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TÜRK DÜNYASI MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ BÜLTENİ

ipekyolu medeniyetleri
Demokrasi Özel Sayısı • 13“Dilde Fikirde İşte Birlik”

MİlletİMİzİn deMokrasİ Mücadelesİndekİ tüM şehİtlerİMİze allah’tan rahMet,

haİn darbecİlerİn karşısında kalkan olan şanlı gazİlerİMİze acİl şİfalar,

ve Meydanlarda destan yazan kahraMan MİlletİMİze geçMİş olsun dİlİyoruz!   

Tek MilleT, Tek Bayrak, Tek VaTan, Tek DeVleT

Türk MilleTi DeMokrasi nöBeTinDe!

hakİMİyet Mİlletİn,  zafer İnananlarındır!

Milli iraDe iŞBaŞInDa
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atatürkün gençlİğe hİtabesİ

ey türk gençliği!

birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyetini, ilelebet, 
muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel, 
senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden 
mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. 
bir gün, İstiklâl ve cumhuriyeti  müdafaa mecburiyetine düşersen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve 
şerâitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait 
bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir 
galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın, 
bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş 
olabilir. bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak 
üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve 
dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. hattâ bu iktidar 
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle 
tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap 
düşmüş olabilir.

ey türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, 
vazifen; türk İstiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç 
olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
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türk gençlİğİnİn atatürk’e cevabı

ey atam! 

türk gençliği olarak, varlığımızın en değerli parçası olan, bağımsızlığın, 
cumhuriyetin ve devrimlerinin yılmaz bekçileriyiz. bu karar, onurlu ve 
ilkeli irademizin göstergesidir. 
bizi hiçbir kuvvet yolumuzdan döndüremeyecektir. bizler, bütün 
gücümüzü senin emanetlerinden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki 
türklük onurundan alıyoruz. senin ilkelerin doğrultusunda attığımız 
her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçli olacaktır.
varlığımızın ve birliğimizin esası olan bağımsızlık ve cumhuriyet; 
eğilmeyen başları ve bükülmeyen bilekleriyle buna sahip çıkan onurlu 
türk evlatlarının elinde kuşaktan kuşağa aktarılacak, sonsuza dek 
yaşatılacaktır. 
Bağımsızlığımıza, cumhuriyetimize ve toprak bütünlüğümüze göz diken, 
onları yok etmek isteyen düşmanların ve onlarla işbirliği yapan içimizdeki 
hainlerin, satılmışların varlığını biliyoruz. Onlara sinsi emellerini 
gerçekleştirme fırsatı vermeyeceğiz. 
düşman, en modern silahlarla donanmış olarak en kuvvetli ordularla 
üzerimize saldırsa bile, tek yumruk olmasını bilen ulusal birliğimizi 
bozamayacak, yenilmez türk gücünün ve inancının zerresini 
sarsamayacaktır. 
bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi ve toprak bütünlüğümüzü korumak 
gerektiğinde, içinde bulunacağımız koşullar ne olursa olsun inancımızı 
hiç yitirmeyecek, bu uğurda can veren şehitlerimizin gittiği yoldan 
sapmayacağız. kudret ve cesaretini 5000 yıllık geçmişinden alan bu 
gençlik, vatan sevdasıyla yoğrulmuş damarlarındaki asil kanın varlığını 
bilmekte ve ona layık olabilmek için bütün engelleri aşarak her türlü 
güçlüğü yenmek azmindedir. 
ey türk ulusunun ulu önderi! her zaman, her yerde ve her koşulda, senin 
ilkelerinden ayrılmayacağıma, ulusumun çağdaş uygarlık doğrultusunda 
onurlu bir şekilde yaşayabilmesi için dilimden ve dinimden ödün 
vermeden elimden geleni yapacağıma, bu amaçla çok çalışacağıma, 
namusum ve şerefim üzerine söz verir, varlığımı türk ulusuna adarım. 

ne mutlu “türk´üm” diyorum.
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Genel Başkanımızdan

bayrak

ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 
kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, 
ışık ışık, dalga dalga bayrağım! 
senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. 

sana benim gözümle bakmayanın 
Mezarını kazacağım. 
seni selâmlamadan uçan kuşun 
yuvasını bozacağım. 

dalgalandığın yerde ne korku, ne keder... 
gölgende bana da, bana da yer ver. 
sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar: 
yurda ay yıldızının ışığı yeter. 

savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 
kızıllığında ısındık; 
dağlardan çöllere düştüğümüz gün 
gölgene sığındık. 

ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 
barışın güvercini, savaşın kartalı 
yüksek yerlerde açan çiçeğim. 
senin altında doğdum. 
senin dibinde öleceğim. 

tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim: 
yer yüzünde yer beğen! 
nereye dikilmek istersen, 
söyle, seni oraya dikeyim!

                                                                      arif nihat asya
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Genel Başkanımızdan Akif ÖZKALDI
TDMMB Genel Başkanı

Hakimiyet Milletindir!
Hakimiyetin Kayıtsız Şartsız Millete ait olduğu-
nu haykırdığı 15 Temmuz tarihinde; Vatanını ve 
ülkesinin özgürlüğünü, cansiperane bir şekilde 
savunan Büyük Türk Milleti’nin Tek Millet, Tek 
Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet düsturuyla ser-
gilediği dik ve cesur tavrı karşısında böyle bir 
büyük Milletin ferdi olmaktan kıvanç duyarak, 
Milletimin önünde derin bir saygıyla eğilirim.

Halkımızın bu destansı duruşuna ve milli he-
deflerine bağlı kalarak, büyük iradesinden ve 
insan hakları özgürlüğü ilkesinden asla taviz 
vermeden, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve 
demokrasisi için çalışmalarına ara vermeden 
devam edeceğine olan sarsılmaz inancım tam-
dır…

Milli İradeyi yok sayan bu hain darbeciler, Türk 
Milletinin kararlı duruşuyla cevabını en iyi şe-
kilde almıştır. Bizi bu yolumuzdan ayırmaya 
çalışan bu mihraklar, şer odakları çeteler ve 

paralel örgütler layık olduğu en ağır bir şekilde 
cezalarını bulacak ve Yüce Türk Milleti payidar 
kalacaktır…

Milli İradeyi ve Demokrasiyi her şeyin üzerinde 
tutan, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlara 
Birliği; 15 Temmuzda yapılan bu alçak saldırıyı 
ve darbe girişimini en ağır şekilde lanetlemiştir.

Kahraman Milletimize, en derin şükranlarımızı 
sunarken, bu hain saldırıda hayatlarını kaybe-
den tüm Demokrasi Şehitlerimize, Allah’tan 
rahmet ve yaralı gazilerimize acil şifalar diliyo-
rum.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
Meclis Başkanımız, Başbakanımız ve Mecliste-
ki Siyasi Partilerimiz, Güvenlik Güçlerimizi de 
darbe heveslisi hainler karşısında dik duruşla-
rından dolayı yürekten kutluyor; Milli İradeye 
sahip Çıkma uğruna canını ortaya koyan Türk 
Milletine en derin şükranlarımı sunuyorum.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü;

Ülkemizin İleri Demokrasiye Geçiş Köprüsü Olmuştur. 
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15 Temmuz 2016 Hain ve Kanlı Darbeci Kalkışmanın Ardından

Türk Milleti; Ülkesini, Vatanını, Bayrağını ve Hürriyetini Savunmak için

Yediden Yetmişe Topyekün Kahramanca Demokrasi Destanını Yazmaktadır
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15 Temmuz 2016 FETÖ Hain ve Kanlı Darbeci Kalkışması...

Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 gecesi gözü 
dönmüş hainlerin terörist saldırısına uğ-
ramıştır. Küresel çaplı bu menfur terör 
saldırısı esnasında çok sayıda insanımız, 
emniyet ve silahlı kuvvetler mensubu-
muz şehit edilmiş; milli iradenin tecelli-
gâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
kamu kurumları ve stratejik öneme haiz 
millî tesislerimiz bombalanmıştır.

Millî birliği ve iradeyi hesap edemeyen 
harici güçlerin, Ülkemizdeki gözü dön-
müş uzantıları ve ihanet şebekesinin 
topyekün saldırıları karşısında halkımı-
zın iradesiyle engellenmiş; şerefli mil-
letimiz küresel güçler ve Siyonistlerle iş 
tutan eşkıyaya, teröriste ve husumet fe-
dailerine gereken dersi vermiştir.

Milletimiz geçmişte Malazgirt’te, Çanak-
kale’de, Sarıkamış’ta, Kurtuluş Savaşında 
birlik ve beraberlik içinde başardığı bu 
zaferler gibi 15 Temmuz gecesinde yeni 

bir Demokrasi Zaferine bin yılı aşan var-
lık şuuruyla devletine ve hükümetine 
sahip çıkmasını bilerek bir kez daha ba-
şarmış ve bunu ilelebet başaracak irade 
ve güce sahip olduğunu tüm dünyaya 
göstermiştir.

FETÖ / PDY terör örgütü mensupları baş-
ta olmak üzere bütün hainler ve maşası 
oldukları küresel güçler bilmelidir ki, bu 
topraklar üzerinde Türkiye’yi ve Anado-
lu insanını hiçe sayarak varılabilecek bir 
yer bulunmamaktadır. Ülkemizi Suriye-
leştirme çabaları sonuçsuz kalacak ve bu 
emellere Allah’ın izniyle tarih ve millet 
müsaade etmeyecektir. Buna inancımız 
tamdır. Bu itibarla, ihanete yeltenen her-
kesi haddini bilmeye, daha fazla kardeş 
kanı dökülmemesi için yanlış yoldan 
dönmeye çağırıyoruz. 

Gün, birlik ve beraberlik günüdür!
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Milli Lider, Milli İrade, Milli Zafer!

FETÖ ve Paralel Devlet Yapılanması ta-
rafından; 15 Temmuz akşamı anayasal 
düzeni, Milletçe birlik ve beraberliğimi-
zi, özgürce yaşam hakkımızı hedef alan, 
Ülkemiz Demokrasisine ve Milletimizin 
İradesine karşı girişilen askeri kalkışmayı 
şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz.

Yaşadığımız bu karanlık günlerin son bul-
masında ve Milli İradenin tecelli etmesin-
de  önemli rol oynayan Cumhurbaşka-
nımız ve Başkomutanımız Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN’a, Saygıdeğer Başba-
kanımız Binali YILDIRIM’a, Büyük Millet 
Meclisimize, Kahraman Güvenlik Güçle-
rimize, Bağımsız Medya Kuruluşlarımıza 
ve hepsinden daha önemlisi Demokra-
siyi bu topraklarda ilelebet yaşatacağını 

korkmadan haykıran, meydanlarda De-
mokrasi Nöbeti tutan Yüce Türk Milleti’ne 
şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi Şe-
hitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifa-
lar diliyoruz.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte; 
Demokrasimize, Devletimize, Milli İra-
demize  ve tüm değerlerimize her za-
mankinden daha fazla sahip çıkmamız, 
birliğimizi ve beraberliğimizi daha da 
güçlendirmemiz düşüncesinden hare-
ketle; Milletin huzuruna, vatanın bü-
tünlüğüne ve devletin istikbaline kaste-
denleri en büyük cezayla çarptırılmaları 
ümidiyle yüce milletimize geçmiş olsun 
dileklerimizi sunuyoruz.
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FETÖ’cÜ DArBEYE, MİLLİ İrADEDEn DArBE
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“ÇİğnErİM, ÇİğnEnİrİM, HAKKı TuTAr KALDırırıM!”

79 MİLYOn MEHMETÇİK
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KArA GEcEDE DArBEYE GEÇİT YOK
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DEMOKrASİYE MİLLET SAHİp ÇıKTı
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HALK SOKAKLArı BırAKMıYOr,
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DEMOKrASİ nÖBETİ DEVAM EDİYOr!



İpek Yolu Medeniyetleri 18 İpek Yolu Medeniyetleri19

CuMhurBAşKAnIMIZ ve BAşKoMuTAnIMIZIn            
BAKAnLAr KuruLu TopLAnTIsI sonrAsInDA YApTIKLArI AçIKLAMA *             

Ekranları başında bizleri izleyen değerli va-
tandaşlarım,

Dünyanın dört bir yanında gönlü ve gözü 
Türkiye’ye kilitlenmiş sevgili dostlar, Aziz 
kardeşlerim;

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Türkiye, 15 Temmuz akşam saatlerinden iti-
baren tarihinin en kritik günlerinden birini 
yaşamıştır. Ülkemizin ve milletimizin gözbe-
beği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde 
yuvalanmış bir grup, emir-komuta zinciri dı-
şına çıkarak darbe girişimi başlatmıştır. Fet-
hullahçı terör örgütü üyesi oldukları anlaşılan 
bu grup, uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, 
silahlarla devlete ve millete karşı saldırıya 
geçmiştir.

20 temmuz 2016

Akif ÖZKALDI
TDMMB Genel Başkanı
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Başbakanlık, Genelkurmay 
Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, 
MİT yerleşkesi, Boğaziçi Köprüsü ve çeşit-
li askeri birimlerimiz, yoğun saldırı altında 
kalmıştır. Şahsımın ve hükümetin kararlı 
duruşu, milletimizin darbe girişiminde bu-
lunanların karşısına cesurca dikilmesi ve 
güvenlik güçlerimizin etkili müdahalesi sa-
yesinde hamdolsun bu teşebbüs amacına 
ulaşamamıştır.

Milletimizin ülkesine ve iradesine kararlı bir 
şekilde sahip çıkması karşısında darbecile-
rin silahları da, tankları da, helikopterleri de, 
uçakları da işe yaramamıştır. Asker elbisesi 
giymiş teröristler karşısındaki dik duruşla-
rıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan 
milletimiz, gece boyunca kahramanlık des-
tanları yazmıştır.

Gencinden yaşlısına, işçisinden patronuna, 
köylüsünden şehirlisine kadar milletimizin 

tüm fertleri darbeciler karşısında tek vü-
cut olmuştur. Darbe teşebbüsünde bulunan 
hainlerin karşısına dikilen vatandaşlarımız 
gözlerinin önünde onlarca kişi vurularak şe-
hit olurken, yaralanan birçok kardeşimiz de 
bütün bu şehit olan kardeşlerimizi o yaralı 
halleriyle kurtarmak gayreti içerisine girmiş, 
sabaha kadar kararlı bir şekilde direnişlerini 
sürdürmüşlerdir. Hamdolsun, kendisini bu 
vatanın bir evladı, bu milletin bir ferdi olarak 
hisseden herkes darbe girişiminin karşısında 
yer almıştır.

Milletimiz 1960 darbesinde Menderes ve ar-
kadaşlarına sahip çıkamamanın üzüntüsü-
nü yıllarca yaşamıştır. 1980 darbesinde bir 
sağdan, bir soldan anlayışıyla darağaçlarına 
gönderilen gençlerine sahip çıkamayan top-
lumumuzun acısı hala tazedir. 15 Temmuz 
2016 tarihi, bu kötü gidişe dur denilen bir 
dönüm noktası olmuştur. Ülkemiz tarihinde 
ilk defa bir silahlı darbe girişimi, milletin biz-
zat kendisi tarafından akamete uğratılmıştır.

CuMhurBAşKAnIMIZ ve BAşKoMuTAnIMIZIn            
BAKAnLAr KuruLu TopLAnTIsI sonrAsInDA YApTIKLArI AçIKLAMA *             
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Türkiye, demokrasi ve hukuk devletine 
olan bağlılığını, vatandaşlarının canı pa-
hasına ispat etmiştir. Darbe girişiminde 
bulunanların açtıkları ateş sonucu sivil va-
tandaşlarımızdan, polislerimizden ve as-
kerlerimizden şu an itibarıyla 246 masum 
insan hayatını kaybetmiş, 1536 masum 
vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu vesiley-
le tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ya-
kınlarına ve milletimize başsağlığı diliyo-
rum, yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar 
temenni ediyorum.

Çok açık söylüyorum, şu anda şu siyasi 
parti, bu siyasi, parti; bunun üzerinde du-
racak değilim. Ama cumhurun başkanı 
olarak ben milletimle iftihar ediyorum ve 
milletimizle birlikte inanıyorum ki bütün 
bu engelleri aşmak suretiyle demokrasi 
tarihine bir kahramanlık destanını Türk 
milleti olarak biz yazmış oluyoruz; bu böy-
le anılacaktır.

Aziz vatandaşlarım;

Darbe girişiminin haber alındığı andan 
itibaren Cumhurbaşkanı olarak başbaka-
nımızla, bakanlarımızla, Emniyet Teşki-
latımızla, Silahlı Kuvvetlerimizin darbeci-
lere karşı duran komutanlarıyla çok yakın 
bir çalışma içinde olduk. Tüm tehlikeye ve 
tehditlere rağmen derhal İstanbul’a gide-
rek milletimle birlikte darbecilerin karşı-
sında dimdik bir duruş sergiledik. Mille-
timizin dirayeti ve kararlılığı karşısında, 
darbe girişimi ertesi gün akşam olmadan 
tamamen bertaraf edilmiştir.

Bugün, yani 20 Temmuz Çarşamba günü 
de önce Milli Güvenlik Kurulu’muzu top-
ladık, ardından da Bakanlar Kurulu top-
lantımızı gerçekleştirdik. Milli Güvenlik 
Kurulu üyeleri olarak yaptığımız kapsamlı 

değerlendirme sonunda, darbe girişimin-
de bulunan terör örgütünün tüm unsurla-
rıyla ve süratle bertaraf edilebilmesi için 
ülkemizde Anayasamızın 120. maddesi 
uyarınca olağanüstü hal ilan edilmesini, 
hükümete tavsiye etme kararı aldık. Ba-
kanlar Kurulumuz da bu tavsiye doğrultu-
sunda Türkiye’de 3 ay süreyle olağanüstü 
hal ilan edilmesini kararlaştırdı.

Bilindiği gibi Anayasamızın 120. maddesi, 
ülkede demokrasiyi, temel hak ve hürri-
yetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet 
hareketleri olması durumunda olağanüstü 
hal ilan edilmesine imkan sağlıyor. Olağa-
nüstü hal ilanının amacı, ülkemizde de-
mokrasiye, hukuk devletine, vatandaşla-
rımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu 
tehdidi ortadan kaldırmak için gereken 
adımları en etkin ve hızlı şekilde atabil-
mektir. Bu uygulama kesinlikle demokra-
siye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir, 
tam tersine bu değerleri koruma ve güç-
lendirme amacına yöneliktir.

Yaşadığımız darbe girişimi Türkiye’de 
kimlerin canları pahasına demokrasinin 
ve hukuk devletinin yanında olduğunu, 
kimlerin de diktatörlük peşinde olduğu-
nu açıkça ortaya koymuştur. Hüküme-
timiz, siyasi partilerimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimi-
zin emir-komuta kademesi ve elbette en 
önemlisi milletimiz tercihinin daima de-
mokrasiden yana olduğunu göstermiştir.

Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesinden itiba-
ren meydanları, sokakları doldurarak dev-
letinin ve hükümetinin yanında olduğunu 
haykıran tüm vatandaşlarıma şükranları-
mı sunuyorum.

Partisi, siyasi fikri, inancı ne olursa olsun, 
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tankların karşısında dikilen her bir vatan-
daşım benim gözümde Mehmet Akif ’in 
ifade ettiği gibi: “İmandır o cevher ki İla-
hi ne büyüktür, / İmansız olan paslı yürek 
sinede yüktür.” Onlar gerçekten o iman-
larıyla o tankların karşısında durdular ve 
şahadete koştuklarını haykırdılar.

Değerli kardeşlerim;

Namluların karşısında dimdik duran, ki 
bu noktada tabii ki beraber yıllarca çalış-
tığımız arkadaşlarımızı da biz burada uğ-
raladık. Önüne, arkasına bakmadan palet-
lerin altına yatan 32 yaşındaki bir hanım 
kardeşimiz, bakıyorsunuz şahadete yürü-
yor. Bunlar işte bir bayanı tankla ezecek 
kadar alçak, bu denli namussuz, bu denli 
vahşi… Ama benim o hanım kardeşim, şa-
hadet şerbetini yudumladı ve oraya yürü-
dü. Durmadılar, ama milletim de durmadı. 
Onlarca insan vurulduğu halde saatlerce 
bulunduğu yeri terk etmeyen vatandaşla-
rımın her biri İstiklal Harbi kahramanları-
mızın torunları olduklarını ispatlamışlar-
dır. Savaş uçakları, helikopterler tepesinde 
dolaşıp bombalar atmasına, ağır silahlarla 
ateş etmesine rağmen sokakları, asker kı-
lıklı teröristlerin hedef aldıkları yerleri bo-
şaltmayan kardeşlerimin kahramanlığını 
ifade edecek kelime inanın bulamıyorum.

Darbe girişiminin bastırılmasının ar-
dından başka birileri yeniden aynı cüreti 
gösteremesin diye günlerdir tüm şehirle-
rimizin meydanlarında demokrasi nöbeti 
tutan vatandaşlarımızın her biri isimlerini 
tarihe altın harflerle yazdırdıklarını bilme-
lidirler. İşte bugün saat 4, baktım 4’ten iti-
baren herkes Kızılay’a yürümeye başlamış, 
şu anda yine binlerce insan Kızılay Mey-
danı’nda, onbinler Konya’da meydanda ve 
biraz sonra telekonferansla onlara bağla-

nacağız, onlara hitap edeceğiz.

Şurası çok çok önemli: Ankara’da Gölba-
şı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Ankara 
Emniyet Müdürlüğü binalarında görev 
yapanlar başta olmak üzere, darbe girişi-
minde bulunanların ağır saldırıları altında 
kalmalarına rağmen bir an olsun tereddüt 
göstermeden görevlerinin başına koşan, 
mücadele eden polislerimizin fedakarlık-
ları her türlü takdirin üzerindedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde darbe 
girişimlerine karşı kararlı bir duruş ser-
gileyen, bu uğurda şehit olan, yaralanan 
askerlerimizin sağlam duruşlarını da mil-
letimiz asla unutmayacak ve onları sürekli 
hayırla yâd edecektir. Ve kendilerine yan-
lış emir veren, ‘artık komutada bizdedir’ 
diyeni, evet, anlından öldürmek suretiyle 
daha sonra kendisi de şehit olan askerimi-
zi, Niğdeli kardeşimi de ben buradan ha-
yırla yâd ediyorum, mekanı cennet olsun.

Valiliklerimiz ve belediyelerimiz başta ol-
mak üzere darbe girişimini haber aldıkları 
andan itibaren tüm imkânlarıyla, tüm güç-
leriyle devletlerinin ve milletinin yanında 
yer alan kurumlarımızın yöneticilerini de 
tebrik ediyorum. Aynı şekilde darbe teşeb-
büsü karşısında millet iradesinin yanında 
saf tutan tüm medya kuruluşlarımıza ve si-
vil toplum örgütlerimize de şükranlarımı 
sunuyorum.

Aziz milletim;

Türkiye tarihinin en güçlü devlet-millet 
birlikteliğini 15 Temmuz darbe girişimi 
karşısında ortaya koymuştur, milletimiz 
devletine, devletimiz de milletine sahip 
çıkmıştır. Demokrasi, hukuk devleti, te-
mel hak ve özgürlükler konusunda hiçbir 
vatandaşımızın, hiçbir kurumun en küçük 
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bir endişesi olmasın. Hükümetimizin ilan 
ettiği olağanüstü hal, bu değerleri onlara 
yönelik saldırılardan koruma amacı güt-
mektedir, asli hedef budur.

Ülkemizin yaşadığı tehditle mukayese 
edilemeyecek derece küçük terör olayları 
karşısında benzer tedbirler alan Avrupa 
ülkelerine seslerini çıkartmayanların Tür-
kiye’yi eleştirmeye hakları kesinlikle yok-
tur. Aldığımız bu kararı eleştirmeye kesin-
likle hakları yoktur, önce onlar kendilerine 
baksınlar. Biz kimseden ihsan istemiyoruz, 
sadece gölge edilmesin yeter. Bu millet 
kendi kaderini belirlemeye muktedirdir, 
bunu herkes böyle bilsin.

Olağanüstü hal ilanının sadece ve sadece 
ülkemizin karşı karşıya bulunduğu terör 
tehdidine karşı gerekli önlemlerin alın-
masına; demokrasinin, hukuk devletinin, 
temel hak ve özgürlüklerin korunmasına 
yönelik bir tedbir olduğunun altını özel-
likle çizmek istiyorum.

Özellikle ekonominin yurt içindeki ve yurt 
içindeki unsurlarının olağanüstü hal uygu-
laması konusunda en küçük bir olumsuz 
çekinceleri, tereddütleri olmamalıdır. S&P 
(Standard & Poor’s / Uluslararası kredi ve 
derecelendirme kuruluşu) Türkiye’nin kre-
di notunu BB+’dan BB’ye, görünümünü de 
durağandan negatife indirmiş. Türkiye’y-
le senin ne alakan var? Türkiye senin şu 
anda zaten üyen filan değil. Daha önce de 
bunları yaptın. Biz dedik ki, ‘bizim seninle 
alakamız yok’ ve kestik ilişkiyi. Şu anda si-
yasi bir karar açıklıyor kendine göre, yani 
‘ben bunu açıklarsam acaba Türkiye’de ya-
tırımlar’ durur mu? S&P, boşuna uğraşma, 
bizimle hele hiç uğraşma, aynı şeyleri bun-
dan önce de yaptınız tutmadı ve bugün de 
tutmaz. Biz kararlı bir şekilde yatırımları-

mıza nasıl devam edeceğimizi göreceksin. 
Bak Osmangazi Köprüsü’nü açtık, şimdi 
26 Ağustos’ta Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü’nü de açacağız, 20 Aralık’ta inşallah Av-
rasya Tüneli’ni Boğaz’ın altından onu da 
açacağız. Sizin gücünüz bizim bu yatırım-
larımızın ne açılmasına, ne de yapılmasına 
yetmez, biz buna devam edeceğiz.

Bütün bu yaptıkları değerlendirme Türki-
ye ekonomisinin gerçeklerini yansıtmıyor. 
Bunlar her şeyi yapabilirler böyle dönem-
lerde. Zaten onlar böyle dönemlerde bu 
anları beklerler. Yarın bakarsanız bunlar 
piyasaya bol bol virüs de salarlar, farklı 
bazı adımlar atmaya da yönelirler.

Ama şunu çok açık ve net söylüyorum: Bu 
süreçte Türkiye başta tasarrufların arttırıl-
ması konusundaki teşvikler olmak üzere, 
ekonomideki reformlarını kesintisiz sür-
dürecektir. Merkez Bankamız gayet güzel 
açıklamalarını, ön açıcı açıklamalarını da 
yaptı. Bundan sonra da kararlı bir şekilde 
yürüyeceğine inanıyorum. Piyasada her-
hangi bir likidite sıkıntısı söz konusu de-
ğil ve olmayacaktır da. Piyasaların kendi 
kuralları içindeki işleyişleri konusundaki 
hassasiyet, izlenen rasyonel ekonomi poli-
tikası çerçevesinde sürecektir. Her zaman 
söylüyorum, yine biz mali disiplinden asla 
taviz vermez, yolumuza böyle devam ede-
riz.

Bugün yaptığımız Milli Güvenlik Kurulu 
Toplantımızın hemen arkasından icra et-
tiğimiz Bakanlar Kurulu Toplantımızın ve 
aldığımız kararların ben hayırlı olmasını 
diliyorum.

Milletime şunu söylüyorum: ‘Eyvah, şim-
di olağanüstü hal ilan edildi, yoksa bu sü-
reçte artık valiler devreden çıkıp Silahlı 
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Kuvvetler mi yönetime el koyacak?’ Asla 
böyle bir şey söz konusu değil. Tam aksine 
valilerimizin yetkileri, iradeleri bu süreç 
içerisinde daha da artacak ve Silahlı Kuv-
vetlerimiz valilerimizin emrinde, onların 
yönetiminde bu süreci sürdüreceklerdir. 
Ve bizler demokrasiden asla taviz verme-
dik, bundan sonra da vermeyeceğiz, bunu 
da böyle biliniz. Silahlı Kuvvetlerimiz de 
kesinlikle hükümetinin emrinde, hüküme-
tiyle beraber hareket etme noktasındadır.

Anayasamızın amir hükmü gereği, bu mil-
letin seçmiş olduğu cumhurbaşkanı olarak, 
başkomutan olarak bizler de askerimizle 
beraber Silahlı Kuvvetlerimizin içerisinde-
ki bütün o virüsleri temizleme mücadele-
sini sürdüreceğiz. Diğer kurumlarımızda, 
emniyette ve diğerlerinde bu tür virüsleri 
de görüyorsunuz temizleme süreci devam 

ediyor, kararlı bir şekilde bu da devam 
edecek. Çünkü adeta bir kanser virüsü gibi 
vücut metastaz oldu, bunu temizlemeye 
mecburuz. Bunu inşallah temizleyeceğiz 
ki milletimiz huzur bulsun, milletimiz ge-
leceğe umutla bakmaya devam etsin.

Ben milletime şunu hatırlatıyorum: Sakın 
endişeye kapılmayın, hiçbir endişeye yer 
yok. Türkiye bu badireyi hamdolsun atlattı 
ve bundan sonra da yatırımlarıyla beraber 
bu süreci güçlenerek devam ettirecektir.

Hepinize en kalbi duygularla, şükranları-
mı sunuyorum ve hepinizi Allah’a emanet 
ediyorum. Kalın sağlıcakla.

* Cumhurbaşkanlığı web sitesinden alınmıştır
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Cumhurbaşkanımızın Kaleminden*:

Gün oLur AsrA BeDeL

Ülkemiz, 15 Temmuz 2016'da merhum 
Cengiz Aymetov'un ifadesi ile "bir asra 
bedel olan” tarihi bir gün yaşamıştır. 15 
Temmuz’u 16’ya bağlayan gece vuku bu-
lan hadise asla sıradan bir olay değildir. 
Bu teşebbüs, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) ülkemizin bağımsızlığına, birliği-
ne ve dirliğine yönelik en pervasız, en 
alçak, en kanlı eylemidir. 30 yıldır silahlı 
kuvvetlerimiz başta olmak üzere devleti-
mizin kritik birimlerine sızan FETÖ üyesi 
bir grup cuntacı, 15 Temmuz Cuma ge-
cesi, komuta kademesini rehin alarak, 
bir darbe teşebbüsünde bulunmuştur. 
İradelerini Pensilvanya’daki çete liderine 
teslim etmiş, komutanları yerine orada-
ki zattan emir alan “asker elbisesi giymiş 
teröristler”, o gece uçaklarla, helikop-
terlerle, tanklarla, silahlarla, korumakla 
yükümlü oldukları bu devlete ve millete 
saldırmışlardır. Gece boyunca Cumhur-
başkanlığı Külliyesi, Başbakanlık, Ge-

nelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığı, MİT yerleşkesi, Boğaziçi 
Köprüsü ve birçok askeri tesisimiz gözü 
dönmüş bu caniler tarafından ateş altı-
na alınmıştır. En utanç vericisi ise, ülke 
tarihimizde ilk defa Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin bombalanmasıdır. Bu utanç 
verici duruma rağmen Gazi Meclisimiz, 
adına ve tarihine yaraşır bir şekilde, tıpkı 
Kurtuluş Savaşı’nda düşman toplarının 
sesinin Polatlı’dan duyulduğu dönemde 
olduğu gibi, cesurca, kahramanca göre-
vini yapmaya devam etmiştir.

