 27 de maig de 1960, quan un grup de militars i cadets de les acadèmies
militars d'Istanbul i Ankara van prendre el control del govern del país i van imposar el toc de
queda. El comandant de les forces de terra, el general Cemal Gursel, va exigir reformes
polítiques, i el Comitè d'Unitat Nacional va jutjat 601 persones, executant tres ministres, entre ells
el llavors primer ministre, Adnan Menderes, mentre que el president i deu ministres van ser
condemnats a penes de mort que es van acabar commutant en cadena perpètua.
Gursel va ser temporalment cap d'estat, primer ministre i ministre de Defensa fins que es va
elegir Süleiman Damirel nou primer ministre al 1965. El 1971 va tenir lloc el cop del Memoràndum,
on després de diversos mesos de vagues i baralles entre esquerrans i nacionalistes, l'exèrcit va
llançar un ultimàtum al govern per recordar-li la necessitat de restablir l'ordre.
El 2007 va sortir a la llum pública la troballa de 27 granades de mà en una barraca d'una barriada
d'Istanbul pertanyents a un exmilitar i el 2010, un diari va publicar informació sobre un altre
presumpte cop d'estat secularista, el cas Sledgehammer, que es remuntava al 2003, amb
l'objectiu de fomentar el caos per impulsar la caiguda del partit d'Erdogan. Dos anys després, un
tribunal va condemnar a presó a 300 dels 365 acusats en aquest cas.
L'intent de cop d'estat d'aquest divendres ha acabat amb prop de 200 persones, entre elles 104
militars, mortes i més d'un miler de ferits. Una part de les víctimes s'han produït quan els colpistes
han disparat contra civils prop del Parlament turc
Més de 2.000 militars han estat detinguts en les últimes hores i el govern ja ha confirmat la
destitució de cinc generals i de 26 coronels. Els militars rebels han retingut durant tota la nit el cap
d'Estat Major, Hulusi Aka, que finalment ha estat rescatat aquest dissabte al matí en una base
militar al nord d'Ankara, segons l'agència de notícies oficial Anatoia.
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