Milletimiz, Sayın Başbakanımızın ve şah-
sımın yaptığı çağrılar üzerine, sokaklara, 
meydanlara koşarak darbecilere karşı 
büyük bir direniş sergiledi. Muhalefet 
partilerimiz ve medyamız, ülke tarihi-
mizin bu en kritik dönüm noktasında 
gerçekten takdire şayan bir tavır takın-
dı. 15 Temmuz gecesi inancı, meşrebi, 
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etnik kökeni, siyasi görüşü ne olursa ol-
sun tüm Türk Milleti, 79 milyon yekvücut 
olarak tam anlamıyla bir destan yazdı. O 
gece sokaklarda sadece belli bir partinin, 
inancın, siyasi görüşün mensupları yok-
tu; Alevi’si, Sünni’si, iktidarı, muhalefeti, 
Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, hasılı tüm 
renkleri ve tüm toplum kesimleriyle 79 
milyon Türkiye vardı. 15 Temmuz gecesi 
milletimiz iradesine sahip çıkarak, ülke 
tarihimizin en alçak darbe girişimini boşa 
çıkardı. Sokakları dolduran halkımızın 
çelikten iradesi karşısında tıpkı Çanakka-
le’de olduğu gibi tanklar, tüfekler, uçaklar 
soğuk bir demir yığınına dönüştü. Türki-
ye’nin kutlu yürüyüşünü engellemek is-
teyen üst aklın piyonları, FETÖ’nün gözü 
dönmüş teröristleri, milletin ortak irade-
si, ortak direnci, sarsılmaz cesareti karşı-
sında tarihi bir bozgun yaşadı.

O tarihi gece boyunca gözlerimizi yaşar-
tan, göğsümüzü kabartan birçok kah-
ramanlık hikâyesine şahit olduk. Füze 
rampalarının gidişini engellemek için 
bunların taşındığı kamyonun lastiklerini 
kesen Polatlılı vatandaşlarımı, yıl boyun-
ca hasadını bekledikleri ürünleri yaka-
rak jetlerin uçuşlarına engel olan Kazan 
halkını, elinde bayrağı ile tek başına dar-
becilere kök söktüren hanım kardeşimi, 
“Gün, vatan müdafaası günüdür” diyerek 
tankların üzerine yürüyen gençlerimi-
zi, alnı secdede sabaha kadar gözyaşı 
döken, dua eden piri fanilerimizi, 81 vi-
layetimizin tamamındaki vatan kahra-
manlarını hiçbir zaman unutmayacağız. 
Şunu bir kez daha gördük ki, bu millet, 
istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük 
sigortasıdır.

Son hadise bize vatanımızın sınırlarının 
780 bin kilometrekare ile sınırlı olmadı-
ğını da gösterdi. Sadece yurt içinde de-
ğil, dünyanın en ücra köşelerinde, Ku-
düs’te, Hartum’da, Bakü’de, Viyana’da, 
Londra’da, Mekke’de, Medine’de, çeşitli 
kıtalarda milyonlarca kardeşimiz cami-
lere, meydanlara akın ederek bizim için, 
bu millet için dua etti. Darbenin ilk anla-
rından itibaren dost ve kardeş ülkelerin 
liderleri bizzat arayarak, mesaj gönde-
rerek veya açıklama yaparak, bu kritik 
dönemde demokrasiden yana tavır koy-
du. Bu süreçte “bekle gör” tavrı içinde 
olanları, net bir duruş sergilemek yerine 
genel geçer ifadelerle durumu savuş-
turmaya çalışanları da elbette not ettik. 
Şimdi önümüzde yeni ve çok daha kritik 
bir süreç bulunuyor. Artık gün “tereddüt” 
değil, “adaleti tesis etme ve sorumlular-
dan hesap sorma” günüdür. Atalarımızın 
dediği gibi, “kurda merhamet kuzuya zu-
lümdür”.

Masumların kanını döken, kendisine 
emanet edilen silahı milletine doğrultan, 
kamu vazifesini devlet ve ülkenin men-
faati yerine örgüt çıkarları için kullanan 
herkesten, rütbesine, payesine, konu-
muna bakılmadan işledikleri suçun ve 
ihanetlerin hesabını soracağız. Şu aşa-
mada devletimiz için en önemli husus, 
başarısız olmanın şokunu yaşayan ve 
suçüstü yakalanan terör örgütünün to-
parlanmasına izin vermeden gerekli ted-
birleri süratle almaktır. Ülkemizde Ola-
ğanüstü Hal uygulamasını düzenleyen 
Anayasamızın 120. maddesi çerçevesin-
de, meşruiyetten ve demokrasiden asla 
taviz vermeden, gereken idari ve hukuki 
adımları atmaya başladık.

Cumhurbaşkanımızın Kaleminden*:

Gün oLur AsrA BeDeL
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Bugüne kadar örgütle iltisaklı olduğu, 
haklarında yapılan tahkikat ve müfettiş 
raporlarıyla tespit edilen yaklaşık 50 bin 
kamu çalışanına görevden el çektirdik. 
Burada öncelikli amaç, devletimizin 
farklı kurumlarında yuvalanmış örgüt 
mensuplarının, ellerindeki kamu gücü-
nü ve imkânlarını örgütle mücadeleyi 
sekteye uğratacak şekilde istismar et-
melerinin önüne geçmektir. Bunun ya-
nında örgüte finans ve insan kaynağı 
temin eden özel sektör kuruluşlarının 
da üzerine kararlılıkla gidilmektedir. 23 
Temmuz’da yürürlüğe giren 667 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname devleti-
mizin ciddiyetini net bir şekilde ortaya 
koymuştur. Önümüzdeki günlerde ata-
cağımız diğer adımlarla, hücre yapılan-
ması şeklinde örgütlenerek devletimizi 

habis bir ur gibi saran, ihanetleri artık 
tescillenmiş bu terör örgütüyle müca-
delemizi sürdüreceğiz. FETÖ’nün bizim 
nazarımızda PKK’dan, DEAŞ’tan veya 
DHKP-C’den hiçbir farkı yoktur. Hatta 
söylemi, örgütlenme modeli ve eylem 
kapasitesi itibariyle bu terör örgütle-
rinden çok daha sinsi, çok daha tehli-
kelidir.

Öte yandan FETÖ terör örgütüyle mü-
cadelenin sadece ülke içinde yürütül-
mesi yeterli değildir. FETÖ’nün dünya-
nın 150 ülkesinde faaliyet gösterdiği; 
eğitim, diyalog, yardım, hizmet kılıfı al-
tında bu ülkelerde de örgütlendiği bi-
liniyor. Bu ülkelerin de, ülkemizin yaşa-
dığı sıkıntılara maruz kalmamaları için 
şimdiden tedbir alması, topraklarında 
bu yapıya hayat alanı tanımaması ge-
rekiyor. Son darbe girişiminde karanlık 
ve kanlı yüzü ortaya çıkan ve suçüstü 
yakalanan örgütün paçasını kurtarmak 
için çarpıtılmalara ve medya manipü-
lasyonlarına başladığını görüyoruz. Ya-
lanı, takiyyeyi ve iftirayı temel inanç ka-
idesi haline getirmiş bu yapı, ne kadar 
inkâr ederlerse etsin, bu kez kendini ele 
vermiştir. Artık bu çeteye ne Türkiye’de 
ne de dünyada rahat yoktur. Her piyon 
gibi bunların da son kullanma tarihleri 
gelmiştir. Nitekim bazı dost ülkelerin, 
darbe girişiminin hemen ardından ör-
gütle ilgili daha önce aldıkları tedbirle-
ri bir adım öteye taşıdıklarına, örgütün 
üzerine daha kararlı bir şekilde gittik-
lerine şahit oluyoruz. İnşallah bundan 
sonra mücadelemizi hem ülke içinde 
hem de ülke dışında çok daha kararlı, 
çok daha sistematik bir şekilde devam 
ettireceğiz.
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Son olarak milletimizin bir konuda 
müsterih olmalarını istirham ediyo-
rum. 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ve 
devlete silah doğrultan, bu aziz mille-
tin kanını döken, emanete ihanet eden 
darbecileri, vatandaşlarımızın yüreğini 
ferahlatacak, tüm cunta heveslilerine 
ibret olacak bir cezaya çarptırılmaktan 
hiçbir güç alıkoyamayacaktır. Biz bugü-
ne kadar milletimizin çizdiği istikamet 
çerçevesinde hareket ettik, onların ta-
leplerini emir belledik. İçinde bulun-
duğumuz bu hassas süreçte tüm dost 
ve müttefiklerimizden beklentilerimiz, 
ülkemizi eleştirmek, üstü kapalı olarak 
veya açıkça tehdit etmek yerine empa-
ti yaparak, dayanışma göstermeleridir. 
Bizim atlattığımız badireyle mukayese 

edilemeyecek kadar küçük tehditlerle 
karşılaşan ülkelerin, vatandaşlarının 
can güvenliğini ve kamu düzenini ko-
rumak için aldıkları tedbirler ortadadır. 
Nasıl bu ülkelerin kendi anayasaları 
çerçevesinde aldıkları tedbirler eleştiri 
konusu yapılmıyorsa, bir gecede yüz-
lerce vatandaşını şehit veren, yıkımın 
eşiğinden dönmüş Türkiye’nin de Ana-
yasal düzenini, demokrasisini ve vatan-
daşlarının güvenliğini koruma hakkı 
eleştiri konusu olmamalıdır.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Habertürk “Demokrasi Zaferi Özel 
Eki” için yazdığı yazısıdır.
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BAşBAKAnIMIZIn BAKAnLAr KuruLu TopLAnTIsI
sonrAsInDA YApTIKLArI AçIKLAMA *           

15 Temmuz darbe kalkışmasını demokrasi 
bayramına çeviren aziz halkım, demokrasiye, 
hukuka, vatandaşlarımıza yapılan bu alçak sal-
dırı milletimizin dirayeti, demokrasiye ve siyasi 
iradeye sahip çıkması sonucunda akamete uğ-
ratılmıştır. Başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Türkiye, 
böylece büyük bir beladan daha kurtarılmıştır. 
Bu kalkışma şüphesiz en başta milletimizin 
ülkesine, geleceğine sahip çıkma iradesiyle 
başarısızlıkla sonuçlandırılmıştır. Ama bunun 
yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanı’mız, Başkomu-
tan’ımız Recep Tayyip Erdoğan’ın millet bedel 
ödemesin gerekirse biz bedel ödeyelim, diye-
rek ortaya koyduğu irade hükümetimizin de 
olayı sükunetle ve büyük bir kararlılıkla karşıla-
yıp gereken adımları vakit geciktirmeden atmış 
olmasında büyük bir katkısı vardır.

“Dökülen her damla kanın 
hesabını soracağız”

18 temmuz 2016

“...Bu Yüce Milletin adı 
Türk Milletidir!...”

Nihat ÖZDEMİR
TDMMB Genel Başkan Yrd.
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SİYASİ PARTİ LİDERLERİNE TEŞEKKÜR

Burada teşekkür etmemiz gereken birçok 
kişi ve kurum var. Bu olay kamuoyuna 
mal olduğu andan itibaren bizimle te-
masa geçen CHP, MHP, HDP yöneticileri 
bunun başka bir şey olduğunu ve bura-
da parti hesabı asla yapılamayacağını, 
millete karşı yapılan bu alçakça girişimin 
karşısında olduklarını ve hükümete her 
türlü desteği vermek konusunda hazır 
olduklarını ifade ettiler. Biz de sayın ge-
nel başkanlara teşekkür ettik ve kendi-
lerinden sizin desteğiniz parti taraftar-
larının görüş farkı, ideoloji farkı, parti 
farkı gözetmeksizin herkesin meydanla-
ra inmesini ve demokrasi nöbetine dahil 
olmalarını istedik. Kabul ettiler. Bundan 
dolayı gösterdikleri bu asil davranıştan 
dolayı bütün siyasi partilerimize, onların 
taraftarlarına ve liderlerine milletim adı-
na teşekkür ediyorum.

MEDYA KURULUŞLARINA TEŞEKKÜR

Böylesine olağanüstü bir durumda Türk 
milletine yakışır, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
değerlerine yakışır bir yayın anlayışıyla dar-
benin asla ve asla meşruiyet kazanamayaca-
ğını ve bunun Türkiye’nin geleceğine darbe 
girişimi olduğu tezinden hareketle çok milli 
bir duruş gösterdiler istisnasız bütün basın, 
yayın, medya kuruluşları. Bunun içinde bü-
tün medya kuruluşlarımıza milletimiz adına 
teşekkür ediyoruz.

Sivil toplum kuruluşlarımız görüş farkı, dü-
şünce farkı ortaya koymadan meydanlara 
indiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Kol 
kola girdiler. Bir fotoğraf gördüm, çok etki-
ledi beni. Çarşaflı bir hanımefendi bir kam-
yonun direksiyonunda yanında da başı açık 
modern giyimli bir kadın muavin koltuğun-
da oturuyor. Kamyonun arkasında da hınca-
hınç insan meydana süratle gidiyorlar. İşte 
Türkiye’yi birleştiren değer bu. Bu fotoğraf BAşBAKAnIMIZIn BAKAnLAr KuruLu TopLAnTIsI

sonrAsInDA YApTIKLArI AçIKLAMA *           
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gözlerimden damlalarının düşmesine se-
bep olan fotoğraftır. Ayrımız gayrımız yok. 
Biz birlikte Türkiye’yiz. Bu aziz millet 15 Tem-
muz gecesi bir kez daha ispat etmiştir. Mille-
timize teşekkür ediyoruz.

KAHRAMAN POLİSLERİMİZ CANLARINI 
SİPER EDEREK ALÇAKLARA GEREKEN CE-
VABI VERDİ

Ayrıca bu süreçte valilerimiz, emniyet mü-
dürlerimiz, kaymakamlarımız ve bütün mül-
ki amirler canla başla mesai mefhumu dik-
kate almaksızın çalışmışlardır ve çok büyük 
iş başarmışlardır. Özellikle kahraman polis-
lerimiz canlarını siper ederek bu alçaklara 
gereken cevabı vermişlerdir. Bu vesileyle 
demokrasi mücadelesinde, darbe girişimini 
çökertme mücadelesinde hayatını ortaya 
koyan sivil şehitlerimize, polis şehitlerimi-
ze Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin 
başı sağ olsun. Yaralananlara acil şifalar di-
liyorum.

SİLAHLI KUVVETLERİMİZ ÜLKEMİZİN 
GÖZBEBEĞİDİR

Bu darbede bir şeyi özellikle dikkate alma-
mız lazım. Her ne kadar bu darbe girişimi 
Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde başlatıl-
mış olsa da bunu yapmaya kalkışanların 
Türk Silahlı Kuvvetler’in vatanını, milletini, 
bayrağını seven subay, astsubay ve men-
suplarıyla zerre kadar alakası yoktur. Bun-
lar asker elbisesi içerisine girmiş eli kanlı 
canilerdir. Terör örgütünün mensuplarıdır. 
Değerlendirmeleri yaparken aziz milletim-
den hükümetimiz olarak talebim şudur. 
Lütfen bu canilerle Silahlı Kuvvetlerimizi 
aynı tutmayın. Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemi-
zin gözbebeğidir. Bölücülükle mücadelede 
emniyet kuvvetlerimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz 
büyük bir mücadele vermektedir. Bu hain 
girişimde bulunanların asla ve asla Silahlı 
Kuvvetleri temsil edemeyeceğini ve bu hu-
susu değerlendirirken askerimize, ordumu-
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za, onların itibarına zarar verecek kurumsal 
yapısını yıpratacak hareketlerden vatandaş-
larımız lütfen uzak olsunlar. Bunu özellikle 
istirham ediyorum.

YARGI CAMİASINA TEŞEKKÜR

Bir büyük teşekkür de yargı camiasına, ada-
let camiasına. İlk andan itibaren bu yasa 
dışı, bu çılgınca kalkışmaya önderlik eden, 
teşvik eden ve sevk edenleri teker teker 
Türk adaleti savcıların marifetiyle almış, bu 
konuyla ilgili rakamları ve detayları daha 
sonra vereceğim. Türkiye’nin bir hukuk dev-
leti olduğunu rütbe, makam gözetmeksizin, 
yıldızlarına, apoletlerine bakmaksızın gere-
ğini yapmıştır. Savcılarımıza, Adalet Bakan-
lığı’mızın bütün mensuplarına, İçişleri Ba-
kanlığı’mızın bütün mensuplarına teşekkür 
ediyorum.

DOSTLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yurt dışından da dost ve müttefik ülkeler bu 

hareketin meşru bir hareket olmadığını ve 
milli iradenin seçimleriyle iş başına gelen 
meşru hükümete yapılan bu saldırının asla 
kabul edilemeyeceğini açık ve net şekilde 
ortaya koymuşlar; tercihlerini demokrasi-
den, halkın iradesi yönünde yapmışlardır. 
Dostlarımıza da teşekkür ediyorum.

MİLLETİN OLDUĞU YERDE İLLET OLMAZ

En önemlisi millet. Milletin olduğu yerde 
illet olmaz. Millet ben buradayım, mey-
dandayım; dedi. Bu çapulcular gelsin, kar-
şılarında biz varız; dedi. Köprüde tankların 
tepesine çıkanlar, oradaki askerleri alıp on-
lara nasihat edenler ve tankın üzerlerine yü-
rüdüğünü bile bile meydandan ayrılmayan 
kucağında bebeleriyle, yanlarında bastonlu 
dedeleriyle hep sokakta olan aziz milletime 
ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu işe kalkı-
şanlar şunu bilmelidir ki dökülen her dam-
la kanın hesabını öyle bir çetin soracağız 
ki bunu görecekler. Eğer bu hesapları gör-
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mezsek bize bu dünyada da öbür dünyada 
da rahatlık yok. Bu bizim milletimize karşı 
en ulvi görevimizdir. Bunu yaparken hırsla 
hareket etmeyeceğiz. Kanun içinde hareket 
edeceğiz. Çünkü adalet herkese lazım. Duy-
gusal olmaktan uzak ama insan hayatının 
da ne kadar önemli olduğu bilinciyle hare-
ket ederek bunların hesabını soracağız.

FİNANSAL SİSTEMİMİZ TIKIR TIKIR ÇALIŞI-
YOR

Çeşitli çevreler Türkiye’de ekonominin alt üst 
olacağı, Türkiye’de pazartesi günü adeta haya-
tın duracağı şeklinde propagandalar yaptılar. 
Bu propagandaların maksatlı olduğunu bili-
yorduk. Ekonomiden sorumlu arkadaşlarımız 
gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerekli te-
masları yaptılar. Durum tespiti yaptılar. Allah’a 
şükür bugün itibariyle finansal sistemimiz tıkır 
tıkır çalışıyor. Bankalarımız, borsamız çalışıyor. 
Merkez Bankası işin başında ihtiyaç olunca 
gereken her türlü tedbiri almak için hazır bek-
liyor. Bugün ekonomik göstergelerde yaşa-
nan değişim Türkiye’nin normal günlerdeki 
değişiminden farklı değil. Ne risk biriminde 
ne borsa işlemlerinde ne kursa ne faizde de-
ğişim normal sınırlarda seyrediyor. Bu darbe 
demokrasinin, milli iradenin temsilcisi siyasi 
otorite tarafından, hükümet tarafından bas-
tırılmış; hayat normale dönmüştür. Piyasanın 
verdiği mesaj budur.

DIŞ TEHDİTLERE KARŞI ALARM HALİMİZ 
DEVAM EDİYOR

Bir başka tezvirat da ‘Bu darbe girişimi dola-
yısıyla hükümet bütün enerjisini, işini buna 
ayırdı; dolayısıyla dış tehditlere karşı, bölücü 
terör örgütüne karşı zafiyet var’. Bunlarda da 
yanıldılar. Türkiye büyük bir ülke. Bu Türki-
ye’nin 100 yıllık tecrübesi içerisinde küçüm-
senecek bir olay değil ama bunun gibi daha 
birçok tehdidi de aynı anda bertaraf edecek 
gücünün olduğunu dünya alem bilmelidir. 
Dolayısıyla dış tehditlere karşı alarm halimiz 
devam ediyor. Bölücü terör örgütlerine karşı 

da kararlılığımızda en ufak gevşeme yoktur.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BU İŞİN AD-
RESİ NET OLARAK BELGELERİYLE ELİMİZ-
DE

Bu darbe teşebbüsü Türkiye’nin bekasına, Tür-
kiye’nin demokrasisine karşı bir darbe olduğu 
ayan beyan bellidir. Bunu yapanlar da bellidir. 
Bunların her ne kadar kainat imamı dedikle-
ri bunu bizim haberimiz yok, hükümet böyle 
bir oyun oynuyor, kendi emellerine gerçek-
leştirmek için böyle bir tezgah içinde; dese 
de cümle alem biliyor. Elimizdeki 7 bin 500 
kişilik gözaltına alınanlardan bu işin adresinin 
çok net olarak belgeleriyle elimizde olduğunu 
da kamuoyunun bilmesinde fayda var. Konu-
şacak, söylenecek çok şey var. Ama hepsini 
zamanı gelince söyleyeceğiz. Şu anda biz bu 
kalkışmanın artçı etkilerini yok etmekle, bir 
anlamda arazi temizliği yapmakla meşgulüz.

12 EYLÜL DARBESİ BİLE VATANDAŞLARI-
NIN ÜZERİNE BOMBA ATMADI

Bu işi planlayanlar her ayrıntıyı akıllarınca he-
sap etmişler. Kimin hangi makama geleceği, 
kimin hangi ilde sıkı yönetim komutanı ola-
cağı, kimin hangi bakanlıklara geleceği yani 
tam 12 Eylül darbesinin planlaması niteliğin-
de bir planlama ama 12 Eylül darbesinden bu 
darbe girişiminin bir farkı var. 12 Eylül darbesi 
bile vatandaşlarının üzerine bomba atmadı. 
Vatandaşlarını gelişi güzel taramadı, Meclis’i-
ni, polis karargahlarını bombalamadı. Cum-
hurbaşkanlığını bombalamadı ve bu ne de-
mektir? Devletin verdiği elbiseyi giyeceksiniz. 
Onun imkanlarından yararlanacaksınız. Bu 
milletin dişinden tırnağından artırdığı vergi-
lerle, paralarla alınan silahları gelip meydana 
inen, Türkiye’ye sahip çıkan bu aziz milletin 
evlatlarının üzerine yağmur gibi atacaksınız. 
Bunun asla ve asla kabul edilebilir bir yanı 
yok. Bunu ancak Suriye’de Esed yaptı. Ben 
Türkiye’nin şanlı ordusunu cani Esed’in yap-
tıklarıyla karşılaştırmaktan hicap duyuyorum. 
Bu bizim askerimizin, silahlı kuvvetlerimizin işi 
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değil. O bünyede yuvalanan bu terör çeteleri-
nin kalkışmasıdır.

VATANDAŞIMIZDAN İSTEĞİMİZ, AYRIŞTIRI-
CI OLMAYALIM

Bu olayın soruşturma boyutu devam ediyor. 
Kolluk yönünden gözaltılar halen devam edi-
yor. Bundan sonra zerre kadar ihtimali bile 
göz ardı etmeden bütün riskli alanları kontrol 
etmeyi sürdüreceğiz. Vatandaşımızdan isteği-
miz şudur. Ayrıştırıcı olmayalım. Kucaklayalım. 
Dostluk halkasını genişletelim. Senin partin 
ne, diye bunlara takılmayalım. Gün beraber 
olma günüdür. İlk günde başlattığımız o he-
yecan, demokrasiye sahip çıkma azmi azal-
masın. Artarak devam etsin. Çünkü tehdit tek-
tir. Tehdit Türkiye’nin geleceğidir. Türkiye’nin 
geleceğinde herkes söz sahibi. AK Parti, CHP, 
MHP, HDP ve bütün toplumun paydaşları bü-
tün vatandaşlarımız söz sahibidir. Bu bizim or-
tak kaderimizdir.

MEYDANLARA DAVET

Şu anda komuta kademesi iş başındadır. Du-
rum kontrol altına alınmıştır. Hem askeri yön-
den hem emniyet güçlerimiz gece gündüz 
büyük fedakarlık yaparak görevlerini icra et-
mektedir. Hükümetimiz de bir dizi çalışmaları 
yapacaktır. Meclis yarından itibaren çalışmala-
rına devam edecek. Hayat devam ediyor. Gün-
düz vatandaşlarımız işine gücüne gidecek 
ama akşamları mesaiden çıkacak meydanlar-
da bir müddet daha demokrasi nöbetini tut-
maya devam edeceğiz. Bu hem nöbet hem 
de demokrasi şölenidir. Biz de arkadaşlarımız 
da bütün partileri, başkanlarını, milletvekille-
rini bu meydanlardaki şenliğe, nöbete davet 
ediyorum.

208 ŞEHİDİMİZ VAR

Bu darbe kalkışmasında ne yazık ki şu ana ka-
dar tespit edilen 208 şehidimiz var. Bunların 
60 tanesi polis, 3 tanesi asker, 145 tanesi de 
sivil kahraman şehitlerimizdir. Sivil şehitleri-
miz derken şunu da söyleyeyim; bunlar Türki-

ye’deki şehitlik mertebesinin en üst düzeyine 
çıkmışlardır. Dolayısıyla şehittirler. Düşmana 
karşı çarpışıp şehit olan askerimiz, polisimiz 
hangi statüdeyse aynı statüden yararlanacak-
tır yakınları. Ve bu kalkışma esnasında zarar 
gören bütün vatandaşlarımızın da zararları 
eksiksiz giderilecektir. Bin 491 yaralımız var. 
Gözaltına alınan şahıs sayısı 7 bin 543. Bunlar 
değişebilir. Şu andaki sayıları veriyorum. Bun-
lardan 100 tane polis, 6 bin 38 tane çeşitli rüt-
belerde asker, 755 hakim ve savcı, 650 tane de 
sivil olmak üzere. Gözaltılardan tutuklamaya 
dönüşen 316. Yaralı olanlar var. Darbecilerden 
ölü olarak ele geçirilen 24, yaralı ele geçirilen 
50, gözaltında işlemleri devam eden 7 bin 
271.

İÇİŞLERİ VE MALİYE BAKANLIKLARINDA 
GÖREVDEN EL ÇEKTİRME

Bakanlıklarımızda da bu olayla birlikte bu te-
rör örgütüne o veya bu şekilde katılmış kamu 
görevlilerinin aynı şekilde tasfiye edilmesine 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bakanlıktaki gö-
revden el çektirme işlemleriyle ilgili “İlk etap-
ta Maliye Bakanlığı’mız bugün itibariyle bin 
500’e yakın kamu görevlisi hakkında bugün 
görevden el çektirme işlemleri başlatıldı. De-
vam da edecek.

BAŞBAKAN YILDIRIM’I AĞLATAN ‘TORUN’ 
SORUSU

Amacımız Türkiye’nin artık 3’üncü dünya ül-
kesi görünümünden çıkması, yavrularımızın 
geleceğimizin karartılmasına yol açacak yasa 
dışı, meşru olmayan bu hareketlerin bir daha 
ülkemizde yaşanmaması için gereken her 
türlü tedbiri alacağız. Benim 12 yaşındaki to-
runum ‘Dede bunlar bizim askerlerimiz değil 
mi, niye insanları öldürüyor?’. Ben buna cevap 
veremedim. Ama cevabı vereceğiz. Öyle bir 
vereceğiz ki bütün dünya görecek.

* Başbakanlık web sitesinden alınmıştır
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TürKiYe BüYüK MiLLeT MeCLisi’nin
16 TeMMuZ 2016 TArihLi orTAK BiLDirisi *

“Bizler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cum-
huriyet Halk Partisi, Halkların Demok-
ratik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi 
grupları olarak aziz milletimizin kendi-
sine, millî iradeye, devletimize, özellikle 
de millet iradesinin temsilcisi olan mil-
letvekillerine ve Gazi Meclise yönelik 15 
Temmuz gecesi başlatılan ve 16 Tem-
muz sabahı etkisiz hâle getirilen darbe 
girişimini ve Meclise yönelik saldırıları 
şiddetle kınıyoruz.

Milletimiz, bütün dünyaya örnek ola-
cak şekilde darbenin karşısında durmuş 
ve kanlı darbe girişimini engellemiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti'ni ve kurumları-
nı canı pahasına koruyan bu aziz millet 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi,
Dört parti olarak farklı 
görüşlerimiz olsa da hepimiz, 
tüm milletvekillerimizle, tüm 
teşkilatlarımızla, milli iradenin 
yanındayız, milli iradeye hep birlikte 
sahip çıkıyoruz ve ebediyen sahip 
çıkacağız.”

Sefer AKKAYA
TDMMB şehircilik Komisyonu Başkanı
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her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak 
etmektedir. Bu uğurda canlarını veren 
şehitlerimize milletçe minnettarız ve o 
kahramanlarımızı da asla unutmayaca-
ğız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu aziz ve 
kahraman milletin temsilcisi olarak mil-
letimizin verdiği yetkiyle bombaların ve 
kurşunların altında görevini ifa etmiş, 
bir kez daha milletine layık bir Meclis ol-
duğunu göstermiştir.

Unutulmamalıdır ki TBMM, Kurtuluş Sa-
vaşı'nı yöneten, Türkiye'nin demokrasi-
ye geçişini gerçekleştiren, demokratik 
parlamenter sistemi yıllar içinde geliş-
tirmiş, bir milleti yokluk ve yoksulluktan 
alıp muasır medeniyet seviyesine çıkar-
manın mücadelesini vermiş bir meclistir.

Meclisimiz tek yürek, tek vücut olarak 
büyük bir cesaretle darbeye karşı hay-
siyetli bir duruş sergilemiştir. Darbecile-
re gereken cevabı, dünyaya da gereken 
mesajı vermiştir.

TBMM'nin, meşum darbe girişimine kar-
şı sergilediği kararlılık, Türkiye'de de-
mokrasinin daha da yerleşmesi ve geliş-
mesi adına da son derece değerlidir.

Herkes bilmelidir ki, bugün olduğu gibi 
gelecekte de milletimize, millî iradeye, 
Gazi Meclise uzanacak her el, karşısında 
TBMM'nin çelikten iradesini bulacaktır.

TBMM milletin demokrasiye sarsılmaz 
inancını yansıtmayı sürdürecektir.

Meclisimizde bulunan tüm parti grupla-
rının darbe girişimine ortak bir tavır ve 
ortak bir dille karşı durmaları değerlidir 
ve tarihe geçecektir. Bu ortak tavır ve or-

tak dil, milletimizi ve millî iradeyi daha 
da güçlendirecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tek yürek 
hâlinde görevinin başındadır.

Milletin Meclisi, millete ve egemenliğine 
yönelik bu saldırıya girişenlere bedelini 
hukuk içinde en ağır şekilde ödetecektir.

Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olma-
yacağının en somut ispatı da işte bu or-
tak bildiridir.

Dört parti olarak farklı görüşlerimiz olsa 
da hepimiz, tüm milletvekillerimizle, 
tüm teşkilatlarımızla, milli iradenin ya-
nındayız, milli iradeye hep birlikte sahip 
çıkıyoruz ve ebediyen sahip çıkacağız.

Milletimiz müsterih olsun.

Milletin Meclisi ve milletvekilleri, mille-
tin emanetini yere düşürmemiştir ve dü-
şürmeyecektir.

Bir kez daha demokrasimize, milletimi-
ze, milli iradenin tecelligahı TBMM'ye 
saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokratik 
tepki sınırlarını aşan, ülkemize yakışma-
yan şiddet eylemlerinden uzak durul-
masını halkımızdan rica ediyoruz.

Darbeye direnirken vefat eden şehitleri-
mizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 
Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, milleti-
mize geçmiş olsun diyoruz.

Bu zor anımızda Türkiye'nin ve aziz mil-
letimizin yanında duran, destek mesaj-
larını ileten tüm dost ve kardeş ülkeleri 
de buradan selamlıyoruz.”

* T.C. Dışişleri Bakanlığı sitesinden alınmıştır

TürKiYe BüYüK MiLLeT MeCLisi’nin
16 TeMMuZ 2016 TArihLi orTAK BiLDirisi *



İpek Yolu Medeniyetleri 36 İpek Yolu Medeniyetleri37

Chp LiDeri KeMAL KILIçDAroğLu’nun
TBMM GeneL KuruLunDAKi hiTApLArI *               16 temmuz 2016

DÜN YAŞADIĞIMIZ OLAY DOĞRUDAN 
BİR DARBE GİRİŞİMİDİR

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyasi 
partilerimizin saygıdeğer genel başkanları, 
bizleri televizyonları başında izleyen say-
gıdeğer yurttaşlarım; Türkiye Cumhuriyeti 
bize altın tabak içinde sunulmadı. Türkiye 
Cumhuriyeti devletini acıyla, kanla, göz ya-
şıyla kurduk. Yeniden bir devlet kurmak için 
verdiğimiz mücadele, bütün dünyanın say-
gısını kazandı. Mazlum milletlere örnek bir 
devlet kurduk. Cumhuriyeti demokrasiyle 
taçlandırmak da cumhuriyeti kuranların, 
çocuklarına vasiyetidir. 

Değerli milletvekilleri, demokrasiyi oluştur-

DEMOKrASİYİ GELİŞTİrMEK VE 
DErİnLEŞTİrMEK HEpİMİZİn 
OrTAK pAYDASı OLDu
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mak, geliştirmek, derinleştirmek kolay de-
ğildir. Tarihin her evresinde bunu görürüz. 
Biz de demokrasi adına ağır bedeller öde-
dik. Dikkat buyurunuz, hatırlayınız, bu ağır 
bedeller hep darbe dönemlerinden son-
ra olmuştur. Değerli milletvekilleri, açıkça 
söyleyelim, dün yaşadığımız olay doğrudan 
bir darbe girişimidir. Cumhuriyetimize, de-
mokrasimize, tarihsel birikimimize yapılmış 
açık bir saldırıdır. Oysa biz, demokrasimizi 
güçlendirmek ve baki kılmak için Anaya-
sa’mıza öyle maddeler koyduk ki değişti-
rilmesi dahi teklif edilemez. Nedir bunlar? 
Örneğin: "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, 
laik, sosyal bir hukuk devletidir." diyoruz. 
İşin anahtarı da aslında burada

Her koşulda demokrasiyi savunmak, huku-
kun üstünlüğünü savunmak, laikliği savun-
mak hepimizin ortak görevi ve ortak pay-
dası olmalıdır. Kuşkusuz, dün demokrasiye 
yapılan saldırıyı, açık yüreklilikle, grubum 
adına, bize oy veren bütün kitleler adına, 
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açık-
ça lanetliyoruz. 

DEMOKRASİYİ GELİŞTİRMEK VE DERİN-
LEŞTİRMEK HEPİMİZİN ORTAK PAYDASI 
OLDU

Olay hepimizde derin üzüntü yarattı, fakat 
ne mutlu ki bu süreç, siyasette başından 
beri olması gereken bir ortak paydada biz-
leri birleştirdi. Nedir bu ortak payda? Onu 
da söyleyeyim: Bu ortak payda, cumhuriyet 
ve demokrasiye olan bağlılığıdır Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin. Demokrasiyi geliş-
tirmek ve derinleştirmek hepimizin ortak 
paydası oldu. Bu, bize gurur ve onur veriyor 
ancak bunu sadece dilimizle değil, yüreği-
mizle de söylemeye devam edeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, demokrasi, aynı za-
manda üstünlerin hukuku değil, hukukun 

üstünlüğüdür; demokrasi, aynı zamanda 
Anayasa ve ettiğimiz yemine bağlılık de-
mektir; demokrasi, aynı zamanda düşün-
ce özgürlüğü demektir; demokrasi, aynı 
zamanda medya özgürlüğü demektir; de-
mokrasi, aynı zamanda tarafsız ve bağımsız 
yargı demektir; demokrasi, aynı zamanda 
güçler ayrılığı demektir; demokrasi, aynı 
zamanda din ve vicdan özgürlüğü demek-
tir ve demokrasi, aynı zamanda hukuku ve 
demokrasiyi katledenlere karşı direnme 
hakkı demektir. 

DİRENME HAKKININ NE KADAR MEŞRU 
OLDUĞUNU DÜN GÖRDÜK

Dün halkımız meydanlara çıktı, darbeye 
karşı direnme hakkını kullandı. Hukukun 
çiğnendiği, hukukun üstünlüğünün redde-
dildiği hâllerde, mesela, demokrasinin dar-
beyle yok edilmesinin istenmesi hâlinde, 
direnme hakkının ne kadar meşru olduğu-
nu dün gördük; direnme hakkına bundan 
daha güzel bir örnek verilemez. 

Değerli milletvekilleri, şunu hiç kimse unut-
masın: Bu Meclis sonuna kadar demok-
rasiyi savunacaktır, bundan hiç kimsenin 
endişesi olmasın. Bu Meclis cumhuriyetin 
değerlerini de sonuna kadar savunacaktır, 
bundan da kimsenin endişesi olmasın. 

Değerli milletvekilleri, bu Meclise düşen 
tarihî bir sorumluluk var. Hep birlikte, cum-
huriyet ve özgürlükçü demokrasi bağla-
mında, cepheyi genişletmek zorundayız. 
Dolayısıyla, benzer olayların tekrarlanma-
ması için herkes bu tarihî sorumluluğun 
gereğini yerine getirmek zorundadır. 

Öte yandan, bu darbe girişimi bize şunu 
açık ve net gösterdi: Bu darbe girişimini 
parlamenter demokratik sistemimizin ön-
lediğini de unutmamamız gerekiyor. Bu, 

Chp LiDeri KeMAL KILIçDAroğLu’nun
TBMM GeneL KuruLunDAKi hiTApLArI *               16 temmuz 2016
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parlamenter demokratik geleneğimizin 
bize kazandırdığı bir mirastır, bu mirasa 
sahip çıkmak da hepimizin ortak görevidir. 
Darbenin bastırılması ayrıca parlamenter 
demokratik sistemimizin ulaştığı olgunlu-
ğu da göstermektedir. Ayrılık yok, gayrılık 
yok; demokrasi konusunda sonuna kadar 
birlikte mücadele var. Bu, parlamenter de-
mokrasi sistemimizin olgunluğunu göste-
ren, hangi noktaya ulaştığımızı gösteren en 
önemli olaydır değerli arkadaşlarım, Türk 
siyasal tarihinde. 

Değerli milletvekilleri, ileride "Bu darbe gi-
rişimi nasıl önlendi?" diye tarihçiler oturup 
araştıracaklar. Bu ülkede korkusuz, demok-
rat ve özgürlükçü kalmış bir medyamız var. 
Her türlü eziyet ve yasağa rağmen özgür-
lüğünü korumaya çalışan medya, darbe-
cilerin yolunu kapattı, özgürlüğün yolunu 
gösterdi. Dün televizyonlarımızın başında 
otururken bu gerçeği hep beraber gördük, 
hem de hepimizin gözleri önünde, canlı ya-
yında medya dün halkın doğru bilgilendiril-
mesini sağladı, halka direnme hakkını kul-
lanma konusunda cesaret verdi. Medyaya 
bu bağlamda yürekten teşekkür ediyorum. 
Neden "medya özgürlüğü" diye ısrarla ama 
ısrarla söylerdik? Medya özgürlüğü çağdaş 
demokrasilerde yasama, yargı ve yürütme-
den sonra dördüncü büyük güç. Artık bu 
gücün hepimizin önünde olduğunu da he-
pimiz bilelim değerli milletvekilleri. 

DEMOKRASİ ÜZERİNDEKİ VESAYETE BU 
PARLAMENTO ASLA İZİN VERMEMELİ-
DİR

Yalnız eklemek zorundayım: Siyasi partile-
rin darbe karşısında gösterdiği ortak tavır, 
cumhuriyete ve demokrasiye bağlılık ko-
nusunda öz eleştiri yapma fırsatını da bize 
sundu. Çünkü demokrasi geliştikçe Türkiye 

dünyanın saygın ülkelerinden biri olacak-
tır, bu konuda en ufak bir endişemiz yok. 
Bu darbe girişimiyle ilgili olarak her siyasi 
partinin oturup bir öz eleştiri yapması ta-
rihin zorunlu kıldığı bir durumdur değerli 
arkadaşlar, bir zorunluluktur. Bu darbe giri-
şimiyle ilgili olarak… 

Değerli milletvekilleri, her türlü darbeye 
karşı olmak bu Parlamentonun görevidir. 
Darbecinin kimliği ve amacı ne olursa ol-
sun teröre karşı nasıl ortak bir tavır koyu-
yorsak, bir tepki gösteriyorsak, demokrasi 
üzerindeki vesayete karşı da ortak tavır, 
ortak hedef koymalıyız ve mücadele etme-
liyiz. Demokrasi üzerindeki vesayeti asla 
kabul etmemeliyiz. 

Mademki milletin takdiriyle buraya geldik, 
mademki milletin oyu çok değerlidir, ma-
demki millî irade çok değerlidir, demokrasi 
üzerindeki vesayete kim olursa olsun, ma-
kamı mevkisi ne olursa olsun, rütbesi ne 
olursa olsun bu Parlamento asla izin ver-
memelidir, vermeyecektir de bundan son-
ra. 

Korumaya yemin ettiğimiz demokratik, 
laik, sosyal hukuk devleti bütün bu sorun-
larımızın aslında çözüm anahtarıdır değerli 
arkadaşlarım. Dün burada her partiden mil-
letvekili el ele, yan yana mücadele ettiler, 
büyük saldırılara karşı birlikte göğüs gerdi-
ler, patlayan bombalar altında demokrasiye 
sahip çıktılar. Yarın da hepimiz ortak akılla, 
uzlaşı kültürü içinde -bir daha söylüyorum, 
uzlaşı kültürü içinde- Türkiye’nin sorunları-
nı çözmek için birlikte çalışmak zorundayız. 
Bu, bizim, halkımıza vereceğimiz, vadede-
ceğimiz güzel bir olaydır. 

Yaşadığımız tüm sorunları, tam demokrasi, 
daha fazla özgürlük ve adalet içinde çö-
zebiliriz çünkü özgürlüklerin kısıtlanması, 
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adaletin tek taraflı hâle getirilmesi ve de-
mokrasiden taviz verilmesi, sorunların çö-
zümü değil, sorunların kendisidir değerli 
milletvekilleri. Demokrasiye yönelen her 
tehdit de Türkiye’ye yönelen bir tehdittir. 
Bunu da asla unutmamamız gerekiyor. 

KİM ADALETTEN SAPTIYSA HUKUKUN 
İÇİNDE YARGILAYACAĞIZ

Değerli milletvekilleri, önümüzde çok kritik 
bir dönem olduğu gerçeğini kabul etmeli-
yiz. Bu dönemi soğukkanlılıkla, devletin va-
karına ve ciddiyetine yakışan bir anlayışla 
yani hukuk içinde kalarak atlatmamız ge-
rekmektedir. Devletin vakarına saygı göste-
receğiz, o anlayışta olacağız, hukuktan vaz-
geçmeyeceğiz çünkü devlet, hukuk içinde 
devlettir. Adalet, mülkün yani devletin te-
melidir. Kim adaletten saptıysa, hukukun 

içinde yargılayacağız, ön yargılardan uzak, 
adalete teslim edeceğiz. Devletin saygın-
lığına ve vakarına düşen de budur değerli 
arkadaşlarım. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bu saldırılar sı-
rasında hayatını kaybeden bütün vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifa, milletimize de başsağlığı diliyorum. 

Halk arasında gerilimi tahrik ve teşvik edici 
üslup -halk arasında gerilimi tahrik ve teş-
vik edici üslup- ve girişimlerden kaçınılma-
sı gerektiği vurgusuyla Türkiye’nin bir daha 
böyle acı günler yaşamamasını diliyor, yüce 
Meclisi demokrasi dileğimle saygıyla se-
lamlıyorum.

* Cumhuriyet Halk Partisi sitesinden alınmıştır
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Muhterem Milletvekilleri,

Ekranları Başında Bizleri İzleyen Değerli Vatan-
daşlarım, Kıymetli Misafirler, Türk Medyasının 
Saygıdeğer Temsilcileri,

Bıçak gibi keskin, kurşun gibi ağır, gece gibi 
karanlık bir ülke tablosu altında haftalık parti 
Meclis Grup toplantımızı gerçekleştiriyoruz. 
Tarihinde ilk kez mütecaviz emellere uğrayan, 
ilk defa kurşun ve bomba yiyen Gazi Meclis’in 
çatısı altında sönmeye yüz tutan kardeşlik me-
şalemizi canlı tutmaya çalışıyoruz. Her mihnet 
ve melanete rağmen düşmedik; hamd olsun 
ayaktayız.

Konuşmama başlarken, Türk milletinin her fer-
dini ve toplantımıza iştirak eden her birinizi 
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

“İdama AKP hazırsa biz de varız”



İpek Yolu Medeniyetleri 40 İpek Yolu Medeniyetleri41

Karmakarışık günlerden düşe kalka, ağlaya sız-
laya geçiyor; yaşanan ağır ve tramvatik olayla-
ra hep birlikte kafa yoruyoruz. Sonunda bu da 
oldu, kaos fitili ülke genelinde tutuşturuldu. 
Türkiye demokrasi dışı arayış ve müdahale ça-
balarının soğuk ve yüksek basınç ihtiva eden 
havasıyla sarsıldı. Akılların bir köşesinde de-
vamlı asılı duran, hepimizi kaygılandırıp kara 
kara düşündüren vahim olaylara adım adım, 
usul usul, sinsi sinsi gelindi. Bunalım çığı 79 mil-
yonun üzerine yuvarlandı. Husumet depremi 
vicdanları yıkacak kadar şiddetli oldu. İleri de-
mokrasi iddiaları ters tepti, boş ve asılsız çıktı. 
İster kabul edilsin, isterse de inkar; ama bilinsin 
ki, Türkiye’miz şu anda kör bir çıkmazda, koyu 
bir istikrarsızlık kuşağındadır.

Bugün 93 yıllık Cumhuriyet tarihinin en nazik, 
en kırılgan, en yürek yaralayıcı dönemini yaşı-
yoruz. Bu nedenle ortak akıl ve iradeyle hareket 
etmek durumundayız. Sabırlı olmalı, sağduyu-
nun rehberliğinden ayrılmamalıyız. Kin, nef-
ret ve öfke salgınına kapılıp bu cennet vatana 
kabus üstüne kabus yaşatanların, tuzak kurup 
arkasına yaslanarak birbirimize girmemizi sey-
re dalanların değirmenine su taşımaktan kaçın-
malıyız. Uyanık olmalı, diri durmalıyız.

Milli birlik ve kardeşliğimiz üzerinde oynanan 
acımasız kumarı görmeli, aklımızı başımıza al-
malıyız. Maalesef Türkiye yoğun bakımda, yo-
ğunlaşmış risk altındadır. Türk milleti endişeli, 
gelişmelerin boyutu çok tehlikelidir.

Değerli Arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyet’i 
muazzam bir mücadelenin, muhteşem bir di-
riliş destanının eser ve hediyesidir. Ve bu tarihi 
gerçeğin kötülenmesi, üstünün örtülmesi veya 
yok edilmesi vatana ve millete kast etmek-
le eşdeğer bir cürümdür. Türk milleti 30 Ekim 
1918’den 9 Eylül 1922’ye kadar nice badire ve 
belaları yenerek bağımsızlığını tekrar elde et-
miş, tarihsel yolculuğunu inançla sürdürmüş-
tür. Türkiye korsan bir devlet değildir. Türkiye 
rüştünü ispat edememiş, hukukun ayaklar 
altında süründüğü yeni yetme çadır ve çukur 
devleti hiç değildir.

Kaldı ki tam tersi bir eylem veya teşebbüse ses-
siz kalmamız, hepsinden mühimi büyük Türk 
milletinin müsaade etmesi akla ziyan, milli 
onura mugayir bir haldir. Yürürlükteki Anayasa-
nın 2.maddesinde ifade edildiği üzere, Türkiye 
Cumhuriyeti demokratik, lâik ve sosyal bir hu-
kuk devletidir.

Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bir bütündür. Milli ve üniter devlet yapımızın 
temelleri 1923’de atılmıştır. Egemenlik ise ka-
yıtsız şartsız millete aittir. Bunun hilafına, buna 
aykırı her girişim, her düşünce, her hazırlık, her 
plan gayri meşru, gayri ahlaki ve gayri hukuki-
dir. Kaderimizin çatısı demokrasinin erdem ve 
emanetleriyle örülmüştür. Geleceğimizin rotası 
milli iradenin şaşmaz, değişmez, değiştirilmesi 
teklif dahi edilemez demokratik telif haklarıyla 
çizilmiştir. Hiçbir bahane, hiçbir gerekçe de-
mokrasiden kopuşa, silahlı müdahale ve ara 
rejim özlemlerine dayanak ve esas teşkil ede-
meyecektir. Postal sesleri, tank paletlerinin gü-
rültüleri demokrasinin sesini bastıramayacak, 
milli tercihlere üstünlük kuramayacaktır.

Türk milleti demokraside karar kılmış, meşrui-
yet dairesinde kalarak iktidar değişiminin nasıl 
olacağını yıllar evvel belirlemiştir. Şunu hatır-
dan çıkarmayalım ki, seçimle gelen muhakkak 
surette seçimle gidecektir. Milletin getirdiğini 
yine millet götürecektir. Başka bir yol, başka 
bir seçenek yoktur, olamayacaktır. Bu itibarla 
darbe denemeleri, darbeci hevesler, muhtıracı 
odaklar, cunta arayış ve çabaları ülkeye yapıla-
cak en büyük kötülük ve karşı girişimdir. Erken 
kalkanın darbe yaptığı, elinde silah olanın yö-
netime el koyduğu dönemler artık geride kal-
mıştır. Daha doğru bir ifadeyle kalmak zorun-
dadır.

Türkiye askeri darbelerin ceremesini çok çek-
miş, acı ve ağır faturalarına belirli aralıklarla 
katlanmak durumunda kalmıştır. Askeri müda-
haleler her defasında yıkım getirmiştir. İhtilaller 
Türkiye’yi tarihin gerisine itmiş, on yıllarımızı 
kaybettirmiştir. Demokrasiye ket ve darbe vu-
ran söylem, eylem ve her türlü girişim bu vata-

Mhp LiDeri DevLeT BAhçeLi’nin
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nın hem önünü kapatmış, hem de ufkunu ka-
rartmıştır. Kabul edelim ki, yakın tarihimiz aynı 
zamanda darbeler tarihidir. Darbe, demokra-
sinin kızağa çekilmesi, uçurumdan atılmasıdır. 
Darbe milli iradenin boğazına bağlanmış yağlı 
urgan, masum ve mazlumlara eziyet, işkence, 
mahkûmiyet ve hatta ölüm fermanıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi 47 yıllık şerefli geçmişin-
de darbeye en çok maruz kalan, darbelerden en 
çok zarar gören bir millet ve demokrasi anıtıdır. 
Hiçbir zaman demokrasi dışı oluşum ve çeteleş-
meye sempati duymadık. Hiçbir zaman darbeci-
lerle ortak bir gelecek düşlemedik, düşünmedik. 
Israrla demokrasinden yana olduk. Kararlı bir 
şekilde meşruiyete bağlı ve sadık kaldık. Çünkü 
inanıyorduk ki, darbeyle Türkiye’nin sorunları çö-
zülemezdi. Biliyorduk ki, milliyetçilikle demokra-
si ayrılmaz, kopmaz bir bütün ve ruh ikiziydi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin demokrasiden taviz 
verdiği, ara rejim sevdalılarına, TSK’yı kirli emelle-
rine alet eden kokuşmuşlara göz kırpıp el uzattı-
ğı görülmüş, duyulmuş şey değildir. Bu nedenle, 
15 Temmuz gecesi uçaklar Ankara semalarında 
alçaktan uçuşa başladığı andan itibaren tehlike-
yi hissettik ve anında genel merkezimize intikal 
ettik. Kim gelirse gelsin, Üç Hilal sancağının al-
tında olacağımızı yüreklice gösterdik. Peşinden 
gelişmeleri dikkatle, cesaretle, özenle izlemeye 
koyulduk. Baktık ki, olağan dışı askeri bir hare-
ketlenme vardır.

Türkiye’nin büyük bir tehlikenin eşiğinde oldu-
ğunu anladık. İlk andan itibaren olası bir kalkış-
manın kabul edilemeyeceğini, hükümetin ve 
milletin yanında olduğumuzu bizzat Sayın Baş-
bakan’ı telefonla arayarak ilettim. Arkasından 
16 Temmuz saat 1.30 sularında yazılı bir basın 
açıklamasıyla her türlü demokrasi dışı arayışa 
karşı olduğumuzu, darbe teşebbüsünde bulu-
nanların derhal hukuka teslim olmalarını çekin-
meden, korkusuzca ifade ettim. Ama demedik, 
ancak demedik, bize yarar mı, hissemize bir şey 
düşer mi hesabı yapmadık. Darbe cüretinin kar-
şısına çakı gibi, çelik gibi çıktık, darbecilere hayır 
dedik.

Milliyetçi Hareket Partisi anında darbe girişi-
mine en sert ve tavizsiz tepkiyi vermiştir. Bizim 
yalnızca Allah’a can borcumuz vardır. Biz kutlu 
dava yoluna her şeyi göze alarak, her mihnete 
kafa tutarak, her zillete meydan okuyarak ve de 
sonunu düşünmeden çıktık.

Türk milletinin egemenlik haklarını çiğneyen 
zorbalara; zulümle iktidarı gasp etmeye yel-
tenen haydutlara göz yummamız, ne olur ne 
olmaz basitliğiyle sesimizi kısmamız bir defa 
varlık gayelerimizi inkardır. Çok şükür biz inkâr-
cılardan olmadık, olmaya da hiç niyetimiz yok-
tur. Herkes pısmış vaziyette askeri kalkışmanın 
boyut ve akışını hesap ederken, biz hasbi ve 
haysiyetli davrandık; millet dedik, demokrasi 
dedik, milli iradenin namusunu yılmadan sa-
vunduk.

Milliyetçi Hareket Partisi 47 yılını şehit ve ga-
zilerinin müthiş ve iman dolu mücadelesiyle 
geçirmiştir. Hangi çılgın bize söz geçirebilecek-
tir? Hangi kudurmuş, hangi millet ve demok-
rasi düşmanı bize diz çöktürebilecek, irademi-
ze zincir vurabilecektir? Biz suskun kalsak, 12 
Eylül’ün idam sehpalarına alçakça çıkarılarak 
hayatlarının baharında toprağa sokulan gen-
cecik ve masum şehitlerimizin manevi hatıra-
ları susacak mıdır? Biz durgun kalsak, 12 Eylül 
zindanlarını taş medreseye çeviren fazilet ve 
kahramanlık nişanesi kardeşlerimiz bekleyecek 
midir? Biz dursak, söyleyiniz bana, damarları-
mızda delice akan asil kan hiç duracak mıdır? 
Elbette hayır, elbette asla.

Milliyetçi Hareket Partisi bedeli ne olursa olsun, 
milletin onay vermediği, destek çıkmadığı hiç-
bir ilişki ağının içinde olmayacağı gibi, buna 
tepkisiz de durmayacaktır. Ülkenin huzur ve 
istikbali için tek çare demokrasidir. Seçimle gel-
memiş hiçbir güç ve çevrenin meşruiyeti olma-
yacaktır. Sorunlarımızdan kurtuluşun yegâne 
çıkışı milletimizin tertemiz vicdan ve iradesidir. 
Demokrasi tankın altına girse de, eninde so-
nunda oradan çıkacaktır.

Bu çağda, bu devirde, insanlık tarihinin 2016’yı 
gösterdiği bu zamanda, bırakınız planlanan 
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darbenin gerçekleşmesini, bunu akıldan ge-
çirmek, acaba olur mu demek bile ihanettir, 
rezalettir, düşmanlara hizmettir. Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nin kalbi milletiyle bir atmaktadır. 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin teslimi ve boyun 
eğmesi ancak roman ve hikâyelerde okunabi-
lecek ham bir hayaldir.

Muhterem Arkadaşlarım,

Ne acı, ne büyük bir felakettir ki, 15 Temmuz 
gecesi TSK içine mevzilenmiş dar bir kadro, 
küçük bir yapılanma ülke yönetimini ele geçir-
meye kalkışmıştır. Türkiye, hiçbir zaman şahit 
olunmamış saldırı ve tecavüzlere maruz kalmış-
tır. Türk milletinin güvenliğini sağlamak üzere 
muhataplarına tevdi ve emanet edilmiş silahlar, 
acımasızca yine millete çevrilmiştir. Darbe giri-
şimi sırasında Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet 
köprülerinin Anadolu ve Avrupa istikameti bir 
grup askerce kapatılmıştır.

Genelkurmay Karargahı işgal edilmiş, Genel-
kurmay Başkanıyla beraber kuvvet komutanları 

rehin alınarak Akıncılar Üssüne götürülmüşler-
dir. Komuta kademesinin mahreminde çalışan 
yaver, özel kalem ve emir subayı gibi asker 
şahıslar darbe işbirlikçisi olarak başından beri 
komplonun içinde bulunmuşlardır. İstanbul’da 
bir düğüne katılan Hava Kuvvetleri Komutanı 
da silah tehdidiyle rehin alınmıştır.

Yaşananlara bakınız ki, Genelkurmay Başka-
nı’nın emrinde çalışanlar, namertçe, kalleşçe 
paşanın başına silah dayamışlar, boğazını ke-
merle sıkmışlar, darbe bildirisini imzalatmaya 
uğraşmışlardır. Darbeciler üst düzey komuta 
heyetini etkisiz hale getirmişlerdir. Marma-
ris’te Cumhurbaşkanı’nın kaldığı otel sarılmış, 
bombalanmıştır. Tanklar cadde ve sokaklara 
çıkmıştır. TRT’den Yurtta Sulh Komitesi adına 
kirli bildiriler okunmuştur. Havalimanları tu-
tulmuş, uçuşlar iptal edilmiştir. Sanıyorum 3. 
Dünya ülkelerinde bile olmayan vahşilik bizzat 
darbeciler tarafından yapılmış, Gölbaşı’nda ku-
rulu bulunan Polis Özel Hareket Daire Başkanlı-
ğı bombalı saldırıya uğramıştır. Türk milletinin 
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alın terinden tasarruf edilen kaynaklarla alınan 
uçak ve helikopterlerle kahraman Türk polis-
leri şerefsizce hedef alınmıştır. Ve 47 polisimiz 
şehit edilmiştir. Polislerimizi şehit edenler; Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne sızmış namussuz ve hain 
darbecilerden başkası değildir. Emniyet Mü-
dürlükleri, MİT, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi 
arka arkaya ağır silahlarla taranmış ve suikas-
ta uğramıştır. Hakikaten kâbus ve kapkara bir 
gece yaşanmıştır.

Cumhuriyet tarihinde böylesi bir kepazeliğin izi 
aransa bile şüphe etmeyiniz ki, bulunamaya-
caktır. Dünya tarihinde kendi milli meclislerine 
saldırıp bombalayan çok az sayıda saldırgan ve 
melun vardır ki, bunlar arasına 15 Temmuzcular 
da girmiştir. Düşünebiliyor musunuz, TBMM tari-
hinde ilk kez bomba yemiştir. Bu firavun artıkları, 
bu üniformalı teröristler milletin kalbine bomba-
yı fırlatmışlar, 79 milyonun tamamının dehşet ve 
korku dolu saatler geçirmelerine neden olmuş-
lardır. Soruyorum sizlere; Türkiye’nin milli kurum 
ve kuruluşlarına kurşun ve bombayla saldırıp; 60 
polis, 3 asker, 145 sivil vatandaşımızın şehadeti-
ne, bin 491 kardeşimizin yaralanmasına neden 
olan rezillerin PKK veya IŞİD’ten ne farkı vardır? 
TSK’ya gizlenmiş, yıllarca kendilerini saklamayı 
başarmış asker görünümlü bu caniler belgeli, 
delilli, ilelebet vatan hainidir, Türkiye düşmanı-
dır. Ve bunların Pensilvanya’daki çürümüşten 
emir alan paralel yapılanmanın uzantıları olma-
ları meselenin bir başka ibret verici tarafıdır. Çok 
şükür bu darbe teşebbüsü akamete uğramıştır.

Millet hakkına sahip çıkmıştır. Darbe teşebbüsü 
milletin azim ve sinesine çarpmış ve dağılmıştır. 
Demokrasinin itibar ve iffeti kurtarılmıştır. Tür-
kiye ipten alınmıştır. Halkımızın canı pahasına 
tankların üzerine çıkarak darbeyi püskürtmesi 
takdir ve tebrike şayan asil bir duruştur.

Milletimle övünüyorum.

Darbeye karşı çıkan, demokrasiye samimiyetle 
bağlı herkesi, her vatan evladını kutluyor, Allah 
razı olsun diyorum. Medya, demokrasi imti-
hanından alnının akıyla çıkmıştır. İş âlemi, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler, siyasi partiler, 

yediden yetmişe tüm Türkiye darbe emellerine 
direnmiş, demokrasiye kol kanat germiştir. As-
keri kalkışmada şehit olan vatan evlatlarına Ce-
nab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, büyük 
milletimize başsağlığı diliyorum. Halen tedavisi 
süren tüm kardeşlerime tez elden şifa ve deva 
temenni ediyorum.

Değerli Milletvekilleri,

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hiyerarşik silsileyi 
tanımayan, kanun ve ahlak dışı bir yuvalanma 
olduğu netleşmiştir. Bunun arkasında asıl amil 
ve tahrik edici unsurun ise Gülen Cemaati oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Adalet, emniyet ve bürok-
raside Okyanus ötesi çok geniş bir ağ kurmuş-
tur. Devlet adeta bu ihanet odağı tarafından 
ele geçirilmiştir. Tüm kritik ve hayati görevlere 
paralel çetenin temsilcileri gelmiş veya getiril-
mişlerdir. Biliyorum, gün eleştiri günü değildir. 
Farkındayım bağrımıza saplanan hançeri tam 
çıkarmadan söyleyeceğimiz her söz yanlış an-
lamalara veya çarpıtmalara konu olabilecektir. 
Ancak yine de şu soruların cevabını aramak en 
tabii hakkımız ve milletimizin bize yüklediği bir 
sorumluluktur. 2.Ordu komutanı, Hava Kuvvet-
leri eski komutanı ve terörle mücadele halinde 
bulunan çok sayıda tuğgeneralin de içinde bu-
lunduğu darbeci general ve amiraller bu ülkeye 
karşı nasıl bir hıyanet ve işbirlikçiliğin tarafı ol-
muşlardır? Görev sahaları dikkate alındığında, 
20 Temmuz 2015’ten beri teröre karşı verilen 
mücadele bu hainler tarafından sabote edilmiş 
ya da ağırdan alınmış mıdır?

Şehit haberlerinin sel gibi gelmesiyle darbe or-
tamının toplumsal alt yapısı kurulmak mı isten-
miştir? Bunlar aklımıza takılan ve cevabını bek-
lediğimiz vahim sorulardan bazılarıdır. Gülen 
cemaatinin öteden beri TSK’ya konuşlanmak is-
tediği bilinen bir gerçektir. Bu tehlikeyi defalar-
ca dile getirdik, ama duyan olmadı. Tehlikenin 
farkına varılması konusunda bilhassa hükümeti 
uyardık. Dinlemek yerine aşırı iftira ve suçlama-
larla karşılaştık. Hatta 31 Mart 2011 tarihinde 
Gülen Cemaati hakkında yazılı basın açıklaması 
yaparak faaliyetlerini durdurduğunu veya askı-
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ya aldığını açıklamasında yarar olacağını ifade 
ettim. Ne gezer, makineli yuvası gibi şahsımı ve 
partimizi yaylım ateşine tuttular.

2012 yılının Şubat ayında, şimdilerde siyaset 
sahnesinde pek görünmeyen AKP’li bir eski 
bakan ve  genel başkan yardımcısı, “cemaat 
devleti ele geçirmiş, devlete sızmış, bunlar kar-
gaları güldürür” diyordu. Belki kargalar gülme-
di, belki yarasalar ürkmedi, ama millet hüngür 
hüngür ağlayacak noktaya sonunda geldi. De-
dim ki, Okyanus ötesi milli güvenlik tehdididir. 
Dediler ki, yani Hocaefendi işi gücü bırakmış 
da Bahçeli’yle mi uğraşacak? Dedim ki, bazı 
dava süreçleriyle ilgili arama kararları, gözaltı 
ve tutuklamalarda kanun ve meşruiyet dışına 
çıkılmıştır, bunda da cemaatin adı geçiyor. De-
diler ki, Hocaefendiye çete denemez. Dedim ki, 
Gülen Türkiye’ye gelsin, hakkındaki iddiaları ay-
dınlatsın. Dediler ki, o başımızın üstündedir, 40 
yıldır tanırız. Şimdi paralel ihanet çetesinin yeri 
göğü yıkmaya niyet ettiği anlaşıldı.

Eğer vaktinde tam bir isabetle yaptığım ikaz-
lara kulak verilmiş olsaydı, bugünkü felaket ve 
hezimeti yaşamayacaktık. Cemaat devlete ka-
fileler halinde yerleştirilirken, bir Allah’ın kulu 
MHP’yi de bir dikkate alsak deseydi, ne darbe 
ne de haşhaşi örgütün düşmanlıkları görüle-
cekti. Bunları bak gördünüz mü, ben demiştim 
sözlerini dikte etmek için söylemiyorum.

Milletini ve vatanını canından aziz bilen, yasa 
ve ahlak dışı her karanlık örgütlenmeye sırtını 
dönmüş bir Türk milliyetçisi olarak yalnızca ta-
rihe not düşüyor, demokratik ve milli sorum-
luluğumu yerine getiriyorum. Okyanus ötesi 
devlete sızarken bizim haricimizde rahatsız 
olan yoktu. Gülen çetesinin devlet kurumlarına 
nüfuz ederek kurduğu paralel yapı beş ayağa 
dayanmaktadır: Bunlar Türk Silah Kuvvetleri, 
emniyet, yargı, bürokrasi ve siyasi partilerdir. 
Bugün 8 bine yakın asker gözaltındadır. 24 dar-
beci hayatını kaybetmiş, 50’si yaralanmıştır. 2 
bin 745 yargı mensubu hakkında soruşturma 
başlatılmıştır. Bu kapsamda 316 darbeci tutuk-
lanmıştır. Binlerce kamu görevlisi açığa alınmış-

tır. Bu işin nereye kadar uzanacağı henüz belli 
değildir. Devlet allak bullaktır.

Biz Türk devletiyle gurur duyarken, meğer 
FETÖ devleti kurulması için tüm şart ve ortam 
olgunlaştırılmış, mıntıka temizliği yapılmış, 
aşama aşama da planlanmıştır. Pek çok yüksek 
yargı üyesi, hakim, savcı, bürokrat, polis, rütbeli 
asker paralelin dümen suyuna girip kainat ima-
mı olduğuna inandıkları adamın peşine akıl-
sızca düşmüşlerdir. Bu paralel ihanet örgütü, 
bu terörist şebeke, millete silah doğrultacak, 
Türkiye’yi iç savaşa sokacak kadar adileşmiş, 
hainleşmiş, dinden imandan çıkmıştır. Bunların 
kalbinde çan sesleri, gözlerinde dolar resimleri, 
kulaklarında ise Türk düşmanlığının izleri vardır. 
Bunların yediği içtiği haram ve zıkkım; öğütüp 
savurduğu yalan ve riyadır.

Türkiye Cumhuriyeti okyanus ötesi tarafından 
bombardımana tutulmuştur. ABD, bu terör 
örgütünün elebaşını Türkiye’ye derhal teslim 
etmelidir. Ve sözümüz söz olsun, biz de siyaset-
teki uzantılarıyla, içimizi dışımızı saran kanser 
hücreleriyle sonuna kadar hesaplaşacak, son 
raddeye kadar yaptıklarını yanlarına bırakma-
yacağız.

Değerli Arkadaşlarım,

Askeri darbe girişimi hamd olsun başarıya ula-
şamamıştır. Ancak, geriye darbe kadar büyük 
bir sosyal ve ekonomik enkaz bırakmıştır. Hiç-
bir darbede olmayan şeyler gerçekleşmiştir. Bu 
açıdan Türk milletinin iç barış ve kardeşlik iklimi 
nasıl ve ne zaman tamir ya da telafi edileceğini 
bilmediğimiz şekilde zedelenmiştir. Bu darbe 
teşebbüsünde bize göre kademe kademe se-
naryosu yazılan hedefler vardır; şayet önlem 
almaz, kendimize gelmez, derlenip toparlan-
mazsak ülkemiz elimizden kayıp gidecektir. 
Birinci hedef; demokratik yollarla seçilen Mec-
lis’in feshi, hükümetin tasfiyesi, toplumsal hu-
zurun iç kargaşaya teslim edilmesidir. Nitekim 
bu kalkışma sadece Cumhurbaşkanı’na, sadece 
hükûmete değil hepimize, parti ayrımı gözet-
meksizin bütün siyaset kurumlarına ve son tah-
lilde milletimizin tamamına yapılmıştır. 
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Ne mutlu bizlere ki, kalkışmanın beli kırılmıştır. 
İkinci ve belki de daha korkunç hedef olarak, 
iç savaş ortamının kıvılcımını çakmak, devleti 
tümden zaafa uğratmaktır. Düşününüz, Doğu 
ve Güneydoğu’da Türk devleti terörle müca-
dele etmektedir. Hepimizin yüreklerini kavu-
ran şehadetlere yol açan bu üstün mücadeleyi 
asker polis el ele icra etmektedir. Fakat askerle 
polis karşı kaşıya getirilmiştir. İlave olarak asker 
halkla, asker askerle ters düşmüş, kamplara bö-
lünmüştür. Ordunun tarihsel ve kurumsal kim-
liği, itibarı, onuru ve caydırıcılığı örselenmiştir. 
Sokaklarda karşılıklı kurşun sıkılmıştır.

Bu bir fecaattir.

Türkiye her türlü güvenlik riskine açık hale gel-
miştir. Türk Silahlı Kuvvetleri moralman çök-
müş, itibarı dibe vurmuş, güvenirliği sarsılmış, 
imajı lekelenmiş, savaşma kabiliyeti yıpran-
mıştır. Darbeci hainleri, rütbeli canileri dışarıda 
tutarak söylüyorum: Hiçbir şeyden haberi ol-
madan kamuflaj giydirilip silah başı yaptırılan, 
tatbikat oluyor diye sokaklara çıkarılan suçsuz 
günahsız Mehmetçikler de dayaktan geçiril-
mişlerdir. Ordu-millet anlayış ve kaynaşmasına 
darbe inmiştir.

Kardeş kardeşin boğazına sarılmıştır.

Vakay-i Hayriye’den beri ilk defa asker linç edil-
miştir. Teslim olan askerlere demir çubuk, ke-
mer, kesici aletlerle saldırılmıştır. Kimin suçlu, 
kimin mazlum olduğu tespit edilmeden, Meh-
metçiklerin yüzüstü yatırılışları, eller yukarıda 
teslim alınışları, yerlerde darp edilmeleri, çıplak 
halde kafalarına vura vura polis otolarına bindi-
rilmeleri skandaldır, milli vicdana terstir. Doğru 
olup olmadığı henüz belli değilse de, bir aske-
rin kafasının kesilmesi tarif ve izahı olmayan ca-
navarlıktır.

Her şey bir yana, hayatını kaybetmiş bir Meh-
metçiğin başında bozkurt işaretiyle fotoğraf 
çektirip sosyal medyada paylaşan iblis uşağı 
yaratık nedeyse bulunup darbecilerle birlikte 
cezalandırılmalı, bu şerefsiz doğduğuna piş-
man edilmelidir. Biz 12 Eylül’de haklı olma-

mıza rağmen askere el kaldırmadık. Yıllarca 
davacı olmadık, için için ağladık, ama ne ya-
palım, devlete ne söyleyelim dedik, işimize 
baktık. Çile çektik, belli etmedik. Ve dedik ki;

Yürümezsek Hak yolda,

Erimezsek Hak yolda,

Çürümezsek Hak yolda,

Gök girsin, kızıl çıksın.

Demem odur ki, Mehmetçiğe zulüm ne de-
mektir? TSK’yı topluca suçlamak ve infaz 
etmek kime ne kazandıracaktır? Mehmet-
lerimize kıymayalım. Aksi halde, bu vatanın 
güvenliğini nasıl sağlayacağız? Sela vermesi-
ne verilsin, imamlar durmasın milleti sokağa 
çağırsın; ama halkla asker birbirine girmesin, 
askerle asker cepheleşmesin, bu devletin, bu 
milletin Allah muhafaza selası duyulmasın. 
Hele hele Milliyetçi Ülkücü Hareketi hiç kim-
se olaylara çekmeye, kışkırtıp tahrik etmeye 
çalışmasın. Bırakalım, kimin ne suçu varsa hu-
kuk ortaya çıkarsın. Sabredelim, mahkemeler 
son sözü söylesin. Darbecilere de bir daha gü-
neş ışığı dahi gösterilmesin.

Değerli Milletvekilleri,

İdam talebi çok sık dillendirilmektedir. AKP 
hazırsa biz de varız, biz de bu cezanın veril-
mesine sıcak bakar, gereğini de gönül huzu-
ruyla yaparız. Milliyetçi Hareket Partisi savaş, 
yakın savaş, darbe ve terör tehdidi kapsamın-
da idam cezasını ele almaya hazırdır. Milletine 
bomba atan teröristlere hesap iliklerine kadar 
sorulsun. Darbecileri cezalandırırken, yarım 
yamalak demokrasimizi daha fazla hırpala-
mayalım. Hukukun üstünlüğünden ayrılma-
yalım. Birbirimize çatık kaş, eğik yüzle bakma-
yalım. Çünkü darbecilerin bir amacı da budur. 
Oyuna gelmeyelim. Tuzağa düşmeyelim.

Burası Irak, Mısır, Somali, Tunus, Suriye, Libya 
değildir. Yapmaya da kimsenin gücü yetme-
yecektir. Bu Ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir 
ve Bu Millet Türk’tür. Türkiye şimdiye kadar 
birçok darbe ve darbe teşebbüsüyle karşılaş-
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mıştır. Fakat hiçbiri 15 Temmuz kadar ağır ol-
mamıştır. Yaralarımızı saralım, kardeşliğimizi 
canlı tutalım, aramıza ekilmek istenen nifak 
tohumlarını kurutup, çürütüp tümden atalım. 
Yaşadığımız sürecin şakaya gelir, hafife alınır 
yanı yoktur. Herkesin hanesine düşen dersi çı-
karması lazımdır. Darbe ülkenin içe kapanma-
sı, dış dünyayla bağının kesilmesi demektir. 
Kalkışma teşebbüs aşamasında kalsa da, Tür-
kiye maalesef bu kulvardadır. Demokrasi ve 
Anayasa ihlaline itiraz edip göğüs gererken, 
milli birliğimizin hisarlarını yıkmaya çalışan 
odak ve fırsatçılara prim verilmemelidir.

Türk milleti darbeye boyun eğmedi, ancak iç 
savaşa hiç kimse bilerek veya bilmeden hiz-
metkârlık da yapmamalıdır. Ve de yaşananla-
rın küresel bağlantıları olduğu kadar, Ortado-
ğu’daki sınırların ve devletlerin çökmesiyle de 
yakından bağı olduğu gözden uzak tutulma-
malıdır. Yeni bir müdahale kapıları milli mu-
tabakatla sürgülenmeli, intikamcı söylem ve 
üsluptan sakınılmalıdır.

Tehlike geçmiş değildir.

Ekonomideki bozulmalar, dip yapan turizm 
korkuları tırmandırmaktadır. Terör böylesi 
puslu ve şaibeli ortamdan her an istifade et-
mek için harekete geçecektir. Bu ülkeyi darbe-
cilerin tasallutundan korumalıyız. Darbenin 
zorbalık ve ülkeye ihanet olduğunu unutma-
malıyız. Milletimizin sivil yönetime sahip ve 
destek çıkması memnuniyet vericidir. Ancak 
sokaklara sıkışıp kalırsak, kutuplaşmanın arta-
cağını da görmezden gelemeyiz.

Başbakan ayrım yapmadan kucaklaşalım di-
yor, o halde bunun gereğini milletçe yapa-
lım, yasımızı tutalım, kardeşliğimizi ezmeye, 
Türkiye’yi çözmeyi planlayanlara hep birlikte 
engel olalım. Asker de bizim, polis de bizimdir 
ve milletin öz evlatlarıdır. Birini diğerine tercih 
edemeyiz. Birini diğerinden üstün tutamayız. 
Anayasal düzeni zor kullanarak ve silah yo-
luyla değiştirmeye kalkışanların senaryolarını 
tamamen yırtıp atmak için bir olalım, beraber 

olalım, doğudan batıya, güneyden kuzeye 
büyük bir millet olduğumuzu dosta da düş-
mana da gösterelim.

Türkiye bizimdir, herkes Türkiye’dir.

Türk milleti ayrılık kabul etmeyen, varlığının 
bedelini kanla, fedakarlıkla ödemiş büyük bir 
kudrettir. Bilelim ki, 15 Temmuz bir lütuf değil, 
93 yıllık Cumhuriyet tarihinin simsiyah bir say-
fasıdır. Türkiye ya bağımsızlığına ve milli kim-
liğine kardeşlik şuuruyla sahip çıkacak, ya da 
şu anki tereddüt ve başı boşluklar terörizme 
altın tepsi içinde arayıp da bulamayacağı yeni 
fırsatlar sunacaktır. Ya milli ruh tüm harabeyi 
kaldıracak, ya da bu harabenin altında hep 
birlikte kalmak mukadder olacaktır.

Bu itibarla doğrulalım, ayağa kalkalım, hainle-
ri güldürmeyelim, darbecilere el ovuşturma-
yalım, ne mutlu Türküm seslenişiyle bağımsız-
lığımızın sembolü ay yıldızlı al bayrak altında 
hep beraber toplanalım. Korku  aşılayanlara, 
korkuluk dikip siyasi istismar çetelesi tutanla-
ra şans tanımayalım, Türkiye’yi yaşatalım, pa-
yidarlığına cansiperane şekilde hizmet ede-
lim.

Gün dayanışma günüdür.

Gün kardeşliğimizi tescil ve teyit etme günü-
dür. Gün büyük düşünme, istiklalimize sahip 
çıkma, küçük hesap yapanları, dağılmamızı 
gözleyenleri mağlup etme günüdür. Bu duy-
gu ve düşüncelerle konuşmamı noktalarken 
hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Allah’tan Türk milletini, Türkiye Cumhuri-
yeti’ni, Milliyetçi-Ülkücü Hareketi koruma-
sını içtenlikle niyaz ediyorum.

Sağ olun, var olun.

* Milliyetçi Hareket Partisi sitesinden alınmıştır
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15 TeMMuZ DArBe GirişiMi sonrAsI
CuMhurBAşKAnLIğI KüLLiYesinDe LiDerLerin TopLAnTIsI *                                              

“15 Temmuz Darbe Girişimine Benzer Bir Hadisenin 
Tekrar Yaşanmaması İçin Gerekli Önlemler Alınacak”

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü ve Genel Sekreter Yardımcısı 
İbrahim Kalın tarafından yapılan yazılı 
açıklamada; 25 Temmuz 2016 Pazartesi 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi’nde AK Parti Genel Başkanı ve Baş-
bakan Binalı Yıldırım, Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla 
gerçekleştirilen toplantıda 15 Temmuz 
darbe girişiminin ele alındığı ve bundan 
sonraki sürece ilişkin konularda görüş 
teatisinde bulunulduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Genel Başkanı ve Başbakan Binali 
Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal Kı lıçdaroğlu 
ve Milliyetçi Hareket Partisi 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
kabul etti.

28 temmuz 2016

Celal KOLOĞLU
TDMMB Genel Başkan Yrd.
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bİrlİk ve beraberlİk ruhu her 
türlü sorunun üstesİnden 
gelMek İçİn en ÖneMlİ güç kay-
nağıMız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 15 Temmuz 
gecesi darbeye karşı demokrasi, özgürlük ve 
hukukun üstünlüğünden yana açık ve net 
bir duruş sergilemelerinden dolayı parti lid-
erlerine teşekkür ettiği; bu birlik ve beraber-
lik ruhunun her türlü sorunun üstesinden 
gelmek için en önemli güç kaynağımız old-
uğunu vurguladığı belirtilen açıklamada şun-
lar kaydedildi: “Siyasi görüş farklılıklarını bir 
kenara bırakarak meydanlara dökülen mille-
timizin ve verilen talimatları yerine getiren 
güvenlik güçlerimizin kahramanlıklarının 
hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden 
Sa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethullahçı 
terör örgütü (FETÖ), PKK ve diğer güvenlik 
tehditlerine karşı mücadelenin kararlılıkla 
sürdürüleceğini belirtmiştir. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 15 Temmuz gecesi ve sonrasın-
da yaşananlar hakkında da liderleri bilg-
ilendirmiştir.”

“fetÖ ve Pkk gİbİ terÖr 
Örgütlerİne karşı kararlılıkla 
Mücadele edİlecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, genel başkan-
ların darbe girişimi ve bundan sonra alınması 
gereken tedbirlere ilişkin görüşlerini dinle-
diği ifade edilen açıklamada, “Görüşmede, 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri 

etrafında kenetlenen milletimizin özgürlük, 
güvenlik ve refahı için atılacak adımlar, 
OHAL uygulaması, güvenlik tedbirleri, An-
ayasa çalışmaları ve ekonomi politikaları 
değerlendirilmiştir. Devleti ele geçirmeye 
ve yıkmaya çalışan FETÖ ve PKK gibi terör 
örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edi-
leceği belirtilmiş ve 15 Temmuz darbe gi-
rişimine benzer bir hadisenin tekrar yaşan-
maması için gerekli önlemlerin alınmasının 
zarureti üzerinde durulmuştur” denildi

“ohal sürecİ tİtİzlİkle 
yürütülecek”

15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının 
ve OHAL sürecinin titizlikle yürütüleceği 
ifade edilen ve bu konuda bütün siyasi par-
tilerin iş birliği yapmasının önemi vurgula-
nan açıklamada, ortak sorunlarımıza kalıcı 
çözümler üretmek için siyasi diyalog me-
kanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması 
hususunda görüş birliğine varıldığı kaydedil-
di.

Açıklamada son olarak “Türkiye’nin bu 
süreçten güçlenerek çıkacağını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’ne teşriflerinden ve demokrasiye 
sahip çıkma konusundaki hassasiyetlerinden 
dolayı Genel Başkanlara teşekkürlerini sun-
muştur” ifadeleri aktarıldı.

* Cumhurbaşkanlığı web sitesinden alınmıştır

15 TeMMuZ DArBe GirişiMi sonrAsI
CuMhurBAşKAnLIğI KüLLiYesinDe LiDerLerin TopLAnTIsI *                                              
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11. CuMhurBAşKAnI ABDuLLAh GüL
KIsIKLI’DA CuMhurBAşKAnI erDoğAn’In evinin ÖnünDe
DeMoKrAsi nÖBeTi TuTAn vATAnDAşLArA sesLenDi *                

Polis ile askerin, tanklarla vatandaşların kar-
şı karşıya gelmesinin utanç verici olduğunu 
aktaran Gül, "Bugünü yaşatanlar vicdan-
sız, aklını fikrini başkalarına kiraya vermiş, 
ne yaptığın bilmeyen zavallılar, ne yazık ki 
milletin de kanına girdiler. Büyük bir utanç 
sayfasını doldurdular. Çok daha karanlık 
günlerin gelmemesi ve yaşanacak çok daha 
acı günler önlendiyse, bu aziz vatandaşları-
mızın her şeyi unutup vatan için millet için 
Türkiye için hükümeti için Cumhurbaşkanı 
için kendisini sokağa atıp, tankların önüne 
geçmesiyle oldu.

Aralarında kadınların da olduğu çoğu sivil, 
aralarında vatansever askerlerin, polisleri-
mizin de olduğu bütün şehitlerimizi rah-
metle anıyorum. Hepsine şükran duygula-

"Bugünü yaşatanlar vicdansız, aklı-
nı fikrini başkalarına kiraya vermiş, 
ne yaptığın bilmeyen zavallılar, ne 
yazık ki milletin de kanına girdiler. 
Büyük bir utanç sayfasını doldurdu-
lar."

"Çok daha karanlık günlerin gel-
memesi ve yaşanacak çok daha acı 
günler önlendiyse, bu aziz vatan-
daşlarımızın her şeyi unutup vatan 
için, millet için, Türkiye için, hükü-
meti için, Cumhurbaşkanı için ken-
disini sokağa atıp, tankların önüne 
geçmesiyle oldu"

“Gece baskınıyla artık yönetim değiştirilemez”

Merdan HÜRMEYDAN
TDMMB Genel Başkan Yrd.

20 temmuz 2016
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rımızı bir kez daha tekrarlıyorum. Hepsinin 
mekanı cennet olsun. Hepsinin ailelerinin, 
akrabalarının, dostlarının ve bütün Türk mil-
letinin başı sağolsun. Geçmiş olsun. Türki-
ye çok daha büyük bir karanlığa girebilirdi. 
Bunu önleyenler sadece vatandaşlarımız, 
sadece sivil, asker ve polislerimiz değildi. 
Aynı zamanda kendilerine gerçekten şük-
ran borçlu olduğumuz komutanlarımız 
oldu. Başta Genelkurmay Başkanı olmak 
üzere onların da hepsini tebrik ediyorum. 
Sağlam durdukları için. Onlarında hepsine 
millet adına teşekkür ediyorum. Gördünüz 
ki bir gece baskınıyla bu ülkede artık yöne-
tim değiştirilemez.

Bütün vatandaşlarımızla gurur duyuyorum. 
Yine sevinilecek bir husus şu; böyle bir dar-
be karşısında bütün partilerimiz, herkes 
Türkiye'nin hep beraber tek yumruk olma-
sı ve herkesin kesin bir tavır koyması. Bunu 
hepimizin takdir etmesi gerekir. Onun için 

bütün vatandaşlarımız farklı farklı düşünce-
si olsa da böyle bir olaydan sonra birbirimizi 
sevmemiz, birbirimizi saymamız ve ülkemi-
zin, memleketimizin kıymetini bilmemiz ge-
rekir. Sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyo-
rum ama sizin bu fedakarlığınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizle gu-
rur duyuyorum. Hepinizin vakur bir şekilde 
hareket etmenizi, herhangi bir taşkınlığa, 
herhangi bir tatsızlığa sebebiyet vermeden, 
çünkü sizi yanlış yapmaya sevk eden kötü 
niyetliler olabilir. Nasıl kendi milletine, ko-
mutanına silah çekme cüretini, akılsızlığını 
gösterenler, şeytanlığı gösterenler çıktıysa 
bu tip yanlışlara sevk edenler olabilir. Onun 
için aman dikkatli olun. Asil olun, bu ülkenin 
sahibi olduğunuzu, bir annenin çocuğuna 
sahip çıktığı gibi gösterin. Hepinize tekrar 
şükranlarımı sunuyorum.

* Abdullah GÜL’ün özel web sitesinden alınmıştır11. CuMhurBAşKAnI ABDuLLAh GüL
KIsIKLI’DA CuMhurBAşKAnI erDoğAn’In evinin ÖnünDe
DeMoKrAsi nÖBeTi TuTAn vATAnDAşLArA sesLenDi *                
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AhMeT DAvuToğLu’nun 15 TeMMuZ DArBe GirişiMi sonrAsI
eCe üner’in sunuMu iLe hABerTürKe YApTIğI AçIKLAMA *

İLK DEFA BÜTÜN HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bu çapta bir şeyi tarihimizde görmedik biz. En sofis-
tike silahları kullanarak devletin kurumlarını felç et-
mek, bombalamak ve halka karşı hava bombardı-
manı yapmak. Bunu biz Suriye'de gördüğümüzde 
büyük bir hiddetle karşılamıştık. İlk defa, bir darbe 
karşısında bütün bir halk sokağa döküldü. Bu bizim 
en büyük gücümüz.

Hiç kimse bu darbeyi duyduğunda "bana yarar mı" 
diye düşünmedi. Halk, "kaderimi ben belirlerim" 
dedi. Bu anlamda özel bir tavırdı. Milletin özne ol-
ması sebebiyle, bir daha kimsenin böyle bir darbe 
teşebbüsünde bulunmayacağı inancını buradan 
çıkarabileceğimizi düşünüyorum.

YAPMAMIZ GEREKEN EN ÖNEMLİ ŞEY TSK'YI 
TRAVMADAN ÇIKARMAK

Bizim yapmamız gereken en önemli şey TSK'yı bu 
travmadan çıkarmak ve gerekli atamaları yapıp o 

hiyerarşik düzeni tekrar kurmaktır. Bunun hemen 
yapılması lazım ki halk "bu benim ordum, bana si-
lah çekmez" diye güven duyacak.

Ordu içine ikilik virüsü bulaşırsa devlete de yansır. 
Ordunun aidiyetinin devlete olması lazım.

Bu çete benim Dışişleri Bakanlığı'mdaki odama gir-
di.

HERKES DEDİ Kİ, BUNUN ARKASINDA BİR ÇETE VAR

O komik bildiriyi o gece dinlediğimde, güya Türki-
ye'deki laik kesimleri yanlarına çekme çabası var, bir 
takım dürtüleri harekete geçirmeye dayalı, ama hiç 
kimse, AK Parti'ye muhalif kesimler de itibar etme-
di. Herkes dedi ki, bunun arkasında bir çete var. Ve 
çetenin niyeti devleti ele geçirmek.

O darbe başarılı olsaydı, gelen darbecileri kim de-
netleyecekti? Hangi yargı sistemi onlara karşı sesini 
çıkarabilecekti?

Bu ülke hepimizin.

“O gece bizim için bir gurur gecesiydi.
Hiç karamsarlığa kapılmadım”

Bilal ÇELİK
TDMMB Yön. Kur. üyesi



İpek Yolu Medeniyetleri 52 İpek Yolu Medeniyetleri53

MUHALEFET AMA’SIZ DARBEYE KARŞI ÇIKTI

Bir, milletin alana çıkması. Bu en önemli faktör. İkin-
cisi, siyasi kadrolar olarak bizler bir bütün olarak tek 
ses verdik. Üçüncüsü AK Parti dışındaki siyasi kad-
rolar. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli "ama"sız darbeye karşı 
çıktı.

Sayın Hulusi Akar Paşamızın demokrasiye nasıl bağlı 
olduğunu bilirim. Diğer kuvvet komutanlarımızı da 
yakından tanırım. Hiçbiri prim vermedi. Bu emir-ko-
muta zincirinde bir darbe niteliği kazanamadı.

BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ TSK'YI TEKRAR KONSOLİ-
DE ETMEK

Hala ben risk olduğu kanaatindeyim. Bu hainler 
kendi halkına silah çekenler başka yollar içine girebi-
lirler. Darbecilik bir virüs gibidir, bu virüsü hiç sokma-
mak lazım. Onun için şimdi benim gördüğüm birin-
ci önceliğimiz TSK'yı tekrar konsolide etmek. Virüsü 
aldınız, ilki atlatırsınız, ama nekahat dönemindey-
ken vücuda başka virüsler girerse kontrolü zorlaşır.

Burada toplum bir arada durdu.

Halka merhamet göstermeyen unsurlara biz mer-
hamet gösterirsek milletin ve devletin bekası tehli-
keye düşer.

Bir milletin toplumsal konsolidasyonunu tahkim et-
meliyiz. Toplumu darbeye, bu virüse karşı aşılamak 
lazım tabiri caizse.

Bu hareketi yapanlar milletin bütününe saldırmıştır.

Siyaseti tahkim etmek lazım. Darbe gelseydi, siyaset 
bitmiş olacaktı. Hiçbir siyasi kendini parti grubunda 
bile güvende hissetmeyecekti.

Üçüncüsü TSK'yı, dördüncüsü kamu düzenini tah-
kim etmek lazım.

Şu anda aradığımız şey, güven. Herkes kendi yakı-
nındakinden şüphe etmeye başlarsa, sizi koruyacak 
olandan şüphe ederseniz nereye gider bu?

KRİPTO UNSURLAR DARBEDE KRİTİK ROL OY-
NADI

Genelkurmay Başkanımız ve üst komuta bana bağlı 
kaldı. Ve bağlı kalmaları sebebiyle de direndiler. Ve o 
günkü açıklama teyit edilmiş oldu.

Eğer Akın Öztürk Hava Kuvvetleri'nde komutan ola-
rak kalmaya devam etseydi, nasıl bir tabloyla karşı 
karşıya kalırdık herhalde herkes takdir eder. Tedbiri 
geçen seneden almaya başladık. Kripto unsurlar bu 
darbede kritik rol oynadı.

Bir ülkede iki ordu olmaz, iki adalet olmaz.

AVRUPA VE AMERİKA ÇOK KÖTÜ SINAV VERDİ

Maalesef son yıllarda gerek Avrupa gerek Amerika 
darbeler ve demokrasi konusunda çok kötü sınavlar 
verdi. Sessiz kalmanın bedelini sadece Mısır ödeme-
di. Bugün ümitsiz bir Ortadoğu varsa, kim öldürdü o 
ümitleri? O ümitleri sadece Esad'ın uçakları ya da Si-
si'nin katliamı ve bunların içinden çıkan IŞİD denen 
adi terör örgütü öldürmedi. Uluslararası toplumun 
sessiz kalması buna sebebiyet verdi. Türkiye de bu 
kriz sarmalının içine sokulmak istendi.

Türkiye NATO'ya kendi iradesiyle girmiştir, kendi ira-
desiyle oradadır. Eğer biri Türkiye'siz bir NATO'nun 
daha güçlü olacağını düşünüyorsa, hayal kuruyor 
demektir. Türkiye'nin NATO üyeliğini tartışmak kim-
senin haddi değildir.

ABD'NİN İZAHAT BORCU VAR

Açık bir şekilde bu çetenin bir paralel yapılanma çe-
tesi olduğu ortada. Bu çetenin başı Pensilvanya ise 
ABD'nin izahat borcu vardır.

Bir uluslararası kamuoyu bu darbeyi hazırlayacak 
şekilde oluşturuldu. "Türkiye IŞİD'e destek veriyor" 
argümanı bu darbeye hazırlık argümanıydı.

Düşünün şimdi 3. gününde olsaydık darbe yöneti-
minin? Ne olacaktı?

Bütün o hukuk yok sayılacak ve bu beyefendiler 
sadece ellerinde tank ya da helikopter olması sebe-
biyle gelip bu ülkeyi yönetmeye talip olacaklardı. Bu 
millet buna razı olur mu?

DARBENİN HESABINI KİMDEN SORACAĞIZ

Fiilen gerçekleşmiş bir darbe var, kimden soracağız 
biz bunun hesabını?

208 insanımızdan bahsediyoruz, bunlar çok büyük 
acı. En önemlisi, TSK algısını yıkmaya çalıştılar.

TÜRKİYE'NİN GÜLEN'İ İSTEME HAKKI VAR

Türkiye'nin Gülen'i isteme hakkı vardır, ABD'nin de 
bu talebe cevap verme sorumluluğu vardır. Kimse 
başka bir ülkenin içinde isyan çıkaran, kalkışma ya-
pan birini ülkesinde tutamaz, "benim hukuki pro-
sedürüm şudur" diyemez. Ki bu ayan beyan bilinen 
bir husus. Hazırlanan bir alt yapı var. Burada net bir 
tutumu İncirlik'ten bağımsız olarak bekliyoruz.

* Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Haber-
türk TV’ye katıldığı canlı yayın

AhMeT DAvuToğLu’nun 15 TeMMuZ DArBe GirişiMi sonrAsI
eCe üner’in sunuMu iLe hABerTürKe YApTIğI AçIKLAMA *
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BİR MİLLEt İKİ DEvLEt
BU ZAfER YÜCE MİLLEt’E AİttİR…

Epey zamandır gazete sayfamda ve ayrıca 
köşemde Batılı devletler ve Avrupa Birliği 
Ülkeleri’nin Türkiye’yi nasıl kıskandıkları-
nı, her türlü fitne, fesatlar, kötü senaryolar 
düzenlediklerini dile getiriyorum. Örneğin, 
gezi olaylarında gençlerin arasında Avru-
pa Birliği Milletvekillerini gördük. Başka 
bir Taksim olayında yine Batılı diplomatlar 
sokaklardaki insanların arasındaydı? Ama 
neden? Sebep belliydi. Sokaktaki insanları 
bizzat yönetenler, onlara istikamet verenler 
nedense Batı ve Avrupa diplomatları veya 
milletvekilleri oluyordu. Utanmadan bir de 
mahkemelere gidiyor, ön saflarda oturuyor, 
savcıları dinliyorlar… Uluslararası hukuki 
kurallar bellidir; hiçbir yabancı diplomat 
görev yaptığı ülkenin dâhili işlerine karışa-

maz, denir. Öte yandan ABD de başka bir 
derttir. Bilinmiyor dosttur yahut düşman-
dır? Hep ikili oynuyorlar. Irak’ta çuvalları 
Mehmetçiğin başlarına geçirttiklerini hiçbir 
zaman unutamayız. Köşeye sıkıştığında ise 
“biz müttefikiz, ortağız” derler. Yıllardır çe-
şit çeşit senaryolarla önce Afganistan, daha 
sonra Libya, sonra Irak, peşinen Suriye. Bu 
ülkelerde her gün yüzlerce Müslüman ölü-
yor, ama Amerika’nın umurunda değil. Çün-
kü ölenler sadece Müslüman’dır, pek çok 
Batılı ülkelerin işine yarıyor. Almanya, İngil-
tere, Fransa – bu üç ülke hiç de Türkiye’nin 
dostları değiller. Birinci Dünya Savaşını ya-
panlar başta Almanya ve bu iki ülke kilit rol 
oynadılar. Evet, Osmanlı her ne kadar zayıf 
düşse bile dünyanın en güçlü İmparatorlu-

prof. Dr. eflatun neiMeTZADe
YAYDer Genel Başkanı

Cumhurbaşkanlığı “respublika” Gazetesi Türkiye Temsilcisi
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ğu olarak tarihe geçmiştir. Özellikle Alman-
ya ve İngiltere Osmanlı İmparatorluğu’nu 
devirmek için canla başla çalışmışlar. Bunun 
tarihi belgelerde de okumak mümkündür. 
Osmanlı’dan sonra elinde bulunduğu 32 ül-
keleri ele geçirmek için Batı devletleri sıraya 
girdiler ve istediklerini de almış oldular.

Büyük Atatürk’ün kurmuş olduğu Cumhuri-
yeti devirmek için Batı ve Avrupa devletleri 
devamlı işbirliği yapmış, çeşitli senaryolar 
üretmişler. Fakat Atatürk Cumhuriyetini yı-
kamamışlar. Layık, demokratik ve hukuk 
devleti olan Türkiye devletinin önemli ku-
rumlarına fanatik, akıldan yoksun, hayata 
uygar gözle bakamayan kişi ve şahısları yer-
leştirmeye kalktılar ve bunu da başardılar. 
Hoşgörüden uzak, uygar olmayan, fanatik-
ler, halkın büyük çoğunluğunun oyları ile 
iktidara gelmiş Cumhurbaşkanı, Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ı devirmeye ve Atatürk 
Cumhuriyetini yok etmeye cesaret buldular. 
Emri Pensilvanya “Emiri” FETÖ tarafından ve-
rildiği anlaşılan, ama Amerika tarafından da 
desteklenen bu darbe girişimi başarısızlıkla 
neticelendi. Batılı devletler, Avrupa ülkeleri, 
Okyanusun o tayındakiler Türkiye’yi galiba 
hafife alıyorlar. Ya sokaklar karışıyor, ya Tak-
simde olaylar çıkarılıyor ve bütün bunların 
perde arkasında Batılı “dostlar”ın vahşi ve 
itici gözlerini görmekteyiz. Fakat Türkiye 
altmışlı, seksenli yılları çoktan aşmıştır. Dış 
güçlerin etkisinde kalmış ve Mehmetçiğin 
askeri giyimini lekeleyen hainler, alçaklar, 
vatan düşmanları nice nice ailelere keder, 
gözyaşı, acı, husumet getirmiştir.

Kalabalık halk tankların önünü kesiyor ve 
kahraman bir genç kendini tankın önüne 
atıyor… Keskin nişancılar başka bir bölgede 
sivil insanı öldürüyor veya bir askerin başı 
kesiliyor sokağa atılıyor… Bu ne dehşet, bu 
nasıl bir düşmancılık, ilahi? Burası Irak değil, 
Suriye değil, Kaddafi’nin vatanı da değildir. 
Dünya devletleri Türklerin tarihteki gücünü, 
kudretini, kahramanlıklarını iyi biliyordur. 

Tarihin hiçbir kademesinde Türkler gaddar 
olmamışlar; hainlik Türk mantalitesine zıt 
bir yaklaşımdır. Türkler tarih boyunca hiçbir 
halkın topraklarına tecavüz etmediler, em-
rindeki ülkelere huzur ve barış getirmişler-
dir. Saygı, sevgi ve hoşgörülü Türk insanı, 
daima yüce tutulmuştur. Ama bu tutum ve 
davranışları dışarıdan kıskanmışlardır, dış 
güçlerin haince fitne ve fesatlarına maruz 
kaldıkları bir gerçektir. Şimdi dış güçleri ve 
FETÖcuların yaptıkları iğrenç ve hain sal-
dırılara dikkat edelim: siviller sokaklarda 
tankların önünde öldürülüyor, çocuklar ölü-
yor… Canım, güzelim Türkiye’de bakın neler 
oluyor ve içimiz yanıyor. 

Yıllardır TSK, Polis, Jandarmanın içerisine 
gizlice sızmış, Avrupa ve Batılı devletlerin, 
ayrıca Amerikan destekli, kafaları sulanmış, 
püflenmiş Türk düşmanları, ülkemizi içeri-
den parçalamaya kalkmış, darbe girişimin-
de bulunmuşlar. Daha vahim olanı tanklar 
sokaklarda, F-16’lar göklerden kurşun sı-
kıyor, mermiler atıyor insanlarımıza. Yeni 
Cumhurbaşkanlığı binası, TBMM binası, Ge-
nelkurmay ve MİT binalarına mermiler atılı-
yor… Atatürk’ün yaratmış olduğu bu güze-
lim Türkiye neden dönem dönem darbelere 
maruz kalıyor derseniz? Çünkü bu toprak-
ları, çevresinde yemyeşil mavi denizleriyle 
çevrelenmiş dehasal stratejik bir muhteşem 
alan, sivri ok olmuş ve düşmen kalplerine 
takılıyor.  

Öte yandan Türkiye’nin ekonomi yükselişini 
istemeyenler vardır. Ayrıca Türkiye Asya ile 
Avrupa’nın kilit kapısıdır; tarihi İpek Yolu-
nun geçit noktasıdır.

Daha önemlisi Türkiye laik, demokratik ve 
hukuk devletidir. Halk kendi iradesini ortaya 
koydu ve istediği adayı Cumhurbaşkanı seç-
ti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ülkenin başı-
dır ve onun sayesinde Türkiye’de demokra-
tik ıslahatlar başarıyla gerçekleştiriyor. Ama 
ne yazık ki onun başarıdan başarıya ulaş-

BİR MİLLEt İKİ DEvLEt
BU ZAfER YÜCE MİLLEt’E AİttİR…
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masını Avrupa ve Okyanus ötesi devletler 
pek de hazmedemiyorlar. Türkiye bir hukuk 
devletidir. Ülkesinde köprü yeni havaalanı 
dikmeye kalkıyor, fakat dıştan güç alan dâ-
hili mikroplar, düşmanlar, “biz istemiyoruz”, 
diyor,  karşı duruyorlar. Batı’nın borazanları 
olan bu tehlikeli, zehir kafalılar dahilden de 
devletin icraatlarına karşı duruyorlar. 

Daha vahim olanı şudur; devletin kilit gö-
revlerine dek yükselmiş olan, Pensilvanya 
destekli örgütün TSK, Polis ve Jandarma 
içine sızmaları, örgütlenmeleri ve demokra-
tik yolla iktidara gelmiş, Cumhurbaşkanını 
devirmeye teşebbüs etmeleridir. Bir asker 
kendi halkına kurşun nasıl sıkar? Tanklarla 
insanların, arabaların üzerine nasıl gider? 
Uçakla Meclis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, 
Genelkurmay ve MİT binaları nasıl bombala-
nır, buna anlam veremiyorum? Ekranlardan 
izlediklerim bana Sovyet katil Ordusunun 
1990 yılında Bakü’ye girmeleri günlerini ha-

tırlatır. Vahşi Sovyet Ordu mensupları içinde 
sekiz bin Ermeni katilleri, Türk düşmanları 
olduğu belgelerle kanıtlanmıştır. Onlar ço-
cuk, ihtiyar, genç bakmadan kurşun sıktılar. 
Tanklar otobüslerin üzerine çıktı, sivil insan-
lara ateş edildi, binalar, hastaneler yakıldı 
kül oldu… Bakü böyle işgal edilmiştir.

Bu başarısız darbe girişimi, çok önemli siya-
si hadiseler gününde patlak veriyor. Neden 
mi? Açıklıyorum! Cumhurbaşkanı Sayın Er-
doğan, Sayın Putin’i arıyor, Rusya ile ilişkiler 
olumlu yönde hız alıyor. İsrail ile diyaloglar 
da olumlu yönde ilerliyor ve bir anda “biri-
leri”, özellikle FETÖcular rahatsız oluyorlar 
bu yaklaşmalardan. ABD müttefik ise bile 
düşmanı koynunda neden besliyor? Fransa, 
Almanya neden bu ilişkilerden rahatsızlar 
acaba? Rusya, bölgede muazzam bir güce, 
sahip yakın müttefikimizdir. 

Türkiye ne sebeple bazı Avrupa, NATO ül-
keleri tarafından dehşetli derecede kıska-
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nılmaktadır… Öte yandan FETÖcular tara-
fından da şikâyet edilmektedir. Örnekler 
ortada. Çete reisi olan zevat Türkiye da-
hilinde darbe teşebbüsünde bulundu ve 
buna nail olamadı. Ayrıca ABD de Okyanus 
ötesinden çeşit çeşit senaryolar düzenle-
mek ve çete reisine kolaylıklar saklamakta 
devam ediyor. Milletine, vatanına kasteden 
her kimse hak ettiği cezaya tabi tutulmalı-
dır; çünkü bu hareket millete kasteden bir 
tavır niteliği taşır.

Yüce Atatürk yüz yıl ötesini görüyordu, va-
siyet etmiştir ki komşumuz Rusya ile sıcak 
ilişkiler, ne pahasına oluyorsa olsun bozul-
mamalıdır. Şimdi belli oluyor ki uçağı bir FE-
TÖcü düşürmüştür… 

TEK MİLLET, TEK BAYRAK, TEK VATAN, TEK 
DEVLET diyoruz. Yüce Milletimiz; 15 Tem-
muz akşamı bir daha asla yaşamayız diye 
düşündüğümüz bir darbe girişimi ile yüz 
yüze kalmıştır.  Evet, FETÖ da IŞID ve PKK 
gibi Terör Örgütüdür, diyoruz. 

Devletin tüm önemli kademelerine yüksel-
miş Paralel Devlet Yapılanması sürecinde 
çalışanlar hesap vermek durumundalar. Bu 
FETÖ örgütünün devletin uç kadrolarına 
nasıl geldiği araştırılmalıdır. Kenardan vi-
deo konuşmalarını yayan zevatlardan da 
zamanla hesap sorulmalıdır. Genel Kurma-
yın özel bölmelerine neden girilmiştir, hard 
diskler neden alınmıştır. Bütün bunların be-
lirli amaçlarla yapıldığı zaten belli olmuştur. 
Kenardan video yayınlayarak yarasalar gibi 
bazı kişiler karanlığa çekilemezler.  FETÖ’ya 
yakın bütün çevrelerden de hesap sorul-
malıdır. Nasıl oluyor da, Cumhurbaşkanına, 
Başbakana, Yüce Meclisimize suikast yapılı-
yor? Bu darbe belli olur ki çoktan hazırlan-
mıştır. Bu darbe girişiminde rol alan tüm 
katilleri, hain, düşman darbecileri şiddetle 
kınıyoruz. Hainler hak ettikleri ağır cezaları 
almalılar.

Bu darbe girişimi, aziz Milletimizin canını, 

bedenini ortaya koyması ile birlikte neti-
ceye ulaşamamıştır. Bu güzel Türkiye’miz; 
daha önce katlandığı darbelerden sonra 
büyük tecrübe elde ettiğinden dolayıdır ki 
bu kez başarılı olmuştur. Cumhurbaşkanı, 
Sayın Erdoğan’ın çağrısı üzerine Milletimiz 
sokaklara indi; cesareti ve feraseti ile devle-
tini savundu, gür sesiyle meydanlarda zafer 
işaretlerini göstermiş oldu. Tanklara, uçakla-
ra, keskin nişancılara sinelerini siper ettiler. 

Böylece demokrasi korunmuş oldu. Siyasi 
görüşüne bakmaksızın her vatandaşımız 
meydanları doldurdu: VATAN, TOPRAK, MİL-
LET bir bütün oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Sayın İlham 
Aliyev Bakü’de acil toplantı yaptı ve Türkiye 
Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’a Çağrıda bulundu: “Azerbaycan bütün 
gücüyle, tüm donanımıyla Türkiye’nin ya-
nındadır, hiçbir güç ve kuvvet laik, hukuk 
devleti olan bu muhteşem Türkiye Cumhu-
riyetini yıpratamaz. Bu tarihte de böyle ol-
muştur ve inanıyoruz ki Türkiye demokrasisi 
ve halkı zafer kazanacaktır”, dedi.

Bütün siyasi partiler, tüm medya organla-
rı,  sivil toplum örgütleri birleşeceklerdir; 
79 milyon bütün millet evlatları tek millet, 
tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ideası 
ile ülkemizi koruyacak ve düşmana gere-
ken dersi verecektir. Şerefli halkımız Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDO-
ĞAN’ın çağrısına sadık kaldılar ve halkımız 
tek bayrak altında bütünleşmiştir… Şerefli 
Ordumuz layıklı adına sadık kalacaktır ve 
düşman mikroplarını TSK, MİT, Polis, Jandar-
ma içinden, tüm bakanlıklar, kurumlardan 
topyekûn dışarı atacaktır.  

Milli Marşımız, yüce bayrağımız şerefimizdir 
ve topraklarımız üzerinde seslenecek ve yü-
celecektir. 
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15 TeMMuZ şehiTLeriMiZi AnMA Günü iLAn eDiLDi *

MİLLİ İRADE İŞBAŞINDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir basın toplantısı 
gerçekleştirdi. Başbakan Binali YILDIRIM ve Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın 
da kendisine refakat edip, bakanların da hazır 
bulunduğu toplantıda Cumhurbaşkanı ERDO-
ĞAN, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleş-
tirilen ancak geri püskürtülen darbe girişimi ve 
sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin açıkla-
malarda bulundu.

“YALAN HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ”

Türkiye’nin 81 vilayeti ve 79 milyon vatan-
daşıyla, tarihinin en hain, en alçak silahlı dar-
be girişimine karşı direnişini kararlı bir şekilde 
sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı ERDO-
ĞAN, “Geçmekte olduğumuz hassas dönemde 

Süreyya POLAt
TDMMB Yön. Kur. üyesi
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çeşitli kaynaklardan üretilen dedikodularla, 
yalan haberlerle, çarpıtmalarla devamlı olarak 
milletimizin kafası karıştırılmaya çalışılıyor. Tüm 
vatandaşlarımdan bu fitne gayretlerine itibar 
etmemelerini, devletin ve hükûmetinin yanın-
daki bu kararlı güçlü duruşlarını korumalarını 
istiyorum” dedi.

“FETÖ MENSUPLARININ KURUMLARIM-
IZDAN TEMİZLENME SÜRECİ TÜM HIZIYLA 
SÜRÜYOR”

Devletin Cumhurbaşkanıyla, hükûmetiyle Türk 
Silahlı Kuvvetleri’yle, bakanlıklarıyla, Emniyet 
Teşkilatı’yla valilikleri ve belediyeleriyle, hep-
sinden önemlisi Milletiyle dimdik ayakta old-
uğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, 
“Hükûmetimiz, güvenlik güçlerimizin üstün 
gayretleri neticesinde vatan topraklarının her 
karışında, her kurumunda duruma hâkimdir. 
Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının ku-
rumlarımızdan temizlenme süreci, tüm hızıyla 
sürüyor” diye konuştu.

“10 BİN 410 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, dün Millî Güven-
lik Kurumu (MGK) tarafından tavsiye edilen 
Bakanlar Kurulu tarafından da karar hâline 
dönüştürülen Olağanüstü Hâl ilanı ile ilgi-
li sürecin bugün Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nde tamamlandığını ifade etti ve şunları 
ekledi: “Türkiye bir hukuk devletidir. Darbe 
girişimi karşısındaki tedbirler de; demokrasi, 
hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklere say-
gı çerçevesinde alınmıştır, alınmaya da devam 
edecektir. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 
bu akşam itibariyle 10 bin 410 kişi gözaltı-
na alınmış, 4 bin 60 kişi de tutuklanmıştır. 
Hükûmetimiz ve ona bağlı güvenlik güçlerim-
iz çalışmalarına kararlılıkla ve başarıyla devam 
ediyor.”

“DEMOKRASİ NÖBETİ SÜRMELİ”

“Feraseti ve cesaretiyle silahlı darbe girişimini 
akamete uğratan kahraman milletimden, ülke-
miz bu sıkıntılı dönemden tamamen çıkana 

kadar meydanlarda tuttuğu demokrasi nöbeti-
ni sürdürmesini rica ediyorum” diyen Cumhur-
başkanı ERDOĞAN, yaşanan hadisenin;  darbe-
nin en büyük, en etkili, en güçlü panzehrinin 
millî irade ve millet olduğunu gösterdiğini dile 
getirdi.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bir haftadır bu kutlu mücadeleyi en 
küçük bir taşkınlığa, en küçük bir provokasyona 
izin vermeden yürüten milletimden biraz daha 
sabır, biraz daha fedakârlık istiyorum. Köken, 
mezhep, meşrep, siyasi parti, ideolojik düşünce 
farkı gözetmeksizin meydanları dolduran her 
bir vatandaşıma şahsım ve milletim adına kalbi 
şükranlarımı sunuyorum. Bu uru bünyemizden 
kazıyabilmemiz için gereken hazırlıklar birer 
birer hayata geçirilirken, darbe heveslilerine 
en küçük bir fırsat vermememiz şarttır. Gelecek 
nesiller siviliyle, polisiyle, askeriyle 15 Temmuz 
demokrasi direnişinin tüm kahramanlarını asla 
unutmayacaklardır.”

“15 TEMMUZ TARİHİNİ ŞEHİTLERİMİZİ 
ANMA GÜNÜ İLAN ETTİK”

15 Temmuz tarihini her yıl ‘Şehitlerimizi Anma 
Günü’ olarak ilan ettiklerini açıklayan Cumhur-
başkanı ERDOĞAN, açıklamasını şöyle tamam-
ladı: “Türk milleti tarih yapan ve yazan bir mil-
let olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. 
Milletime diyorum ki; demokrasi nöbetlerim-
izi sonuna kadar devam ettirerek tarihe altın 
harflerle yazdığımız bu başarıyı taçlandıralım. 
Bir kez daha dedikodulara, fitne odaklarına, 
yalan-yanlış haberlere itibar edilmemesini, sa-
dece ve sadece hükûmetimizin, devletimizin 
yetkili kurumlarının-kişilerinin, güvenlik güçler-
imizin verdiği bilgilere güvenilmesini özellikle 
rica ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimize tekrar 
Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dili-
yorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, kalın 
sağlıcakla, hayırlı geceler diliyorum, teşekkür 
ediyorum.”

* Cumhurbaşkanlığı web sitesinden alınmıştır

15 TeMMuZ şehiTLeriMiZi AnMA Günü iLAn eDiLDi *
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DiYAneT işLeri BAşKAnLIğI
22 temmuz Cuma hutbesidir Haydar ÇİftÇİ

TDMMB Yön. Kur. üyesi
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GÜN MİLLETÇE KENETLENME VE GELECE-
ĞİMİZİ İNŞA ETME GÜNÜDÜR

Kardeşlerim!

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz 
şöyle buyuruyor: “Gevşeklik göstermeyin, 
üzülmeyin! Eğer inanmışsanız şüphesiz en 
üstün olan sizsiniz.” Okuduğum hadis-i şerif-
te ise Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: 
“Müminin durumuna şaşılır! Her hâli kendisi 
için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mah-
sustur. Başına sevinecek bir hâl geldiğinde 
şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir 
sıkıntı geldiğinde ona sabreder; bu da onun 
için hayır olur.”

Kardeşlerim!

İçinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte 
engin rahmetiyle milletimizi büyük sıkıntı-
lardan ve felaketlerden kurtaran Yüce Allah’a 
sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bu süreçte 
kendilerine şehitlik nasip olan bütün kardeş-
lerimize Cenabı Hak’tan rahmet ve mağfiret, 
yakınlarına ve milletimize sabr-ı cemil ve me-
tanet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar ver-
mesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Aziz Kardeşlerim!

15 Temmuz gecesi millet olarak tarihimizin en 
zor, en uzun ve karanlık gecelerinden birini 
yaşadık. Yüce Rabbimiz, bütün unsurlarıyla 
milletimize kenetlenmeyi nasip etti ve milleti-
miz emanetine sahip çıktı. Hiç kuşkusuz millet 
olarak sahip olduğumuz bu birlik, beraberlik 
ve kardeşlik ruhu en büyük nimetlerden bi-
ridir. Hamdolsun! Bu büyük nimet sayesinde 
ateş çukuruna yuvarlanmaktan ve karanlığa 
gömülmekten kurtulduk. Kardeşlerim! Bu 
acı tecrübe bize şunu gösterdi: Hiçbir güç Al-
lah aşkı ve vatan sevgisiyle dolu yüreklerden 
daha üstün olamaz! Bu hain saldırılar bize 
şunu öğretti: Şerefli milletimizi sindirmeyi, iti-
barını zedelemeyi hedefleyenler rezil ve zelil 
olmaya mahkûmdur! Kim mazlumun, mağ-
durun, muhacirin yanındaysa Cenab-ı Hakk’ın 
kudret, rahmet ve inayeti de onun yanındadır.

Değerli Kardeşlerim!

Allah’a sonsuz hamdolsun ki, bu topraklar 
asırlardır Müslüman yurdudur. Bu millet şühe-
da evladıdır. Bu ezanlar, bu cumalar İslam’ın 
şiarıdır. Bu dinin, tek bir harfi bile değişmeyen 
bir kitabı vardır. Bu dinin, en güzel örnek olma 
vasfına sahip bir Peygamberi vardır. Allah’ın 
bize verdiği bir akıl, bir kalp vardır. Bizim de-
ğişmez değerlerimiz, 14 asırlık engin bir tec-
rübemiz vardır. Hiçbirimiz Müslüman olarak 
bütün bunları bir tarafa bırakamayız. Aklımızı, 
idrakimizi, vicdanımızı bir kişiye ya da gruba 
teslim edemeyiz. Dünya menfaati için dini-
mizden geçemeyiz. Din-i mübin-i İslam’ı alet 
ederek dünyayı elde etmeye çalışanlara ise 
asla fırsat veremeyiz.

Muhterem Kardeşlerim!

Geliniz, bu Cuma gününde, bu mübarek saat-
te hep birlikte el açıp Yüce Rabbimize yalvara-
lım: Allah’ım! İzzetine sahip çıkmak için tank-
lara meydan okuyan bu millete zeval verme! 
Asırlar boyunca mazlumların umudu olmuş, 
mağdurların yanında yer almış, muhacirlere 
kucak açmış bu milletin üzerinden rahmet 
ve nusretini eksik etme! Umudumuzu ve hu-
zurumuzu bozmak isteyenlere, topraklarımı-
za fesat tohumları ekmeye çalışanlara fırsat 
verme! Dinimizin, devletimizin, milletimizin 
bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici 
düşmanlardan bizleri halas eyle! Biz sırtımızı 
sana dayadık, sana güvendik, gücümüzü sana 
ettiğimiz imandan aldık, yıkılmamıza ve da-
ğılmamıza izin verme Allah’ım! Zalimlerin zul-
müne rağmen bizi adaletten ve merhamet-
ten ayırma Allah’ım! Kötülerin kötülüklerine 
rağmen bizi iyilikten ayırma Allah’ım! İntikam 
hırsıyla adaletten şaşan, öfkesine kurban olup 
hakkaniyetten uzaklaşan, mağrur olup haddi 
aşan kullarından olmaktan sana sığınırız. Sen, 
milletimizin bu soylu direnişini bir adalet ve 
hakkaniyet direnişi olarak muzaffer eyle!

DiYAneT işLeri BAşKAnLIğI
22 temmuz Cuma hutbesidir
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“ Hakimiyet, Kayıtsız Şartsız Milletindir.”

Maalesef, Yüce Milletimiz, 15 Temmuz akşamı 
bir daha asla yaşamayız diye düşündüğümüz bir 
darbe girişimi ile yüzyüze kalmıştır. Fetullahçı Te-
rör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması tarafın-
dan kalkışılan darbe girişimini ve darbecileri telin 
ediyoruz.

Milletimiz, cesareti ve feraseti ile, devletini ele 
geçirmek isteyenlere topyekün karşı durmuş ve 
asaletini bir kez daha göstermiştir. Milletimizin 
asil evlatları canları pahasına meydanlara çıkmış; 

devletini, demokrasisini ve namusunu korumuş, 
tankların karşısında bedenini siper etmiştir.

Siyasi görüşü ne olursa olsun bütün siyasi 
partiler, medya organları ve sivil toplum ör-
gütleri milletle birlik olmuş, yediden yetmişe 
bütün millet evladı tek vatan, tek bayrak, tek 
millet ve tek devlet anlayışı ile hareket etmiş-
tir. 15 Temmuz kara gün, 16 Temmuz ise mil-
letimizin duyarlılığı sayesinde devletimizin ve 
demokrasimizin bayram günü olmuştur.

Önce beddualarıyla, sonra ihanet şebekele-
riyle ve en sonunda da tertip ettiği menfur 
darbe girişimi ile millete düşmanlığını ispat 
eden darbecilerin başının, bir an evvel yurda 
getirilmesi ve darbecilerle birlikte gereken 
cezaya çarptırılması gerekmektedir. Milletin 

hAKiMiYeT MiLLeTinDir”
BAsIn AçIKLAMAsI

“

     22 temmuz 2016

Dr. İlyas DEMİRCİ
TDMMB Genel sekreteri
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meclisini, Cumhurun sarayını, Peygamber 
ocağı şanlı ordumuzun karargahını, haberin 
merkezi TRT’yi, Milletin sesi medya kuruluşla-
rımızı, milletin güvenlik kurumlarını ve daha 
niceleriyle topyekün milletin bizatihi kendisi-
ni bombalayan bu aşağılık gözü dönmüş ce-
hennemlik canilerin müstahak oldukları tek 
ceza idamdır.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği ve Türk Dünyası Kurultayları Yürüt-
me Kurulları olarak; idam cezasının yeni-
den getirilmesini ve aşağılık darbecilerin 
bir an evvel idam edilmelerini istiyoruz.

Milletimiz asırlardır biriktirdiği tecrübesi ve 
eşsiz ferasetiyle fitneye bir kez daha dur de-
miş ve ne kadar büyük bir millet olduğunu 
tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Mille-
timiz kendi içinden çıkan millet evladı, Başko-
mutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ı alçak ve hain darbecilerin eline 
bırakmamıştır. İstiklal Şairimizin buyurduğu 
gibi bu millet bir daha istiklal marşı yazmaya-
cak, fakat çok şükür ki bu büyük millet bir kez 
daha istiklal destanı yazmıştır.

Milletimize, emniyet güçlerimize, Peygam-
ber ocağı ordumuzun ihanete bulaşmamış 
asil mensuplarına, tek vücut halinde dimdik 
durmayı başaran basın mensuplarına ve her 
daim dualarıyla milletimizin yanında olan 
dost ve kardeş ülkelere, İslam ümmetine 
şükranlarımızı sunarız. Milletimizin birlik ve 
beraberliği ve dik duruşu her türlü takdirin 
üzerindedir.

Cenab-ı Hak Milletimize bir daha böyle bir 
musibet yaşatmasın.

Allah Vatana, Millete ve Devlete ihanet eden 
darbecilere bir daha fırsat vermesin.

Milletin huzuruna, Vatanın bütünlüğüne ve 
Devletin istikbaline kastedenleri darağacın-

da görme ümidiyle yüce milletimize geçmiş 
olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi min-
net ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimize Al-
lah’tan Rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dili-
yoruz.

Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bile-
lim…

Milletimiz ikinci İstiklal Mücadelesini de ka-
zanmıştır… Hükümetimiz ve Meclisimiz ta-
rafından, Hainlere tedbir olarak getirilen Ola-
ğanüstü Hal uygulaması tam da yerinde bir 
karadır.

Ezan susmaz,
Bayrak İnmez,
Şehitler Ölmez,
Vatan Bölünmez.

Hakimiyet, Kayıtsız Şartsız Milletindir.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

TRT başta olmak üzere; Milletimizin hür sesi 
siz basınımızın mümtaz temsilcilerine ve tüm 
kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2016 Türk Dünyası Kurultayı Organizasyonu-
na Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar Adına;

TÜRK DÜNYASI
KURULTAYI YÜRÜTME KURULU
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20 Temmuz 2016 Tarihinde TBMM Şeref 
Salonunda Sivil Toplum Kuruluşlarının 
ortak sesi olarak TOBB Başkanı M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU 538 Sivil Toplum Kuruluşu 
adına okuduğu “Milli İradeye Bağlılık” 
basın bildirisinde, TDMMB yerini almıştır. 
Basın bildirisinde aşağıda açıklamalara yer 
verilmiştir:

“Ülkemizin bütün demokratik kurumları ve 

Türk Dünyası Mühendisler ve 
Mimarlar Birliği; 538 Sivil Toplum 
Kuruluş ile birlikte, Milli İradeye 
Bağlılık Bildirisinde, TBMM Şeref 
Salonunda yerini almıştır

Demokrasi Mücadelesinde;
Hayatını kaybeden kahraman 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, 
kıymetli ailelerine sabırlar, 
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

milletimiz, bu alçakça saldırı karşısında de-
mokrasimizi sahiplendi. Medya çalışanları, 
silahlı baskınlara direnerek, milletin haber 
alma özgürlüğünü korumak için kendi can-
larını tehlikeye attı. Cumhurbaşkanımız, 
Meclis Başkanımız ve Başbakanımızdan 
başlayarak Mecliste grubu bulunan tüm 
siyasi partilerin genel başkanları ve kitle 
örgütleri ilk andan itibaren dik durarak, 
darbecilerin hesabını boşa çıkardılar. Mille-
timiz, yollarda tanklar araçları ve insanları 
ezerken, havadan bombalar düşerken, yo-
ğun ateş altındayken yılmadan alanları dol-
durdu. Milletimiz, demokrasi konusundaki 
kararlılığını ve azmini ortaya koydu. Kah-
raman Emniyet Güçlerimiz ve şerefli Türk 
Askerleri, darbe teşebbüsünün başarıya 
ulaşmaması için yeminlerine sadık kalarak 
canlarını ortaya koydular. Hainleri suçüstü 
yakaladılar. Türkiye, bir bütün olarak kendi-
sine yakışanı yaptı. Demokrasimiz olgunluk 
imtihanını başarıyla geçti. Türk demokrasi-
si ve Türkiye Cumhuriyetinin demokratik 
kurumları, artık kaba kuvvete teslim olma-
yacak kadar güçlü olduğunu kanıtladı. Ül-
kemizin 93 yıldaki tüm siyasi ve ekonomik 
kazanımlarına kast edenler başarısız oldu-
lar.”
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İSTİKLAL MARŞIMIZ

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Mehmet Akif Ersoy

TOBB Başkanı HİSARCIKLIOĞLU, önde ge-
len sivil toplum kuruluşlarının 15 Temmuz 
gecesinin karanlık saatlerinin birlik ve be-
raberlik içinde aşılmış olmasından dolayı 
mutluluk duyduğunu bildirdi. 

Darbe girişiminin yaşandığı gece oluşan 
demokrasi mutabakatının devam etmesini 
talep etmek üzere Gazi Meclise geldikle-
rine işaret eden HİSARCIKLIOĞLU, şunları 
kaydetti: 

“Bundan böyle ülkemizin geleceği için 
adımlar atılırken, bugünkü demokrasi mu-
tabakatı hiç unutulmasın. Ortak akıl daim 
olsun. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini 
hiçe sayan bu darbe teşebbüsü, ülkemizin 
kurumsal altyapısının güçlendirilmesi ge-
rektiğini de hepimize gösterdi. Bu yönde 
tedbirlerin alınacağı, adımların atılacağı 
yer TBMM’dir. Bir yandan milli egemenliğe 
saldıran vatan hainlerinden hukuka uygun 
olarak yüce Türk adaleti önünde hesap so-
rulmalı, öte yandan bu tür alçakça saldırıla-
rı engellemek için siyasetin alması gereken 
tedbirler hızla hayata geçirilmeli. Kahra-
man ordumuzu ve vatansever askerlerimi-
zi de hiçbir şekilde yıpratmamalıyız. Bizler 
ülkemizin 538 sendika konfederasyonu, 

meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 
olarak, bugün yüce Meclisimizi ziyaret ede-
rek, demokrasi nöbetine devam ediyoruz. 
Bizler, Milli Iradeye sahip çıkıyoruz. Gele-
ceğe ve çocuklarımıza daha güçlü, daha 
huzurlu, daha müreffeh, daha demokratik 
bir ülke bırakmak hepimizin görevidir. Bu 
nedenle, hızla hep birlikte çalışmaya odak-
lanmalıyız.”
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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev, Türkiye’deki Yasal Yolla Se-
çilmiş Yönetimi desteklediğini açıkladı.

16 Temmuz 2016 tarihinde Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, 
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıl-
dayev’i kabül etti.

Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, 15 
Temmuzda Türkiye’de gerçekleşen 
Türk halkının demokratik yolla seçti-
ği hükümete karşı bir grubunun silahlı 
kalkışmasında bulunması ile ilgili Cum-
hurbaşkanı Atambayev'e bilgi verdi. 
Ayrıca, Türkiye’de ikamet eden Kırgız V 
atandaşlarının can güvenliği konusunda 
Kırgızistan’ın Ankara’daki Büyükelçisi ve 

KIrGIZisTAn CuMhurBAşKAnI ALMAZBeK ATAMBAYev,
TürKiYe’DeKi YAsAL YoLLA seçiLMiş YÖneTiMi DesTeKLeDiğini AçIKLADI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı 
Almazbek ATAMBAYEV, kardeş 
ve dost Türk halkının demokratik 
yolla seçtiği hükümete 
karşı darbe girişiminde 
bulunulmasının kabul edilemez 
olduğunu bildirdi.

Hocageldi KULİYEv
TürKsoY Kırgızistan Koordinatörü
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İstanbul’daki Başkonsolosu ile telefon 
görüşmesi gerçekleştirdiğini altını çizdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek 
Atambayev, kardeş ve dost Türk halkının 
demokratik yolla seçtiği hükümete karşı 
darbe girişiminde bulunulmasının kabul 
edilemez olduğunu bildirdi.

Darbe girişimine tepki gösteren Atam-
bayev, "Egemenlik kayıtsız şartsız mil-
letindir. Kırgızistan, dost Türkiye Cum-
huriyeti'nin yasal yolla seçilmiş devlet 
organlarını destekliyor." ifadelerini kul-
landı.

Türkiye'nin Kırgızistan'ın stratejik orta-
ğı olduğunun altını çizen Atambayev, 
"Halklarımızın arasında tarih ve kardeş-
lik bağları var. Biz Türk halkının bilgeli-
ği, insan hakları ve özgürlüklerine olan 
saygısıyla mevcut anayasal düzene her 
türlü saldırının üstesinden geleceğine 
inanıyoruz. Kırgızistan halkı, yasal Türk 
iktidarına destek vermektedir." ifadesi-
ne yer verdi.

Atambayev, Dışişleri Bakanı Abdıldayev 
ile görüşmesinde, Türkiye'deki gelişme-
lerin yakından takip edilmesi ve anında 
kendisine bilgi verilmesi talimatı verdi-
ğini bildirdi.

22 Temmuz 2016 tarihinde Kırgız Cum-
huriyeti Meclis Başkanı Çınıbay Tursun-
bekov TBMM Başkanı İsmail Kahraman 
ile görüştü.

Görüşmenin gündeminde Türkiye’de 
gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişimi 
vardı.

Tursunbekov, Türkiye’de meydana ge-
len olaylardan dolayı üzüntü duyduğu-

nu dile getirerek “Kahraman Türk halkı, 
siyasetçileri, gazetecileri bir olarak de-
mokrasiye sahip çıktığı için kalpten kut-
larım, bu bir millet için çok büyük başa-
rıdır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Görüşme sırasında kardeş ve dost iki 
ülke arasındaki işbirliğin yüksek düzey-
de olduğu belirttirilerek, kültürel-sos-
yal, ekonomi-ticari ve parlamentolara-
rası bağların daha da güçlendirilmesi 
konusunda müzakerelere yer verildi.

Akabinde, 2016 yılının sonbaharında 
Bişkek’te düzenlenecek olan Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 
TÜRKPA Toplantısnın hazırlık aşamaları 
gündeme gelerek, toplantının önemine 
vurgu yapıldı.

Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkanı Çını-
bay Tursunbekov ve TBMM Başkanı İs-
mail Kahraman, dost ve kardeş iki ülke 
arasındaki işbirliğin her alanındaki bağ-
ların güçlendirilmesi konusunda yapıl-
ması gerekenleri yapmaya hazır olduk-
larını belirtti.

Görüşmeye Kırgızistan’ın Ankara Büyü-
kelçisi İbragim Cunusov da eşlik etti.

Görüşme Kırgızistan’ın Ankara Büyükel-
çisi İbragim Cunusov tarafından organi-
ze edildi.
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GüZeL GeçMişTen GüçLü GeLeCeğe

DiLDe, FiKirDe, işTe BirLiK

Türk Dünyası’nın düşünce mimarı İsmail 
Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” söz-
leriyle özetlenen faaliyetler gönül coğraf-
yamızı en güzel şekilde ifade etmektedir. 
Dolaysıyla bu düşünce etrafında yapılan 
bütün çalışmalar, kurulan tüm teşkilatlar 
Altaylardan Akdenize, Baykal’dan Balkan’a 
uzanan dünyamızdaki birlik ve dirliğe odak-
lanmaktadır. 

Bu bağlamda, İsmail Gaspıralı’nın sadık ta-
lebesi ve akrabası, “Üç tarzı siyaset” eserinin 
sahibi Yusuf Akçura 1918 yılında Türk Dün-
yası’nın önde gelen fikir ve hareket liderle-
riyle yaptığı toplantıda, “Anadolu azad ve 
güçlü olursa, bizim hepimiz için bağımsızlık 
kaynağı olur” sözlerinin ne kadar isabetli ol-
duğunu tarih isbat etmiştir.     

Prof. dr. darhan kıdıralİ
Uluslararası Türk Akademisi Başkanı,
“Egemen Kazakistan” Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı
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Anadolu’da İstiklal Mücadelesi başlatan ve 
Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Mustafa Ke-
mal Atatürk aynı zamanda Türk Dünyasıyla 
ilgili de çalışmaları başlatmıştır. Ve 1991 yı-
lında Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını 
ilan ettikleri zaman da ilk önce Türkiye Cum-
huriyeti kardeşlerine yardım elini uzatmıştır.

Türkiye’nin güçlü olması, elbette milli bilinci 
yüksek halkın desteğinden kaynaklanmak-
tadır. Bu anlamda, Atatürk’ün “Egemenlik 
kayıtsız, şartsız milletindir” ifadesi günü-
müzde kardeş Türkiye Cumhuriyeti halkının 
vermiş olduğu demokratik mücadelesinin 
en iyi tercümanıdır. Bundan dolayı Türki-
ye’deki demokrasi kazanımlarına darbe vu-
racak tüm oluşumlara Kurumumuz olarak 
kesin karşı çıkmakta olduğumuzu belirtmek 
isteriz. Güçlü Türkiye’nin Güçlü Türk Dünyası 
manasında olduğunu tüm kalbimizle inana-
rak, demokrasi mücadelesinde Türkiye’nin 
yanında her zaman yer almaktayız. Bu bağ-
lamda, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği’nin inisyatifi ile başlatılan “Türk 
Dünyası Kurultayı”nın adının “Türk Dünyası 
Demokrasi Kurultayı” olarak değiştirilmesi 
fikrini Türk Akademisi olarak desteklediği-
mizi belirtmek isterim.

Kazakistan Devlet Başkanı N.Nazarbayev’in 
inisiyatifiyle ve diğer Türk dili konuşan ül-
kelerin Cumhurbaşkanlarının desteği ile 25 
Mayıs 2010 tarihinde kurulan Türk Akademi-
si,  günümüzde Türkoloji başta olmak üzere 
Sosyal Bilimler alanında yapılan ilmi çalış-
maların koordinasyonunu üstlenen önemli 
uluslararası merkeze dönüşmektedir. Aka-
demi’nin resmi açılışı 2010 yılında Kazakis-
tan Devlet Başkanı N.Nazarbayev ve Türkiye 
Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün iştiraki ile gerçekleştirilmiştir.

27 Ağustos 2014 tarihinde uluslararası teş-
kilat statüsünü kazanan Türk Akademisi 
önümüzdeki dönemde Türk dünyasının bi-

limsel ve entelektüel işbirliğini de koordine 
etme yolunda emin adımlarını sürdürmeye 
devam edecektir. Bu istikamette birçok te-
mel çalışmaları hayata geçirmekteyiz. Türk 
Dünyası’nın eski dönemlerinden günümü-
ze kadar tarih, dil ve edebiyat, kültürel-ma-
nevi, ekonomik ve uluslararası ilişkileri gibi 
meseleleriyle ile ilgili geniş araştırma çalış-
malarını gerçekleştirilmektedir.  

Akademi’nin yürüttüğü bilimsel çalışma-
ların sonucu olarak Türk Dünyası’nın say-
gın akademisyenleri ve bilim adamlarının 
önemli araştırma çalışmaları yayınlandı. 

2014-2015 yıllarında Türk Akademisi tara-
fından başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları 
2016 yılında da devam etmektedir. Akade-
mi’nin ‘Batı Türk Kağanlığı’nın Devlet Yapı-
sı’ konusunda yürüttüğü bilimsel projesi 
çerçevesinde gerçekleştirilen arkeolojik 
kazı çalışmalarının sonucu olarak, 40 yaşla-
rındaki eski Türk asker ve ozanının mezarı 
bulundu. Askerin yanında kopuza benzer 
müzik aletinin bulunması da arkeolojik kazı 
çalışmalarının en heyecan verici keşfi ol-
muştur. Arkeolojik buluntunun ait olduğu 
tarihi devir Türk Akademisi’nde yürütülecek 
espertiz çalışmalarından sonra tesbit edile-
cektir. Geçtiğimiz yıl 18-21 Ağustos tarihleri 
arasında Türk Akademisi ile TİKA işbirliğin-
de, Kazakistan’daki arkeolojik çalışmalardan 
bugüne kadar elde edilen bulguların de-
ğerlendirilmesi amacıyla Türk Dünyası’nın 
önde gelen tarihçi ve arkeologlarının katı-
lımı ile Altay Dağlarında "Altın Beşik Altay" 
Uluslararası Seminer düzenlendi. Diğer ta-
raftan Doğu Kazakistan Eyaleti, Katon-Ka-
rağay ilçesinde bulunan Karakaba yaylasın-
da bulunan eşyalar bu bölgenin destanda 
ifade edilen ve Türklerin zor zamanlarında 
sığındığı “Ergenekon” olabileceği iddialarını 
güçlendirdi.   
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Akademi her üç ayda bir kere Kazak, Rus, 
İngiliz ve Türk dillerinde ‘Altay ve Türkiyat 
Araştırmaları’ Dergisini yayınlamakla birlik-
te Avrasya bölgesindeki Türk devlet ve top-
luluklarının sosyal, siyasal, ekonomik, kül-
türel ve diğer durumlarıyla ilgili analizlerin 
yer aldığı bilimsel ve analitik ‘GLOBAL-Turk’ 
dergisi yayınlanmaktadır. Kasım 2015 tari-
hinden itibaren Akademi “Turkic Weekly” 
haftalık bültenini Kazak, Rus, İngiliz ve Türk 
dillerinde yayınlamaya başladı. 

Son iki yılda Akademi 32 uluslararası forum,  
konferans ve toplantı, 45 bilimsel seminer, 
yuvarlak masa, tanıtım sergisi düzenlendi. 
Uluslararası bilinirliğini arttırmak için geçti-
ğimiz yıl Paris’te UNESCO Genel Merkezin-
de, Uluslararası Türk Akademisi UNESCO ile 
işbirliği halinde “Kitab-ı Dede Korkut” eseri-
nin yayınlanmasının 200. yıldönümü müna-
sebetiyle uluslararası forum düzenledi. Türk 
Akademisi Türk Dünyası Bilim Akademileri 
Birliğini kurarak, 29 Haziran 2015 tarihinde 
Birliğin I. Kurultayını gerçekleştirdi. 

Altını çizmemiz gereken önemli hususlar-
dan birisi, 26-27 Kasım 2015 tarihlerinde 
Türk Akademisi heyeti ISESCO 12. Genel 
Konferensına katılmış ve Akademi ve İSES-
CO arasında İşbirliği Mutabakat Zabtı im-
zalanmıştır. Türk Akademisi de bu Zirvede 
ISESCO’da gözlemci statüsünü kazandı. 

28 Mart 2016 tarihinde Türk Akademisi New 
York şehrindeki Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezi’nde “BM 2030 Gündemi için İpek 
Yolu Güzergâhındaki Sinerji” konulu ulusla-
rarası sempozyum düzenledi. Sempozyum 
Kazakistan ve Türkiye BM Daimi Temsilcilik-
leri, Türk Konseyi, Türksoy, T.C. Başbakanlığı 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplululukları 
Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleşti. Bu 
etkinlik Türk Dünyası ortak kurumlarının 
artık Birleşmiş Milletler nezdinde de büyük 

çalışmalara imza atabileceklerinin de gös-
tergesi olmuştur. Uluslararası arenadaki ça-
lışmalarının altyapısında Türk Akademisi’nin 
50’yi aşkın uluslararası teşkilatlarla, bilimsel 
ve akademik kurumlarla işbirliği mutabakat 
zaptlarının imzalanması, işbirliği çalışmala-
rının yapılması yatmaktadır. 

Türk Akademisi’nin bünyesinde bulunan 
Türk Kütüphanesi ve Türk Müzesi de önemli 
çalışmalara imza atmaktadır. Günümüzde 
toplam 40 bini aşkın kitabı barındıran Türk 
Akademisi’nin Kütüphanesi ünlü Türkolog 
akademisiyenlerin şahsi kitap kaynaklarıyla 
zenginleştirildi. Akademi’nin açılışı esnasın-
da Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı 
Sayın Abdullah Gül tarafından Akademi’ye 
birçok kitaplar takdim edilmiştir. Ünlü Ma-
car Türkolog Mandoki Kongur İstvan’ın 16 
binden fazla kitaptan oluşan kütüphanesi 
Budapeşt’ten getirilerek Akademiye teslim 
edildi. Bununla birlikte kütüphane yanında 
nadir kitap ve el yazmalar arşivi de kuruldu. 
Akademi müzesi ünlü koleksiyoncu Ulan 
Jakeyev’in şahsi arşivinden 240 tarihi eserin 
teslimiyle yenilendi.  

Bunların yanısıra, Türk Dünyası’nın enteg-
rasyonunun temelini oluşturacak ve yeni 
neslin bilincini şekillendirecek iki önemli ça-
lışma hayata geçirilmektedir. 

Uluslararası Türk Akademisi Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’den bi-
lim adamlarının katılımıyla Türk Konseyi’ne 
üye ülkelerin ortaokul öğrencileri için ortak 
Türk tarihi kitabının taslağını hazırlamış bu-
lunmaktadır. Sözkonusu ders kitabı taslağı 
metni 27-28 Kasım 2014 tarihlerinde Ba-
kü’de gerçekleştirilen Türk Konseyi’ne üye 
ülkeler Eğitim Bakanlarının 3. Toplantısında 
değerlendirilerek onaylanmıştır. Bir diğer 
önemli çalışma – Türk Akademisi Azerbay-
can, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’den 
bilim adamlarının katılımıyla Türk Konse-
yi’ne üye ülkelerin ortaokul öğrencileri için 



İpek Yolu Medeniyetleri 70 İpek Yolu Medeniyetleri71

ortak Türk Edebiyatı ders kitabının taslağı-
nı hazırlamaktadır. 5 Ekim 2015 tarihinde 
Astana’da Uluslararası Türk Akademisi’nde 
Türk Dünyası Edebiyat Enstitüleri başkanları 
ile Türk Dil Kurumu’nun katılımıyla gerçek-
leştirilen toplantıda Ortak Türk Edebiyatı 
ders kitabı içeriği ele alınmıştır. 

Tüm bu çalışmalar Türk Akademisi kurucu 
ülkelerin Sayın Cumhurbaşkanlarının viz-
yonları ve talimatları doğrultusunda ger-
çekleşmektedir. Türk Dünyası’nın bütünleş-
mesinde Hoca Ahmet Yesevi’nin birleştirici 
ruhu da ayrı bir öneme sahiptir.

Türk dünyasının entegrasyonu konusunda 
en büyük katkılar sağlayan ülkelerden biri 
şüphesiz Türkiye’dir. Türk Akademisi’nin 
kurucu ülkelerinden olan Türkiye ile ortak 
çalışmaları dinamik bir şekilde devam et-
mektedir. 2015-2016 yıllarında Türk Akade-
misi’ni Türkiye Cumhuriyeti Meclis Başkanı, 

Başbakanı, Bakanları, bürokratları, akade-
mik çevrelerinin temsilcileri çeşitli vesileler-
le ziyaret edip, çalışmaları hakkında etraflı 
bilgi aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gö-
reve gelişi ile Akademi’nin Türkiye ile işbir-
liğinde yeni döneme girdiğini söyleyebiliriz. 
Bu vesile ile Türkiye yönetimine ve ilgili ku-
ruluşlarına katkılarından dolayı teşekkürle-
rimi borç bilirim. 

Vesileyı fırsat bilerek, Türk Dünyasındaki iş-
birliğine büyük katkılar sağlayan Türk Dün-
yası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin ça-
lışmalarını da takdirle izlediğimizi belirtmek 
isterim. Birliğin inisyatifi ile çalışmalarına 
devam eden ve şeref başkanlığı şahsıma 
tevdi edilen Mimar Sinan Uluslararası Olim-
piyatları çerçevesinde “Dilde,  Fikirde ve İşte” 
Birlik Projesi’nin önümüzdeki dönemde ba-
sın yoluyla da hayata geçirileceğini haber-
dar etmek isterim.
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DArBe TeşeBBüsü, hALKIn irADesi ve DeMoKrAsi
uluslararası hoca Ahmet Yesevi üniversitesi

15 Temmuz 2016 Cuma gecesi, bu ülkenin 
her vatandaşı için bir kâbustu. Önce kimse 
inanamasa da sosyal medyaya, televizyon 
kanallarına yansıyan haberlerle gerçekten 
bir darbe girişimi yapıldığını idrak ettik.

Darbeler tarihinde ilk kez, gelişmeleri an 
be an, hatta canlı yayında izledik… 80’lerin 
mantığıyla yapılan darbe girişiminin başarı-
ya ulaşamamasının en kritik faktörü, dijital 
çağda olmamız, Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın olaya hızlı müda-
halesi ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldı-
rım’ın vakur bir şekilde hareket etmesiyle 
halkımızın meydanlarda demokrasiye sahip 
çıkmasıdır. Gelişmeler üzerine Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, TV kanalla-
rının canlı yayınına bağlanarak başkomutan 

sıfatıyla gerçekleştirdiği konuşmada darbe-
cilere hiçbir şekilde imkân tanınmayacağını 
ifade ederek, halkı darbeye tepki göstermek 
için sokağa çıkmaya davet etti. Çağrının ar-
dından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe kar-
şıtı protesto gösterileri düzenlendi ve hal-
kımız artık darbeye geçit verilmeyeceğini 
günlerdir meydanlarda nöbet tutarak tüm 
dünyaya göstermiş oldu.

15 Temmuz 2016 Cuma gecesi yaşanan dar-
be girişimi, Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 
1980 Askeri Darbesinden 36 yıl sonra ger-
çekleştirilen ilk askeri darbe teşebbüsü ola-
rak kayıtlara geçti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin içindeki küçük bir 
azınlık ki ilk günlerde FETÖ taraftarı oldukla-
rı belirlenen bir grup tarafından Milli İrade-

prof. Dr. Musa YILDIZ
Mütevelli heyet Başkanı 
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ye karşı yapılan Askeri Kalkışma Girişimini 
Türkiye ile Kazakistan’ın ortak devlet üni-
versitesi Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak 
lanetliyoruz. Üniversite olarak ilk saatlerde 
web sayfamızdan ve sosyal medya hesapla-
rımızdan bu talihsiz girişimi şiddetli bir şek-
lide kınadık. Ülkemizin birliği, beraberliği ve 
bütünlüğüne yönelik bu hareket, başarıya 
ulaşamamıştır. Milletimiz ve Devletimizin 
bütün kurumları, bu harekete gerekli cevabı 
demokratik yollardan vermiştir ve bundan 
sonra da verecektir. Darbe girişiminin hiçbir 
haklı gerekçesi olamaz. Türk halkının irade-
si üzerinde hiçbir güç kabul edilemez. Aziz 
Türk Milleti demokrasiye ve kendi iradesine 
sahip çıkmıştır ve her zaman çıkacaktır.

Yaşanan bu müessif hadiseler demokrasi ta-
rihimize kara bir leke olarak geçmiş olmakla 
birlikte, milletimizin devletine ve demok-
rasisine sahip çıkmak üzere vermiş olduğu 
topyekûn mücadele sayesinde darbe te-
şebbüsü, “Demokrasi Bayramı’’na dönüş-
müştür. Bu vesileyle Devlet ve Millet olarak 
diğer tüm farklılıkları bir kenara bırakarak 
kenetlenmemiz halinde neleri başarabile-
ceğimizi yeniden görmüş olduk.

Bu aziz milletin akl-ı selim ve sağduyu sa-
hibi mensupları olarak vatan bilinci olan 
sineleri hiçbir topun, tankın, silahın esir ve 
mahkûm edemeyeceği hakikatini bizzat ve 
bir kez daha yaşadık ve darbenin topyekûn 
bir mücadele sonrasında demokrasi şöleni-
ne dönüştüğünü gördük.

Türk Devleti içine sızmış üniformalı yahut 
sivil, nerede bir hain varsa tüm hücreleriyle 
temizlenmelidir. Darbe girişimi sırasında şe-
hit olan tüm vatandaşlarımız için başsağlığı, 
yaralılar için acil şifalar dileriz.

Ülkemizin ulusal güvenliği için silahaltına 
alınan ve bu sürede emir komuta zinciri 
içinde "vatani görev" bilinci ile "emirleri ye-
rine getiren" askerlerin düştüğü, düşürül-

düğü, kendi halkı ile karşı karşıya bırakıldığı 
bir darbe girişiminin bir daha yaşanmama-
sını dileriz.

Bu alçak darbe girişiminden herkes üzerine 
düşen dersi çıkarmalı ve Türkiye'nin gelece-
ğini kendi namusu gibi görüp, korumalıdır. 
Bundan sonra çevremizde ilişkilerimizin za-
yıf olduğu insanlarla, komşularımızla bağ-
larımızı güçlendirmeye çalışmalıyız. Tabiri 
caizse saflarımızı sıklaştırmalıyız ki araya ha-
inler girmesinler.

Ahmet Yesevi Üniversitesi olarak, milleti-
mizin iradesine ve demokrasimize karşı ya-
pılan bu çirkin ve kabul edilemez girişimi 
şiddetle kınıyoruz. Özgürlüğün sesi olan 
üniversitelerin bu durumu kabul etmesi 
mümkün değildir. Bunu yapanlar milletimi-
ze hesap verecektir. Tüm üniversitelerimizi, 
millet iradesine, demokrasimize ve ülkemi-
ze karşı yapılmak istenen bu kabul edilemez 
girişime karşı çıkmaya, Vatanımıza, Bayrağı-
mıza ve yarınlarımıza sahip çıkmaya davet 
ediyoruz. Üniversitelerimiz, Milletimiz ve 
Devletimiz bütün kurumları ile bu harekete 
gerekli cevabı demokratik yollardan vere-
cektir. Milletten toplanan vergilerle alınan 
kıyafetleri giyerek ve yine o vergilerle alınan 
uçak, tank ve toplarla saldırıların düzenlen-
mesi çok üzücü ve vahim olmuştur. Allah bir 
daha bu asil millete böyle kötü günler ya-
şatmasın.

Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
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DiYALoG ve hoşGÖrü MAsKesi ALTInDA
insAnLIğI KATLeDenLer        
            

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milleti tarihte 
eşi benzeri görülmemiş bir ihanete uğramıştır. 
Dini ve milli duyguları istismar etmek suretiyle 
yıllarca Türk halkının kanını emen, devletin her 
kademesinde en kritik görevleri yürütürken 
“cemaatleri”nin menfaatini milli menfaatlerin 
üzerinde tutan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
mensupları akıl ve iradelerini rafa kaldırmak bir 
yana vicdanlarını kurutup, insanlıktan çıkarak 
Türkiye’nin egemenliğine ve bağımsızlığına sal-
dırmışlardır. 21. Yüzyıl Türkiye’sinde kimsenin 
ihtimal vermediği, başarı şansının sıfır olmasına 
rağmen gözünü karartan ihanet şebekesinin 
taşeronluğunu üstlendiği bu darbe girişimi sa-
dece Türkiye’yi değil Türk ve İslam dünyasının 
geleceğini de hedef almıştır. Tankların, bomba-
ların, makineli tüfeklerin önüne kendini siper 
etmek suretiyle şehadet şerbetini içen ve gazilik 
unvanını kazanan kahraman Türk milleti, gös-

termiş olduğu cesaret ve mücadeleyle sadece 
Milli İradeyi ve Türkiye’nin bağımsızlığını ko-
rumakla kalmamış 200 milyonluk Türk Dünya-
sı’nın 1,5 milyarlık İslam Dünyası’nın onurunu 
da korumuştur. 

15 Temmuz ihaneti, 2013’te Gezi Olayları ile 
başlayan Türkiye’nin istikrarını ve kalkınmasını 
hedef alan girişimlerin devamıdır. Muhteme-
len son da olmayacaktır. Ancak büyük bir sınav 
veren ve bu badireden de güçlenerek çıkması-
nı başaran Türk Milleti, her bir karışı ecdat kanı 
ile sulanmış Türk vatanını hiçbir gücün bölme-
sine fırsat vermeyecektir. FETÖ’cü teröristlerin 
maskesi tamamen düşmüştür. Taşeron FETÖ’cü 
teröristler sahiplerine bağlılıklarını kanıtlamak 
için PKK ya da DAEŞ’ten ileri giderek TBMM’yi 
bombalama cüretini dahi göstermişlerdir. Yıllar-
ca insanların maneviyatını sömürerek Türk hal-

prof. Dr. Fırat purTAş
TürKsoY Genel sekreter Yardımcısı
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kını, diyalog ve hoşgörü kisvesi altında insanlığı 
aldatan ikiyüzlü caniler yüzlerce masum insanı 
göz kırpmadan öldürmüşlerdir.  

FETÖ, Türk Milletini ve İslam Dünyasını aşağıla-
mak, ayrıştırmak, birbirine kırdırmak suretiyle 
Türklüğe ve Müslümanlığa verdiği zararlar bir 
tarafa evrensel insani değerlerin içini boşaltmak 
suretiyle tüm insanlığa zarar vermiştir. FETÖ, 
uzun yıllar “diyalog” ve “hoşgörü” kavramlarını 
kullanarak uluslararası toplumda sempati ka-
zanmaya çalışmıştır. Bu eli kanlı terör örgütü-
nün elebaşı kendini dinler arası diyalog ve hoş-
görüyü savunan bir din adamı olarak tanıtmıştır. 
Hâlbuki bu örgüt; yıllarca adam kayırma, ihaleye 
fesat karıştırma, asılsız deliller üreterek suç isnat 
etme, şantaj, tehdit ve daha pek çok gayrı meş-
ru yolla insanların canına, malına, namusuna, 
itibarına kastederek geleceğini karartan, yuva-
ları yıkan; devletin köklü kurumlarını çökerterek 
devleti ele geçirmeye ve parçalamaya çalışan 
bir terör şebekesidir. Siyasete, ticarete, teröre, 
ihanete boğazına kadar batmış bu teröristlerin 
muhabbet fedaisi ya da diyalog gönüllüsü ol-
madığı artık iyice aşikârdır. 

FETÖ, 17 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra 
yoğunlaştırdığı medya kampanyaları netice-
sinde yurt dışında oluşturduğu negatif Türkiye 
algısı ile 15 Temmuz darbe girişimini de meş-
rulaştırmaya, gerçekleştirdiği terör eylemini 
siyasal İslama karşı seküler, otoriterizme karşı 
demokrasi girişimi olarak tanıtmaya çalışmakta-
dırlar. Her siyasi görüşten, her etnik gruptan ve 
inançtan Türk Milletinin darbeye karşı göster-
miş olduğu birliktelik ve dayanışma FETÖ’nün 
hesaplarını boşa çıkarmaktadır. Ancak uluslara-
rası toplum nezdinde FETÖ’nün Türkiye’nin ima-
jına verdiği hasarın tamir için yoğun bir şekilde 
çalışmak gerekmektedir. TÜRKSOY olarak Azer-
baycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan 
ve Türkiye’den seçerek bir araya getirdiğimiz 
yetenekli genç sanatçılardan oluşan orkestra ve 
koromuzun, Ağustos ayı içerisinde İngiltere, İr-
landa, Almanya ve İtalya’da vereceği konserler 
bu amaca yönelik olacaktır. Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan 
bağımsızlığının 25. Yıl dönümüne ithaf edilen 

bu etkinliklerle aynı zamanda Türk Dünyası’nın 
birlikteliği ve zengin kültürü de tanıtılmış ola-
caktır.

15 Temmuz girişimi; darbeler dönemini kapatıp 
demokrasisini Avrupa standartlarına çıkaran, 
küresel krizlere rağmen ekonomik istikrarını 
sürdürme başarısı gösteren Türkiye’nin itibarını 
ayaklar altına almaya, siyasi istikrarı ve ekonomik 
kalkınmasını bozmaya, bölgesinde ve dünyada 
artan gücünü azaltmaya yönelik büyük çaplı bir 
terör eylemidir. Milletin birliğine ve kardeşliğine 
yönelik düzenlenen bu terör eylemini Türk Mil-
letin cesareti ve omuz omuza direnişi akamete 
uğratmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş 
Savaşı sırasında ifade ettiği gibi “Milletin istik-
lalini milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır.” 
15 Temmuz Türkiye’nin demokrasi zaferidir. Bu 
zafer şehitlerin kanları ile kazanılmıştır. Bundan 
sonra FETÖ’nün gerçek yüzünü göstermek, Türk 
Milletinin yazdığı demokrasi destanını dünyaya 
anlatmak için etkin bir tanıtım kampanyası yü-
rütülmesine ihtiyaç vardır. 

Türk Dünyası’nın UNESCO’su olan TÜRKSOY, si-
yasetten uzak bir anlayışla sanatın ve kültürün 
birleştirici gücünü kullanarak Türkiye’nin ve 
Türk Dünyasının kültürel zenginliğini ve hüma-
nist dünya görüşünü anlatma doğrultusundaki 
faaliyetlerini daha da artıracaktır. Diyalog ve 
hoşgörü gibi kutsal kavramların için boşaltan 
FETÖ’ye karşı TÜRKSOY faaliyetleriyle kültürle-
rarası yakınlaşma ve medeniyetler arası ittifak 
süreçlerine katkı sunmaya devam edecektir. 15 
Temmuz’da Türk Milletinin kazandığı şanlı Milli 
İrade ve demokrasi zaferi, 21. Yüzyılın Türk Dün-
yası’nın yüzyılı olacağına inancımızı daha da 
güçlendirmiştir. 15 Temmuz darbe girişimine 
karşı Türk Milletinin asil duruşu aynı zamanda 
Türk Dünyası’na ortak gelecek açısından güven 
ve ümit kaynağı olmuştur. Bundan sonra bize 
düşen Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı, 
Türk Milletinin birliği, Türk Dünyası’nın aydınlık 
geleceği için canlarını seve seve feda eden aziz 
şehitlerimize layık olmak, aynı özveriyle onların 
emanetine sahip çıkıp, devletimiz ve milletimi-
zin yücelmesi için gece gündüz demeden dur-
maksızın çalışmaktır.

DiYALoG ve hoşGÖrü MAsKesi ALTInDA
insAnLIğI KATLeDenLer        
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TürK MiLLeTinin 15 TeMMuZ 2016 sInAvI

Biz büyük zaferlerin, büyük başarıların yanı 
sıra bazı yenilgiler ve başarısızlıklarla da sı-
nanmış bir milletiz. Cihan devletini kaybede-
rek işgallere uğradığımızda olmuştur. Dünya-
nın sayılı güçlerinden biri olarak yaşadığımız 
asırlarla tarihte yer aldığımız gibi fetret de-
virleri yaşamışlığımız da vardır. Fakat bütün 
gelgitlere rağmen değişmeyen en belirgin 
yanımız hiçbir zaman tarih sahnesinden çe-
kilmemiş olmamızdır. Kadim zamanlardan 
beri yeryüzü sahnesinde varlığını kesintisiz 
sürdüren, her zaman devlet ve istiklal sahibi 
olan sayılı milletlerden biri de Türklerdir. 

Bilinen bu gerçekliği tekrarlama ihtiyacını 
bize duyuran, 15 Temmuz 2016 gecesinde 
Türk Milletinin uğramış olduğu ihanet saldı-
rısıdır. 

Yahya AKenGin
TürKsAv Yönetim Kurulu Başkanı

“Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
  Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.”

Mehmet Akif ersoy
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Bir kâbus gibi yaşadığımız o gecede ser-
gilenen alçaklıkları düşündüğümüzde, bir 
yönüyle dış düşmanların bile yapamaya-
cağı kadar ahlaksız tecavüze maruz kaldı-
ğımızı söyleyebiliriz. Çünkü milletler arası 
savaşlarda bile kendine özgü bazı etik ku-
rallar vardır. Ama 15 Temmuz gecesinde 
ülkemize yaşatılan kâbus yılanın zehrinden 
daha acıydı.

Ama aynı gecede ve devamında Türk Mil-
leti yakalamış olduğu demokrasi ruhu ve 
kültürünü de bütün dünyaya karşı sergile-
me iklimini yaşadı. Hiçbir çatlaklığa yer ver-
meyecek derecede tek vücut olmasını bildi.

Bunun yanı sıra, genlerine işlemiş bulunan 
yurt ve millet kavramını, değişik dünya gö-
rüşlerinden kitlelerin bir araya gelmesiy-
le Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderi 
Atatürk’ün “Söz konusu vatansa gerisi te-
ferruattır.” vecizesini de yeniden ete kemi-
ğe büründürmüş oldu. Öyle ki radyolardan 
ve televizyonlardan, birbirinden habersiz 
büyük kitlelerden bu özlü sözün haykırıldı-
ğını gördük. İmanımız adına bazı kesimleri 
afyonlayan ajan ruhlu darbe girişimi sahip-
leri, imanımızın tazelenmesine vesile oldu. 

Bize yaşatılan bu musibet, kazanmış oldu-
ğumuz ve fakat zaman zaman farkına vara-
madığımız bazı birikimlerimizin de su yüzü-
ne çıkmasına sebep oldu. Halkımızın soylu 
direnişine ayna tutan Türk medyasının or-
tak ses çıkarması, Türkiye’nin aydınlar po-
tansiyelinin zenginliğinin ve gelişmişliğinin 
bir göstergesiydi. Siyasetimizin ve siyaset 
adamlarımızın, zor zamanlarda 1920’lerin 
Kuvayı Milliye ruhunda nasıl buluşabildik-
lerinin güven verici tablolarını canlandırdı. 

O gece Batı’dan ve okyanus ötesinden bu-
lanık sesler ve münafıklık mırıldanmaları 
kulağımıza ulaştırılırken, Türk dünyası kar-
deşliğinin bir yansıması olarak soydaş ülke-
lerden destek ve dostluk seslerine, Avrasya 

coğrafyasının dost ülke ve milletleri de ek-
leniyordu. 

Biz o kâbuslu sınavın gecesinde ve deva-
mında, bir şeyi daha yakalama fırsatını bul-
duk. O da özeleştiri yapma ihtiyacıydı. Öyle 
sanıyorum ki bu özeleştiri yapma ihtiyacını 
karşılama hareketlerini devam ettirerek, fi-
kir ve siyaset hayatımıza yeni boyutlar ka-
zandırma şansını da yakalamış olacağız. 

15 Temmuz 2016 gecesi ve devamında, de-
mokrasinin kıymetini de yeniden güçlü bir 
duygu olarak kültür hayatımızın kayıtları 
arasına nakşetmiş bulunduk. 

Bizim her zaman gündemde tutma gay-
reti içinde olduğumuz husus şudur: Türk 
Dünyası büyük bir kültür dünyasıdır. Bu 
kültürün öncelikli unsurlarından biri de 
vatan sevgisi edebiyatıdır. Namık Kemalle-
rin, Mehmet Akiflerin, Arif Nihatların, Çol-
panların, Mağcan Cumabayların, Mahdum 
Kuluların, Abayların, Abdullah Tukayların, 
Bahtiyar Vahapzadelerin üretmiş olduğu 
edebiyat ürünlerinin ana omurgası da va-
tan, millet sevgisinin verdiği ilhamlarla örü-
lüdür. 

15 Temmuz 2016 gecesi ve devamında bu 
edebiyat ve kültür nesillerinin terennüm 
etmiş olduğu mısralar gönüllerimizi, sokak-
larımızı ve göklerimizi çınlattı. 15 Temmuz 
2016 kâbus gecesinin uçak ve tank sesleri 
yılanın ıslığından daha soğuktu. Ama Türk 
halkı o hainlere göğsünü siper ederken şair 
Tevfik Fikret’in haykırışını sahneliyor gibiy-
di: 

“İnsanlığı pâmal eden alçaklığı yık, ez, 

Billah yaşamak yerde sürünmeye değmez.”

Aynı şekilde Mehmet Akif’in Türk milletine 
olan ihtarını da canlandırıyordu:

“Sahipsiz kalan bir memleketin batması haktır.

Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.”

TürK MiLLeTinin 15 TeMMuZ 2016 sInAvI
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hAin KALKIşMAYA KArşI
Gün, BirLiK ve DAYAnIşMA GünüDür

Müslümanlara karşı aşırı kindarlardan biri 
olan Şâs b. Kays, câhiliye döneminde ara-
larındaki düşmanlıktan sonra İslâm'ın ver-
diği birlik ve kardeşlik içinde sohbet eden 
Evs ve Hazrec kabilesinden bir grubun 
yanma uğramıştı. Bu birlik ve bera¬berlik 
manzarası onun kin ve öfkesini artırmış, 
yanında bulunan genç Yahudiyi öğütleye-
rek İslam’dan önce her iki kardeş kabilenin 
arasında cereyan eden ve Evs Kabilesinin 
galip geldiği Buas Savaşını hatırlatmasını, 
o günler hakkında söylenmiş olan şiirler-
den okumasını söylemiştir. Yahudi genç 
Müslüman grubun yanma gidip Şâs'in 
istediğini yaparak o savaştıkları günler-
den biri hakkında söylemiş olduğu bir şiiri 
okumuştur. Hazrec kabilesinden birileri de 

Doç. Dr. Mustafa BAş
Türkiye ilahiyatçılar Birliği vakfı Müt. hey. Bşkanı

“Elif, Lam, Ra. Bu Kitap, hakim ve ha-
berdar olan Allah tarafından, Allah'tan 
başkasına kulluk etmeyesiniz diye 
ayetleri kesin kılınmış, sonra da uzun 
uzadıya açıklanmış bir Kitap’tır. Ben 
size, O'nun tarafından gönderilmiş bir 
uyarıcı ve müjdeciyim. Rabbinizden 
mağfiret dileyin ve O'na tevbe edin ki, 
belli bir süreye kadar sizi güzelce ge-
çindirsin ve her fazilet sahibine fazile-
tinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirir-
seniz o zaman ben doğrusu hakkınızda 
büyük günün azabından korkarım.” 

Hud Suresi 1-3
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kendi şairlerinin o günler hakkında söyle-
diği şiirlerinden okumaya başlamıştır. Oku-
nan şiirlerle hatıralar canlanarak tartışma 
çıkmış, karşılıklı övünmeler başlamıştır, Evs 
Kabilesinden Evs b. Kayzî b. Amr ile Haz-
rec’ten Cebbar b. Sahr b. Umeyye önce 
birbirlerine sövmeye, sonra kavgaya başla-
yarak birbirlerine hücum etmişler, "İsterse-
niz o günü tekrarlarız!" diyerek kabilelerini 
savaşa çağırmışlardır. Hz. Peygamber (sas) 
durumu öğrenince yanındakilerle oraya 
intikal ederek her iki kabileyi de sakinleş-
tirmiştir. Savaşmak üzere olan grup ta bu 
kalkışmanın şeytanın bir dürtmesi, düş-
manlarının bir hilesi olduğunu anlayarak 
silâhlarını atıp birbirlerine sarılmışlardır. 
Allah, bir kafirin, yine bir başka kafiri kul-
lanarak uyandırmış olduğu fitne ateşini 
söndürmüş, bu olay üzerine kullarını ikaz 
için Ali İmran Suresinin 100-110. ayetlerini 
indirmiştir; “Ey iman edenler! Kendilerine 
kitap verilenlerden bir guruba uyarsanız 
imanınızdan sonra sizi yeniden inkârcılı-
ğa sevkederler... Hep birlikte Allah'ın ipine 
(İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. 
Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani 
siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gö-
nüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sa-
yesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine 
siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken 
oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size 
âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bula-
sınız (Ali İmran, 100-108)” 

15 Temmuz gecesi ülkemiz benzer bir fit-
ne ateşinin insanlarımız arasında yakılma 
teşebbüsü ile karşı karşıya kalmıştır. FETÖ 
ve arkasındaki karanlık güçlerin kontrolün-
deki kandırılmış ve şartlandırılmış beyin-
ler, yukarıdaki ayetin iniş sebep olan aynı 
mihraklarla, neredeyse son yıllarda bütün 
İslam Dünyasının sığınak noktası ve ümit 
yurdu haline gelmiş olan vatanımızda bü-
yük bir fitnenin başlangıç ateşini yakmışlar, 
güvenlik güçlerimizin bulunduğu binaları 

bombalamışlar, meydanlarda kendilerine 
karşı duran masum insanlarımızı, polisleri-
mizi ve silah arkadaşlarını şehit etmişlerdir. 
Ancak Aziz Milletimizin şanlı direnişi ile tu-
zak kuranlara karşı o tuzakları boşa çıkaran 
Allah (cc) (Ali İmran Suresi 40), bu hainle-
rin bütün hesaplarını ve tuzaklarını boşa 
çıkarmıştır. Sağduyu sahibi ve elde ettiği 
demokratik kazanımlarını kaybetmek iste-
meyen milletimiz, siyasi kanaatlerini, ikti-
dara karşı eleştirilerini ve düşüncelerini bir 
yana bırakarak yek vücut halinde bu mille-
tin birliğine ve geleceğine silah doğrultan, 
masum insanlarımızı şehit eden, meclisi 
ve güvenlik merkezlerini bombalayan bu 
hain satılmış beyinlere yukarıda Ali İmran 
Suresinin zikredilen ayetinde vurgulandığı 
gibi birlik içerisinde karşı durmuş, ateşin 
kenarından geri dönmesini bilmiştir. 

Milletimizi derinden etkileyen bu menfur 
olayların temelinde iki ana illet bulunmak-
tadır. Birincisi dini cemaatlerin kendileri-
ne sağlanan imtiyazlarla devlet içerisinde 
yapılanma ve etkin bir konum elde etme 
çabası ile paralel bir yapı oluşturma çalış-
maları, ikincisi ise cemaatin liderine olan 
sorgulanmasız bağlılık. 

Akif, bir şiirinde Tarih tekerrürden ibarettir 
derlerdi- İbret alınsaydı eğer tekerrür mü 
ederdi derken hataların tekrarlanmaması 
için tarihten ibret alınmasını vurgulamak-
tadır. Tarihteki karışık ve olaylı zamanlar 
mercek altına alındığında bu dönemlerin 
devlet kurumları içerisinde cemaatlerin 
veya gruplaşmaların etkin olmaya çalıştığı 
dönemler olduğu dikkat çekmektedir. Fikir 
olarak benzeşmese de yapılaşma ve amaç 
açısından 15 Temmuz kalkışmasını yaşa-
tan hainlerle birçok benzerlikleri bulunan 
Şeyh Bedrettin ve Kadızadeliler ayaklan-
malarında da devlet kurumlarına sızma ve 
gücü ele geçirme amacını hedefledikleri 
görülmektedir. Bu dönemler iç savaşlar-

hAin KALKIşMAYA KArşI
Gün, BirLiK ve DAYAnIşMA GünüDür
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la kargaşaların çıktığı ve devletin zafiyete 
düştüğü dönemler olarak tarih sayfaların-
da yer almaktadır. Selçuklular döneminde 
de İsmaili Şeyhi Hasan Sabbah’ın beyinle-
rini afyonla uyuşturarak kurduğu fedailer 
ordusunun devletin zayıflaması ve yıkılma-
sında oynadığı rol bilinmektedir. 

Gerçek anlamda dini hayatını yaşayan 
cemaat liderleri ise sıkıntılı dönemlerde 
cemaatleri ile devletin safında yer alarak 
her çeşit mücadeleyi vermelerine rağmen 
devlet kurumlarından uzak olmuşlar, ara-
larına mesafe koymuşlardır. Hiçbir zaman 
kendilerine sağlanan imtiyazlarla devleti 
idare etmek veya ümerayı kontrol ederek 
devlet imkanlarını kendi cemaatleri için 
kullanmak gibi bir yola tevessül etmemiş-
lerdir. Bir örnek olması açısından Hacı Bay-
ram Veli’ye yapılan görüşme sonrasında II. 
Murat, müritlerinin vergiden muaf edildi-
ğini söylemiştir. Hacı Bayram Veli, bunun 
gerçek müritler yerine vergi vermek iste-
meyen kimseleri etrafına toplayacağını, 
bu durumda da devletin hazinesinin zarar 
göreceği düşüncesi ile rivayetlere göre 
yaptığı bir imtihan sonucunda biri kadın 
olmak üzere iki müridi olduğunu Padişaha 
söylemiştir. Kendisine sağlanan bu fırsatı, 
ganimete dönüştürmek çabasında olma-
mıştır. İstanbul’un fethine kadar Fatih Sul-
tan Mehmet’in yanında bulunan hocaları, 
başta Ak Şemsettin olmak üzere fetihten 
sonra sarayı terk ederek asli görevlerine 
dönmüşlerdir.   

Kur’an, emanetin ehliyet sahibi olanlara 
verilmesini emretmektedir. Devlet imkan-
ları eğer grup ve cemaatlere teslim edilirse 
makam ve mevkiler tarihin her dönemin-
de olduğu gibi müntesipler arasında dağı-
tılmaktadır.  İslam ve adalet anlayışına ters 
olmasına rağmen bu işlem yapılırken haklı 
gerekçeler üretilmekte, verilen ulufelerle 
makam ve mevki sahipleri cemaatler veya 

gruplar lehine yönlendirilmektedir. Yapılan 
bu işlemlere haklı gerekçeler üretilmek-
te, dini referanslar da bulunulmaktadır. 
Kur’an, bunların durumunu "Şüphesiz bu 
(insanlar) bir tek ümmet olarak sizin üm-
metinizdir; ben de sizin Rabbinizim. Öyle 
ise benden sakının". Ne var ki insanlar ken-
di aralarındaki işlerini parça parça böldüler. 
Her gurup kendilerinde bulunan (fikir ve 
davranış) ile sevinip böbürlenmektedirler. 
Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet ve 
sapıklıkları ile baş başa bırak! (Mü’minun 
52-54) ayetleri ile ortaya koymaktadır.

15 Temmuz Kalkışması ve acısını milletimi-
ze yaşatan hainleri beysen ikinci sebep ise 
günde 40 defa namazda tekrarladığımız 
Fatiha Suresini hayata yansıtmamamızdır. 
Bu Surede Allah, kendisinden başkasına 
kulluk edilmemesini ve kendisinden baş-
kasından yardım dilenmemesini emret-
mesine rağmen cemaatlerde bunun aksi 
yapılmakta, lider veya şeyhe kesin bir ita-
at ile bağlanılmaktadır. Bu itaat, ne şeyhin 
veya liderin kendisini, ne yaptıklarını ne de 
emirlerini sorgulamaya izin vermektedir. 
Eric Hoffer “Kesin inançlı” olarak nitelendir-
diği bu insanları, kendi siyasî, dinî, felsefî 
inancının "mutlak gerçek" olduğuna, bu 
inancını başkalarına -zorla da olsa- kabul 
ettirmek gerektiğine bağnazca inananlar 
olarak vasıflandırmaktadır. İnancı konu-
sunda en ufak bir şüphesi olmadığını, bu 
sebeple de bu insanların eğitimli ve oku-
yanlarında bile yer aldıkları hareketi sorgu-
lama duygusu bulunmadığını belirtmek-
tedir. 

Adiy b. Hatim, boynunda altından yapılmış 
bir haç ile Resûlullah’a (sas) geldiğini, ken-
disine boynundaki haçı çıkarmasını söyle-
dikten sonra “Onlar Allah’ı bırakıp haham-
larını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih’i 
rableri olarak kabul ettiler. Oysa tek ilahtan 
başkasına kulluk etmemekle emrolun-
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muşlardı…” (Tevbe, 31) ayetini okuduğu-
nu, kendisinin ruhbanlara tapınmadıklarını 
söylemesi üzerine “Aslında onlar, bunlara 
tapınmadılar, ancak Allah’ın haram ettiğini 
helâl kılınca, helâl kıldığını da haram kılınca 
onlara tabi oldular.” Şeklinde cevap verdiği-
ni nakletmiştir. Bu hadiste Hz. Peygamber 
(sas), din adamlarının din adına yaptıkları 
aşırılıkları vurgulamakta, insanların onlara 
olan din noktasındaki bağlılıklarının sonu-
cunu Kur’an ayetini yorumlayarak haber 
vermektedir. Bugün ülkemizde yaşanan ve 
onlarca insanımızın şehit olmasına, karde-
şin kardeşe kurşun sıkmasına vesile olan 
hain planın arkasında da din adamlarının 
“Erbab” haline getirilmesi anlayışı yatmak-
tadır. 

Yıllarca Türk Ordusuna şerefiyle hizmet et-
miş insanların, şerefsizce kendi meclisini 
ve karargahlarını bombalamaları, milleti-
ne kurşun sıkarak bomba atmaları başka 
hangi saikle anlatılabilir? Hoffer’in tarif et-
tiği gibi, entelektüel bir anlayışa sahip olan 
kültürlü insanların, uyuşturulmuşçasına ilk 
okul mezunu bir insana bağlı kalarak bü-
tün geleceklerinden ve imtiyazlarından 
vazgeçmesi nasıl açıklanabilir? Sadece 
ruhbanlaşmış kişilere tanrısal vasıflar veri-
lerek bağlanılmakla ve aklı onların aklına 
ipoteğe vermekle izah edilebilir. Bu anla-
yışla, Kur’an ilkelerine aykırı olmakla bir-
likte cehaletin hakim olduğu her yerde sık 
sık karşılaşılmaktadır. Allah ve Hz. Peygam-
ber’den daha fazla şeyler anılmakta, onlara 
sanki Allah’a ait yetkiler verilmektedir. Oysa 
Kur’an birçok ayette aklımızı kullanmamızı, 
gerçeği araştırmamızı, iman noktasında 
sorgulama yapmadan körü körüne bağlı-
lığı yasaklamakta, taklidi imanı inanmanın 
en alt seviyesi olarak görmektedir.

Cenab-ı Allah’tan yaşadığımız bu olayların 
tekrar etmemesi, birlik ve beraberliğimizin 
zedelenmemesi dileğiyle, aşağıdaki Kur’an 

ayetlerini bu olaylar ışığında tekrar düşün-
meli ve hayata geçirmeliyiz. 

Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, 
içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. 
Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş 
ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. 
Nisa, 93

Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeye-
cek ve yararları dokunmayacak şeylere kul-
luk ederler ve: "Bunlar Allah Katında bizim 
şefaatçilerimizdir" derler… Yunus, 18 

 Andolsun, Biz her ümmete: "Allah'a kul-
luk edin ve tağuttan kaçının" (diye tebliğ 
etmesi için) bir elçi gönderdik. Böylelikle, 
onlardan kimine Allah hidayet verdi, on-
lardan kiminin üzerine sapıklık hak oldu…
Nahl, 36 ; Tağut'a kulluk etmekten kaçınan 
ve Allah'a içten yönelenler ise; onlar için bir 
müjde vardır… Zümer, 17 

Hepiniz O'na yönelerek O'na karşı gelmek-
ten sakının, namazı kılın; müşriklerden ol-
mayın. Dinlerini parçalayan ve bölük bölük 
olanlardan (olmayın. Bunlardan) her fırka, 
kendilerinde olan ile böbürlenmektedir. 
Rum, 31-32 

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra 
parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. 
İşte bunlar için büyük bir azap vardır. Ali 
İmran, 105

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar 
Birliği öncülüğünde 2016 Türk Dünyası Ku-
rultayı Organizasyonuna Destek veren Ku-
ruluşlardan birinin temsilcisi olarak yapılan 
ziyaretlerde de vurgulandığı üzere menfur 
ve hain kalkışmada hayatını kaybeden si-
vil ve resmi bütün şehitlerimize Cenab-ı 
Allah’tan rahmet diliyor, bu olaya sebep 
olanları telin ediyor, milletimizin böyle sal-
dırılarla tekrar karşılaşmamasını Yüce Al-
lah’tan temenni ediyorum.
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hAKiMiYeT MiLLeTinDir

Altyapı Müteahhit ve Mühendisleri Birliği ola-
rak Aziz Milletimize saygı ile sesleniyoruz.

15 Temmuz gecesi Milletimiz, Demokrasimi-
ze kasteden bu saldırıyı kahramanca savu-
narak önlemiştir. Bu darbe girişimi karşısında 
direnen tavır sergileyen herkese, başta Sn. 
Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, 
Başbakanımıza, Milletvekillerimize, kahraman 
Emniyet Görevlilerimize ve TSK’nin şerefli 
mensuplarına teşekkür ediyoruz. Onlara min-
nettarız. 

Bu hain kalkışmanın başarısızlığa uğraması 
Milletimizin birlikte dik duruşu, kararlı tutumu 
ve Demokrasiye sahip çıkma arzusuyla müm-
kün olmuştur. 

Demokrasi ile yönetilen bu ülkede halkın ek-
seriyeti ile seçilen Cumhurbaşkanına, halkın 

M. ihsan AYDeğer
Altyapı Müteahhit ve Mühendisler Derneği Başkanı

Altyapı Müteahhit ve Mühendisler Birliği olarak;

Devletimizin ve Milletimizin yanındayız.

Ülkemizin kalkınması için tüm gücümüzle 
çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Söz konusu Vatan ise gerisi teferruattır. 

Allah Birlik ve Beraberliğimizi bozmasın.  

ALTYAPI
Müteahhit ve Mühendisler Derneği
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oyları ile seçilen meşru hükümete ve milletve-
killerine ve halkın bizatihi kendisine, ülkenin 
düşmanlarına karşı kullanılmak üzere halktan 
toplanan vergilerle alınan, silah, tank, mer-
mi, uçak ve helikopterlerle darbe (buna kanlı 
katliam demek daha doğru olur) yapmaya 
kalkışmak en hafif tanımlamayla vatan hainli-
ğidir. Bu nedenle 15 Temmuz 2016 tarihi Türk 
Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yer 
alacaktır. 

Türk Milletinin, polisinin ve bu ihanetin içinde 
yer almayan vatansever Türk Subay ve asker-
lerinin Devlete bağlılığı ve imanı sayesinde 
önlenmiş ve ülkemiz büyük bir felakete düş-
mekten kurtulmuştur.        

Demokrasi için, Vatan için, Devleti için, dini 
için “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kan-
dır, Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” 
Anlayışıyla Türk Milleti, Türkü, Kürdü, Alevisi ve 
Arabı ile tanka yumruk atarak, göğüslerini sa-
tılmış ve beyinleri yıkanmışların mermilerine 
siper ederek korkusuzca şehadete gitmesi her 
türlü takdirin üstündedir.  

Demokrasi düşmanlarına karşı iktidarı ve mu-
halefetiyle siyasetçilerimizin gösterdiği birlik, 
beraberlik ve kararlı duruşu takdire şayandır. 

Darbecilerin silahları karşısında, kahramanca 
direnen Milletimizin azim ve cesaretiyle kı-
vanç duyuyoruz. 

Bizler; gücünü sandıktan yetkiyi milletten al-
mayan bir idare istemiyoruz. Ülkemiz için De-
mokrasi dışında bir seçenekte görmüyoruz. 
Halkın iradesi dışında hiçbir iradeyi tanımaya-
cağımızı, demokrasiden vazgeçmeyeceğimizi 
ve darbe girişimlerini kabul etmeyeceğimizi 
tekraren vurguluyoruz. 

Halkımız sandığa ve demokrasiye sahip çıka-
rak darbecilere gerekli dersi vermiştir. Gözü 
dönmüş darbeciler elbette ki hukukun önün-
de eğilecek ve gerekli cezayı alacaklardır.   

Milletimiz tarihte çok şeyler gördü, çok şeyler 
yaşadı. Ama böylesine alçakçası görülmemiş-

ti. Meclisini, Milletini bombalayan, Milletimi-
zin evlatlarına kurşun sıkan tanklarıyla ezen 
alçak darbeciler elbette ki hakkettikleri cezayı 
alacak ve Yüce Milletimiz Demokrasi ile güzel 
günlere doğru yola devam edecektir. Bu dar-
beciler geçmişte olduğu gibi tarihimizin kara 
sayfalarına gömülecektir.  

Darbecilere karşı direnen Milletimiz Demokra-
si uğruna 250 şehit 1500 yaralı verdi. Uçaklarla 
bombalandı, tanklarla ezildi, silahlarla taran-
dı, asla geri adım atmadı. Bu uğurda hayatını 
kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan 
rahmet kıymetli ailelerine sabır, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyoruz. Milletimiz onları daima 
minnet ve rahmetle anacaktır.  

Allah bir defa daha Ülkemize ve Milletimize 
böyle acılar yaşatmasın. 

Allah’a binlerce şükürler olsun ki Milletimiz 
birlik, cesaret ve demokrasi inancı ile bu sal-
dırıyı atlattı. Artık gün; birlik olma günüdür. 
Hepimiz aynı gökkubbenin altında birlikte ya-
şıyoruz. Farklılıklarımız çeşitli fikirlerimiz olabi-
lir. Ama bu badire bize şunu gösterdi ki, Hepi-
mizin ortak noktası var: VATAN. Farklılıklarımız 
ve fikirlerimiz olabilir. Kimseyi aşağılamadan 
küçümsemeden birbirimize saygı duyarak De-
mokrasi içerisinde kalarak şiddet içermeden 
Vatanımızı ve Milletimizi mutlu, huzurlu, barış 
ve sevgi dolu güzel günlere kavuşturalım. 

Demokrasimize ve Ülkemizin geleceğine karşı 
girişilen darbe teşebbüsünü lanetliyoruz. 

Halkımız meydanlarda nöbet tutarak Vatanı-
na, Demokrasisine ve Ülkemizin geleceğine 
sahip çıkmıştır. 

Altyapı Müteahhit ve Mühendisler Birliği ola-
rak; Devletimizin ve Milletimizin yanındayız.

Ülkemizin kalkınması için tüm gücümüzle ça-
lışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.

Söz konusu Vatan ise gerisi teferruattır. 

Allah Birlik ve Beraberliğimizi bozmasın.    

hAKiMiYeT MiLLeTinDir
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Din iLe TAhsiL eDiLen
serveT ve şÖhreTe LÂneT oLsun!

Abdullah sAToğLu
Araştırmacı  –  Yazar

Tanzimat dönemi Türk edebiyatının  mümtaz 
şairlerinden, çok yönlü fikir  ve mücadele adamı  
Ziya Paşa, (Tercî-i Bend) isimli meşhur eserinde 
diyordu ki;

Lânet ola ol mâle ki tahsiline ânın

Yâ din ola yâ ırz-u yâ namus ola âlet!

Evet, yıllar yılı bu necip milletin asil gençliğini, 
din ve mukaddesatımızı istismar  ederek, men-
fur emellerine âlet emek isteyen diplomalı “İblis” 
ve  yobazların; 15 Temmuz 2016 günü, Millî İra-
deye, milletimize ve demokrasimize, dolaysıyla, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal ve hukuk dü-
zenine karşı yapmak istedikleri menfur ve alçak-
ça “darbe” teşebbüsüyle  foyası meydana çıkmış, 
yediden yetmişe bütün bir Türk Milletinin lânet 
ve şamarını kara suratlarında bulmuşlardır.

Biz, hainlerin “inlerine girdik, giriyoruz!” der-
ken, onlar, sinsice vatan ve milletimizin damarı-
na nüfuz etmenin gayreti içinde olmuşlar… ve 

gerektiğinde dış düşmanlara karşı kullanılmak 
üzere, devletin kendilerine emanet ettiği tank, 
top-tüfek ve uçaklarla, başta TBMM ve Cumhur-
başkanlığı Külliyesi olmak üzere, MİT ve Emniyet 
Teşkilatına ait binaları fütursuzca tahrip etmiş, 
kadın-erkek  demeden, vatandaşın üzerine silah 
sıkmış, 50’si polis olmak üzere 246 vatandaşımızı 
şehit etmek ve 2180 kişiyi de yaralamak dalalet 
ve küstahlığında bulunmuşlardır.

Kırk yıldan beri, yurt içinde ve yurt dışında açtık-
ları, ilk, orta, lise ve kolejlerle, değişik üniversite-
lerde, kendi metotlarıyla yetiştirip mezun ettik-
leri gençleri, sistemli bir şekilde, askerî okullara 
yönlendirmiş, ordu, emniyet ve yargı teşkilâtına 
yerleştirmişlerdir. İstatistikî bilgilere göre, sâde-
ce “2012’den 2016’ya kadarki, Yüksek Askerî Şû-
ra’larda, albaylıktan generalliğe terfi eden, 87 
kişiden 48’i, son menhus darbe girişimine katıl-
dıklarından dolayı tutuklanmışlardır.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dar-
be teşebbüsünün daha ilk gününden  itibaren, 
büyük bir inançla belirttiği gibi. Aslında asker kı-
yafetine bürünmüş bu Fethullahçı hain terörist-
lerin, düşünemedikleri bir şey vardı; Hesapların 
üstünde bir hesap, adaletin üstünde bir adalet 
vardı... O da Allah’ın hesabı ve adaletiydi…

Nitekim Yüce Rab’ımız, Kur’an-ı Kerim’deki NEML 
süresinin 50. Ayetinde;

“Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değiller-
ken Allah da bir tuzak kurdu!” diye buyur-
maktadır…

FİL süresinde ise;

“Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görme-
din mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı 
mı? Üzerlerine, balçıktan pişirilmiş taşlar atan 
sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları, ye-
nilmiş ekin yaprakları haline getirdi.” denil-
mektedir.

Bilindiği gibi, Son Peygambere vahyedilen 
Kur’an-ı Kerim’deki ayet ve hükümler,  yalnız in-
dirildiği döneme değil, kıyamete kadar, bütün 
zamanlara şamildir.

Peygamberimiz buyuruyor ki; “Bana itaat 
eden, Allah’a itaat etmiş, bana karşı gelen, Al-
lah’a karşı gelmiş olur. Devlet Başkanına itaat 
eden, bana itaat etmiş, devlet başkanına kar-
şı gelen, bana karşı gelmiş olur.” (Buhari, Müs-
lim, Nesâî, İbn-i Mâce)

“Kim devlet başkanına ihanet ederse, Allah 
da ona ihanetinin cezasını verir.” (Tirmizî, İbn-i 
Hambel)

Birisi polis iki kişinin şehit olduğu ve 31 kişinin 
yaralandığı bir baskın sırasında, darbecilerin ba-
şındaki Binbaşı Murat Çelik’in, yanındaki erlere; 
“Ateş etmezseniz, kıyamet günü peygambe-
rimizin şefaatinden mahrum kalırsınız!”  tar-
zındaki gayrimeşru emrinden de anlaşılacağı 
gibi, Pensilvanya’daki terör örgütünün başı ta-
rafından, ”Cin”ler ve “büyü” ile kandırıldıklarına 
inanan bir kısım yandaşlarının , “Mesih” deyip, 
neredeyse “İlâhlaştırarak” ona manevî misyon 
yüklemelerinden daha bâtıl ne olabilir ki?

İşte bunun içindir ki, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Din İşleri Yüksek Kurulu; “Ülkemizin meşru 
yönetimine baş kaldırarak, milletimizin ve 
devletimizin bekasını hedef alan, kamu ku-
rumları üzerine bomba yağdıran ve acıma-
sızca halka karşı silah kullanan ve bu sırada 
öldürülen zalim darbecilerin, salâ, techiz, 
tekfin ve üzerlerine cenaze namazı kılınması 
gibi din hizmetlerinin  verilmeyeceğini” açık-
lamıştır.

Çünkü bu hainler, giriştikleri eylemlerle, sâdece 
bireylerin değil, bütün bir milletin hukukunu 
ayaklar altına almış ve böylece mü’min kardeş-
lerinin, tezkiye ve dualarını hak etmemişledir.

Tarihimizde, başta matbaa ve kağıtçılık sanayii 
olmak üzere, ülkemizin birçok modern, medenî 
ve ilmî eserlere kavuştuğu “Lâle Devri”nin sona 
ermesine sebep olan, Beyazıt Hamamı tellak-
larından Patrona Halil adındaki densiz âsiye 
özenerek, Cumhurbaşkanı’na suikast düzenle-
yecek ve Genelkurmay Başkanı’nı derdest ede-
cek kadar gözü dönen Fethullah’çı “haşhaşi”ler, 
Türkiye’nin öyle bir gece baskınıyla ele geçirile-
meyeceğini görmüş ve perişan olmuştur.

Böylece, menfur hedeflerine ulaşabilselerdi, bir 
“Humeyni” edasıyla Pensilvanya’dan dönerek, 
Türkiye’yi yeniden pervasızca bir kaosa sürük-
lemek isteyen terör örgütü başının, iz’ansız hırs 
ve hayali de, yöneticilerimizin ve halkımızın ba-
siret ve cesaretiyle, sert bir lokma gibi boğazına 
düğümlenmiştir.

Beklenmeyen bir ihanetle girişilen hunhar-
ca darbe  karşısında, asil milletimizin ve onun 
temsilcisi TBMM’nin, tek yürek, tek vücut olarak 
sergilediği kararlılıkla, büyük bir felaketin kıyı-
sından dönülen ülkemizde, artık bir daha  dar-
be tehlikesinin, tartışılamayacak tarzda bertaraf 
edilmiş olduğunu ümit ve temenni ediyoruz.

Sözü,  yine Ziya Paşa’nın  meşhur bir beyitiyle 
bitirelim;

Ümmîd-i vefâ eyleme her şahs-ı dagalde

Çok hâcıların çıktı haçı zîr-i bagalde…

Din iLe TAhsiL eDiLen
serveT ve şÖhreTe LÂneT oLsun!
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       DeMoKrAsi GAZiMiZ iLe sÖYLeşi

15 Temmuz FETÖ / PYD Hain Darbe Kalkış-
masının ardından Türk Milletinin topyekün 
sergilediği Milli İradeye sahip çıkma seferber-
liğinin bir parçası olan; Türk Dünyası Mühen-
disler ve Mimarlar Birliği Genel Sekreterimiz 
Sayın Dr. İlyas DEMİRCİ’nin oğlu Birliğimizin 
Gençlik Teşkilatımızdan Demokrasi Gazimiz, 
hepimizin medar-ı iftiharı Yasin DEMİRCİ ile 
yapılan söyleşi.  

Soru: Öncelikle Demokrasi Mücadelemizde canı-
nı meydanlara atan ve maalesef yara alan cesur 
gencimiz olan şahsına çok geçmiş olsun dilekleri-
mizi iletiyoruz. Keşke hiç yaşanmasaydı diyeceği-
miz o kara gece yaşanan sıcak olayların içerisinde 
bulunan biri olarak; yaşadıklarını, gözlemlediğin 
ve tanık olduğun olayları bize aktarır mısın?

Yasin DEMİRCİ: Benim gördüğüm en büyük 
olay, Türk halkının yediden yetmişe ölümü göze 
alarak, vatan ve millet için canını feda etme ba-
hasına tankların önünde durmasıydı. Gerek 70 ya-

şındaki dedeler, gerekse küçücük çocuklar hiç te-
reddüt etmeden tankların önüne geçerek etten 
bir duvar örmüşlerdi. O gece meydanlara çıktı-
ğımda, böyle bir manzarayla karşılaşınca kendimi 
daha güçlü ve sorumlu hissedip, bu durum karşı-
sında ben de geri planda duramayıp ve vatanım 
için yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum.

Soru: Direniş hattında bulunduğun yer tam ola-
rak neresiydi?

Yasin DEMİRCİ: Genelkurmay Binası.

Soru: Orada direnişte bulunduğunuz sırada hain-
lerin bu darbesi başarılı olabilir mi diye bir düşün-
ce aklınızdan geçti mi?

Yasin DEMİRCİ: Zaten, herkes o duygu ve dü-
şünceyle canını feda etmeye hazırdı. Halk tam 
manasıyla bilinçlenmiş bir şekildeydi. Ben şahsen 
darbe nasıl olur, neler yaşanır bilmiyordum. Ama 
bir şey biliyordum ki, bu güç durumda ülkem için 
gereken ne lazımsa onu mutlaka yapmalıydım. O 

Yılmaz BAtIBAY
TDMMB Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı
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duygu ve düşüncelerle, olayların içinde bulunma-
dan dolayı vazifesini yapmış ve vatanını seven bir 
genç olarak kendimi gördüm.

Soru: O ortamda bu darbe kalkışmasının Pensil-
vanya kaynaklı bir girişim olduğunun, farkında 
mıydın?

Yasin DEMİRCİ: Orada bulunan herkes bunun 
farkındaydı ve bu işin nerelere uzandığını, bu 
olayın arkasında kimlerin olduğunu biliyordu. Za-
ten ben meydanlara Sayın Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla değil, daha önceden olayın farkına varır 
varmaz çıkmıştım. Oradaki herkes de farkındaydı 
ki, bu olay bir parti meselesi değil vatan mesele-
siydi.

Soru: Olay yerine nasıl ulaştın. Genelkurmayın 
önünde nasıl bir manzarayla karşılaştın? 

Yasin DEMİRCİ: Öncelikle Kızılay’a indim ve Kı-
zılay’ın ortasından tankların geçtiğini gördüm. O 
hain görüntüleri görmeyi, öyle işgalci bir manza-
rayla karşılaşmayı beklemiyordum. 

Tankların önüne geçerek, arabalarımızla önlerine 
kırarak, üzerlerine çıkarak geçişlerini engelleme-
ye çalıştık. Tankları yangın tüpleriyle ve demir ço-
maklarla durdurmaya çalıştık. Ancak darbecilerin 
tankları, hiç tereddütsüz sivil halkın üzerine sür-
düğünü gördük. Yapabildiğimiz kadar durdur-
maya gayret ettik.

Oradan sonra asıl olayın kaynağı olan Genel Kur-
mayın binasının bulunduğu yere geçtik. Ön kapı-
sında büyük bir kalabalık vardı ve açılan ateşlerle 
bu kalabalıkta sürekli insanlar yaralanıyordu. 
Halk yaralananları gördükçe daha da ilerlemeye 
çalışıyor, hiç geri çekilmiyordu.
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Soru: Tankların Genelkurmayın önünde halka 
çevreye nasıl zarar verdiğine tanık oldun mu ne-
ler yaptı tanklar.

Yasin DEMİRCİ: Genel Kurmayın önünde bekler-
ken tanklardan birisi namlusunun ucuna taktığı 
polis aracını halkın üzerine sürdüğünü gördük. 
Zaten o olay olduktan sonra insanlar daha da 
sinirlenerek Genelkurmayın içerisine ilerlemeye 
başladı. 

Soru: Genelkurmayın içerisine nasıl girdin nelerle 
karşılaştın ve nasıl yaralandın bize anlatır mısın?

Yasin DEMİRCİ: Burayı ele geçirirsek bu yaşanan 
olayı bitirebiliriz diye düşündük. Bu düşünceyle 
Genelkurmayın girişindeki bariyerlerden atlaya-
rak 30-40 kişi çeşitli yerlerden binanın içerisine 
kadar girdik. Askerler bizi görünce çok şaşırdı, hiç 
beklemiyorlardı, yüzleri buz kesmişti. İçeriden de 
ateş sesleri geliyordu. Zaten dışarıda kalan insan-
lar da arkamızdan gelselerdi, o an orada belkide 
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Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! 
- Boğamazsın ki! - Hiç olmazsa yanımdan kovarım. 

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; 
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. 

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! 

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum! 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim! 
Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım. 
Çiğnerim, çiğnenirim, Hakkı tutar kaldırırım! 
Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu... 
İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu? 

Mehmet Akif Ersoy

“ÇİĞNERİM, ÇİĞNENİRİM, HAKKI TUTAR KALDIRIRIM!”

bu olayı bitirebilecektik. Askerler biz karşılarına 
çıkınca bize, bizde emir kuluyuz, giremezsiniz de-
diler. Ama o emir kuluyuz diyen hainler komutan-
larından vur emrini aldıklarında namluyu çevire-
rek ateş etmekten hiç çekinmediler. Bu askerlerin 
zaten ne diyeceği ne demesi gerektiği her şey 
hazır ve planlıydı bence. Çünkü hepsi bir ağızdan 
konuşuyorlardı.  Ben orda askere tokat atanı bile 
gördüm siz kimin emrindesiniz, siz bizim askeri-
miz değil misiniz diye. 

Biz içerideyken meclis bombalandı. O an ne-
renin bombalandığını anlayamadık ve herkes 
yere yattı. Dışarda olan insanların üzerine bom-
ba attıklarını gördük ve dışarı yönelmeye başla-
dık. Ana kapıdan çıkanları tank rastgele hızlıca 
taramaya başladı. Binanın içerisinden de biz 
emir kuluyuz diyen askerler bir süre sonra bom-
badan kaçan insanların üzerine sıkmaya baş-
ladı. Ana kapıdan çıkanların şehit düştüğünü 
görünce ben de demir bariyerlere doğru olan 
eğilimli yere doğru siperlenerek kendimi attım. 
Bir iki dakika bekledikten sonra demir bariyer-
lerden dışarıya atladım. Dışarıdaki insanlar bana 
kucak açarak atlamam için yardım etti. Dışarıya 
çıktığımda helikopterler insanları taramaya baş-
ladı. Ben helikopterlerin ateş etmesiyle yere 
yattım, tam oradan uzaklaşacakken tekrar bir 

bombanın atılmasıyla şarapnel parçası sırtıma 
isabet etti ve beni yere yapıştırdı…

Daha sonra ayağa kalktığımda meclise doğru 
koşmaya başladım. Oraya geldiğimde nefes 
almakta zorluk çekmekteydim. Elimle sırtıma 
dokunduğumda fark ettim ki, elime kan geliyor. 

Soru: Hastaneye nasıl ulaştın ve gittiğinde nasıl 
bir manzarayla karşılaştın.

Yasin DEMİRCİ: Meclisin orada insanlar yerde 
yatanlar ve yaralılar için seferber olarak yardım 
ediyorlardı. Beni de tanımadığım ama milleti-
min içinden bir ağabeyimiz arabasına aldı ve 
hastaneye götürdü. 

Hastaneye ulaştığımda ve oradaki insanları 
gördüğümde ben yaralıyım diyemedim. Orada 
öyle manzaralarla karşılaştım ki kiminin bacağı 
kopmuş kiminin gövdesi parçalanmış kolu yüzü 
paramparça olmuş. Benimle ilgilenin bile diye-
medim, bir kenara geçerek bekledim durumu 
daha ağır olanlarla ilgilenilsin diye.

Tekrar çok geçmiş olsun diyor ve seni bu 
yürekli davranışlarından dolayı tebrik 
ediyoruz.  Kahraman bir Türk evladı ve Türk 
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin 
genç bir üyesi olan seninle gurur duyuyoruz.
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CuMhurBAşKAnIMIZIn AL jAZeerA KAnALI iLe rÖporTAjI *
                                                                         

“Biz Halkla Birlikte Oldukça Tanklar Sonuç Alamayacaktır”

Al Jazeera'nin yayınına katılan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Ben şu anda bu darbe giri-
şiminin bastırılmasının bir son olduğunu 
kabul etmiyorum. Bundan sonraki süreçte 
kendilerine göre farklı planları olabilir. Ne 
kadar farklı planı olursa olsun şunu bilmek 
lazım. Devlet milletiyle el ele olduğu sü-
rece bunlara yol vermez, millet devletine 
sahip çıkmıştır. Tanklar netice alamamıştır, 
tankların karşısında milletin duruşu çok 
önemliydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimini 
nasıl öğrendiğine dair yaptığı açıklamada, 
“4-5 günlük bir tatil için Marmaris’e gitmiş-
tim. Haber bana ulaştı, bu darbe girişimiyle 
ilgili. Ama önce beni eniştem haberdar etti. 
İlk önce ciddiye almadım. Ama sonra istih-

barat ve çeşitli kanallardan teyit edilince ge-
rekli adımları attık. O zaman Enerji Bakanı 
ile beraberdim. Otelden ayrılmak için ge-
rekli adımları attık. Sonra Dalaman’dan İs-
tanbul’a geldik. İstanbul’da da zor bir du-
rum vardı. F-16’ların şehir üstünde alçak 
uçtuğunu gördük. Binlerce insan sokak-
lardaydı. Hızlı bir değerlendirme yapıp ek 
adımlar attık ve kısa sürede her şeyi kon-
trol altına aldık. Otelden ayrılıp İstanbul’a 
geldik. On binlerce insanın sokaklarda old-
uğunu gördük” dedi.

“DARBECİLER BİR AZINLIK, BİR 
TERÖRİST ÖRGÜT”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Darbeciler bir azınlık. Bu bir 

N. Ahmet KUŞHANOĞLU
TDMMB ulaştırma Komisyonu Başkanı

20 TeMMuZ 2016
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terörist örgüt. Bir azınlığın çoğunluğa 
hükmetmesine izin veremezdik. İstihbarat 
zaafı olduğu açık. Doğru istihbarat olsaydı 
önüne geçilebilirdi. Elbette ki kimse şunu 
söyleyemez, dünyadaki istihbarat örgütler-
inin zafiyeti yoktur diyemez ama dünyanın 
dört bir yanında olduğunu görüyoruz. Her 
zaman için zayıf noktalar nerededir, zafi-
yetler nerededir, belirlemek gerekir ama 
istihbaratta insani unsur çok daha önem-
li benim görüşüme göre. Çünkü her şeyi 
mümkün kılan budur. 15 Temmuz’daki 
olaylara dönecek olursak FETÖ devle-
tin içinde paralel bir yapı oluşturmuş ve 
bu darbe girişimini yaptıklarında bunda 
başarılı olamadılar. Önümüzdeki günler ve 
haftalar içinde ben eminim ki bazı plan-
larını kendi gelecekleri için yapacaklardır 
ama biz devlet ve halk olarak el eleyiz ve 
bu tür örgütlere karşıyız. Halkla birlikte 
biz oldukça tanklar sonuç alamayacaktır, 
alamamıştır. Geçmişe yönelik elimizde çok 
sayıda şüpheliler vardı. Elbette ki kanunlar 
sizin birçok şey yapmanıza engel oluyor. 
İtiraflar başladı, bağlantılarını ortaya koy-
dular.”

“FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI KENDİ 
İŞİNE BAKMALI”

Fransa Dışişleri Bakanı’nın Türkiye hak-
kındaki açıklamaları da sorulan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ne dediğini bilmiyorum, 
onlar da çok sayıda insanı tutuklamak zo-
runda kaldılar. Olağanüstü hâl ilan ettiler. 
Fransa Cumhurbaşkanı benim hakkımda 
kişisel bir yorum yaptıysa kendi işine bak-
malı. Eğer demokrasi dersi almak istiyorlar-
sa bizim ülkemize bakabilirler. Kimse bize 
bu konuda ders vermemeye kalkmamalı. 
Biz hiç kimseye hakaret etmiyoruz. Biz her 
şeyi hukuk dairesinde yapmaya çalışıyoruz. 
İnsanlar tanklarla ezildi” dedi.

“MİLLETİMİN TÜMÜYLE BİR ARAYA 
GELMEK BENİM İÇİN ŞEREFTİR”

“Türkiye’de taraflar kutuplaşmıştı. Şimdi 
birlik görüyoruz. MHP, CHP, HDP, STK’lar-
la hep birlikte darbeye karşı çıkıyor. Bu 
fırsatı kullanacak mısınız?” sorusunu da 
cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bi-
zler iş birliğinden uzak bir hareket değiliz. 
Bizlere hareket edenler kendilerinde bu 
hakkı buluyor. Müsaade etsinler bizim de 
eleştiri hakkımıza saygı duysunlar. Biz her 
şeyi hukuk içerisinde hareket etmek zo-
rundayız. Tankların altında ezilerek ölenler 
var. 1500 yaralı var. Nasıl oluyor da bu in-
sanlar hala ‘Erdoğan diktatördür demokrat 
değildir’ gibi yaklaşımları yapıyorlar. Bu 
ülkemizin milletimizin ortak bir sorunudur. 
Kaldı ki ben milletin cumhurbaşkanıyım. 
Hepsiyle bir araya gelmek benim için bir 
şereftir.”

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI KERRY’NİN 
AÇIKLAMALARI

“Kerry NATO üyeliğiyle ilgili uyardı, ‘Tür-
kiye’nin NATO üyeliği sona erebilir’ dedi. 
AB üyeliğini de aynı şekilde kurban eder 
misiniz?” sorusunu cevaplayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Kerry bu ifadelerin hep-
sini yalanladı. Türkiye’deki büyükelçilik 
bu ifadeleri yalanladı. Öyle bir şey ifade 
etmediklerini söylediler, Sayın Obama’yla 
da görüştüğümüzde ‘Darbe girişimine 
karşı yanınızdayım’ dedi. ‘Demokratik mü-
cadelenizi destekliyorum’ dedi. Böyle bir 
şey asla söz konusu değil bunların hepsi 
uydurmadır. Bu yayın Türkiye’den de izleni-
yor. Onlara seslenmek istiyorum. Halkımız 
bu tür dedikodulara inanmasın” dedi.

* Cumhurbaşkanlığı web sitesinden alınmıştır

CuMhurBAşKAnIMIZIn AL jAZeerA KAnALI iLe rÖporTAjI *
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CuMhurBAşKAnIMIZIn reuTers hABer AjAnsI iLe rÖporTAjI *
                                                                                                        

Reuters Haber Ajansı’na mülakat veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olağanüstü Hâl 
Yasası’nın parlamentodan geçtiğini belirte-
rek, “Gazi Meclis’imiz bu kararı almak sure-
tiyle adeta yeni bir istiklal ve istikbal müca-
delesinin adımını attı. Felaketin yaşandığı 
ülkemizde böyle bir darbe girişimi var, ola-
ğanüstü hâlle ilgili yapılan oylamada 346 
evet çıkıyor. Meclis 346 oyla bana göre gü-
zel bir duruş sergiledi” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
uluslararası haber ajansı Reuters’a bir mü-
lakat verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensupların-
ca 15 Temmuz günü gerçekleştirilen darbe 
girişimi sürecinde yaşananlara ilişkin açıkla-

malar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri 
püskürtülen darbe girişimi sonrasında yaşa-
nanlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HALKIMI SOKAĞA DAVET ETTİM”

Darbe girişiminin gerçekleştiği gece neler 
yaşadığını, bu süreçte hayatından endişe 
edip etmediğini ve ne tür tedbirler aldığını 
soran Reuters muhabirinin sorusunu cev-
aplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o gec-
eye ilişkin şunları aktardı: “Malum bir 4-5 
günlük tatil için Marmaris’teydik ailem ve 
damadımla beraber. Saat 4- 4,5 civarında 
eniştemden bir telefon aldım ve bu telefon-
da ‘İstanbul’da bazı sıkıntılar var, Beylerbeyi 
Sarayı’nın orada askerler tarafından yollar 
kesiliyor ve araçlara köprüye geçit vermiyor-

M. Alaattin NALCIOĞLU
TDMMB sosyal işler Komisyonu Başkanı
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lar’ dedi. Tabii bu haberi alınca ben doğrusu 
inanmadım da. Hemen MİT Müsteşarımızı 
aradım ulaşamadım, Genelkurmay 
Başkanımızı aradım ulaşamadım, çünkü 
telefonlara cevap veremiyorlardı. Doğrusu 
bir yerde de beklemeye girdik. Başbakanımı-
zla irtibat kurma gayreti içinde olduk ve 
sıkıntılı da olsa başbakanımızla irtibatlaştık. 
Saat 20.00’ye kadar bu süreç devam etti. 
20.00’de bulunduğumuz yerde bir değer-
lendirme yaptık. Sonra televizyonlarda da 
görmeye başlayınca, hemen ilk işim oradaki 
televizyon, medya gruplarını bulunduğu-
muz yere davet ettim ve oraya davet etmek 
suretiyle ilk açıklamayı onlara yaptım. Fakat 
yaptığım açıklama televizyonlarda o anda 
yayınlanmadı. Ve bu defa cep telefonun-
dan bir yayına girmenin isabetli olacağını 
düşündük; 4 televizyon, önce CNN Türk, ar-
dından A Haber, ardından NTV ve ardından 
TGRT televizyon kanallarıyla irtibatlaşarak 
cep telefonuyla görüşlerimi ifade ettim ve 
halkın gücünün çok çok önemli olduğunu 
vurguladım. Ve millî iradenin iş başına ge-
tirmiş olduğu ne hükûmete, ne cumhur-
başkanına böyle bir darbenin yapılmasının 
başarıya ulaşamayacağını ifade ettim. Ar-
dından da vatandaşlarımı, halkımı sokağa 
davet ettim, meydanlara davet ettim.”

“İSTANBUL HAVALİMANI’NDA PİSTİN 
KARARTILDIĞINI ÖĞRENDİK”

Bir taraftan Türkiye genelinde halkın tep-
kisini merak edip bunu takip ettiğini, aldığı 
haberlerin ‘şu anda halk meydanlara doğru 
yürüyor, havalimanlarına doğru yürüyor’ şek-
linde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, yaşananları aktarmaya şu cümlelerle 
devam etti: “Bu haberi alınca benim de ora-
da durmamın gereksizliğini anladım. Süratle 
oradan ayrılmanın planlarını orada yaptık ve 
helikopterle Dalaman’a geçmemizin uygun 
olacağını düşündük. Hemen çocuklarımız, 

ailem, hep beraber helikopterimizle Dala-
man’a geçtik. Orada önce bir belirsizlik orta-
ya koyduk, uçağımızla nereye gideceğimizi 
açıklamadık; bu İstanbul olabilir, Ankara ola-
bilir, bu şekilde bir belirsizlik. Tabii bu arada 
Ankara, İstanbul’un, buradaki kulelerin du-
rumlarını da soruyoruz. İstanbul’da kulenin 
işgal altında olduğunu öğrendim. İstanbul 
Havalimanı’nda pistin karartıldığını öğren-
dik. Pistin karartıldığını öğrenince kendisine 
‘ne kadar yakıtın var?’ diye sorduğumda, 
‘3-4 saatlik yakıtım var’ dedi. ‘Peki, bu hâliyle 
inebilir misin piste dediğimde, ‘inerim, ama 
sizi riske edemem’ dedi pilot. ‘Fakat bizim 
uçağımız çok kısa mesafede havalanabilen, 
çok kısa mesafede de inebilen bir özelliğe 
sahip. Öyleyse sen şu pistin üzerinde şöyle 
birkaç tur at bakalım, piste herhangi bir un-
sur var mı?’ dedim. Bunları tabii söyledikten 
sonra da, İstanbul Emniyet Müdürümüzle 
de irtibat hâlindeydim; ‘Biz çok kısa sürede 
burayı boşaltacağız.’ dedi. Gerçekten fazla 
sürmedi ve kule boşaltıldı. Ardından Devlet 
Hava Meydanları ilgilileri de pisti aydınlat-
tılar ve pisti aydınlattıktan sonra indik.”

“GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÖREVİ 
VEKÂLETEN 1. ORDU KOMUTANI’NA 
VERİLDİ”

İstanbul Havalimanı’na indikten sonra, mil-
lete ait olan ancak darbeciler tarafından 
ele geçirilen F16 savaş uçaklarının üzer-
lerinde çok alçaktan ve ses hızının üstündü 
uçuşlar yaptığını bundan dolayı da Devlet 
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Konukevi’nin camlarının kırılıp yaralanan-
ların olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, İstanbul Valisi ve 1. Ordu Komu-
tanı ile beraber o gece sabaha kadar orada 
değerlendirmeler yaparak süreci yönet-
tiklerini söyledi.

Ertesi gün öğleye kadar orada kaldıklarını, 
inişlerin yasak olduğu Atatürk Havali-
manı’nda yasağın önünü açarak uçuşların 
normalleştirdiklerini ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hulusi Akar darbecilerin elinde 
rehin tutulduğu için Genelkurmay Başkan-
lığı görevini vekâleten 1. Ordu Komutanı’na 
verdiklerini, dile getirdi.

“12 SAATTE KONTROL ELE GEÇTİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin 
harekât merkezi olan Akıncılar Askerî Ha-
vaalanı ile ilgili aldıkları karar ve operasyon-
ları da şöyle anlattı: “Orası tabii önemli bir 
hareket merkezi hâline gelmişti. Çünkü re-
hin alınanların hepsini oraya götürüyorlardı; 
kuvvet komutanları oradaydı, benim genel 
sekreterim oradaydı. Bu uçuşları engelle-
mek için yapılması gereken bir şey vardı. ‘O 
da, komutanım, yapılacak olan bir şey var, 
burayı bombalayacağız, bombalamak sure-
tiyle de bu uçuşları durduracağız’ dedim. Ve 
pist bombalandı, pistin bombalanmasın-
dan sonra zaten oradan uçaklarla uçuş yap-
amadılar, sadece helikopterlerle bir hareket 
vardı. İşin bu ilk etabı bitti ve 12 saatte zaten 
kontrol hemen hemen ele geçti diyebilirim 
ve bir rahatlama ondan sonra gelmiş oldu.”

“TÜRK MİLLETİ TANKLARIN ÖNÜNDE 
DURDU”

O süreçte yüksek yargı organlarının yapmış 
olduğu ‘herkes demokrasiye saygılı olsun, 
hukuk devletinin ilkelerine saygılı olsun’ şek-
lindeki açıklamalarının önemine de değinen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hepsinden önem-
lisinin, milletin meydanlara akın etmesi-
nin, tankların önüne durmasının olduğunu 
kaydetti ve şöyle dedi: “Bu duruş herhal-
de dünyada çok çok müstesna bir milletin 
yapacağı işti ve Türk milleti bunu başardı, 
tankların önünde durdu. Şu an itibariyle 246 
şehidimiz var, bunun yanında 2185 yaralımız 
var. Ancak eğer bugün bu noktaya geldiy-
sek, bu noktaya ulaşabildiysek burada bu 
şehitlerimizin, bu yaralılarımızın inanıyorum 
ki o yüreği, o imanı, yani halkın gücünün 
tankın gücü karşısında, uçakların gücü 
karşısında ne anlam ifade ettiğini, millî irad-
enin ne anlam ifade ettiğini böylece ortaya 
koymuş oldu.”

Muhabirin, “Bu anlarda havadaydınız, uçak-
taydınız, çok tabi belirsizlikler vardı, ne ola-
cağı net değildi, belki de hayatınızı kaybet-
meye çok yaklaştınız. Nasıl hissettiniz, neler 
düşündünüz o anlarda?” şeklindeki sorusu-
na karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu 
çok açık ve net söylemem lazım; biliyorsunuz 
bizim bir Müslüman olarak kadere imanımız 
var. Kader, bizim imanın şartları içerisinden 
bir tanesi. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz: 
Kader planımızın içerisinde ne varsa bu ola-
cak. Ben pilotumuza şunu söyledim: ‘Biz her 
türlü riske hazırız; eşim, kızım, torunlarım, 
damadım beraberiz, korumalarım beraber-
iz. Sen dedim, yeter ki inebilir misin-inemez 
misin, bunu söyle?’ O da az önce söylediğim 
cevabı verdi” dedi.

“ŞANLI ŞEREFLİ ÖLÜM ÇOK DAHA FARK-
LI OLUR”

“Tabii bütün hesapların üzerinde bir hesap 
var, o da Allah’ın hesabıdır ve Allah’ın hes-
abının üzerinde bir hesap yoktur. Ve bu 
hesap bizim kader planımızın bu şekilde 
devamı olayını ortaya koymuştur” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ekledi: 
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“Şimdi tankın önündeki paletlerin altında 
şehit olan bayanların, oradaki silahlarla, ask-
erin silahlarıyla ne yazık ki askerin elbises-
ine bürünmüş olan hainlerin, teröristlerin 
silahlarıyla açtıkları ateş neticesinde şehit 
olan bu kardeşlerimiz ölüme seve seve git-
tiler. Onlar ölümü korkuttular, ölüm onları 
değil. Bir gün ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. 
Bir trafik kazasında da ölebilirsin, ayağın 
bir taşa takılır düşer ölürsün, kalp krizinden 
gider ölürsün, hiç olmazsa böyle bir şanlı 
şerefli ölüm çok daha farklı olur. Eşimin bir 
ifadesi vardı; bu ölümler arasında yanımdaki 
mesai arkadaşlarımdan bir tanesinin oğluyla 
beraber ölümüydü. Dedi ki, ‘onun ölümünü 
kıskandım’. Hayat bu...”

“İSTİHBARAT ZAAFI OLDUĞU ORTADA”

El Cezire televizyon kanalına verdiği 
mülakatında darbe girişimini bir yakınından 

öğrendiği yönündeki açıklaması ve Millî İs-
tihbarat Teşkilatı’nın darbe girişimi ile ilgili 
öncesinde bilgi aktardığı yönündeki haber-
leri hatırlatan muhabirin, “Cumhurbaşkanı 
ve Başkomutan olarak acaba size daha önce 
uyarıların ulaşması gerekmez miydi? Bir is-
tihbarat zafiyeti mi oldu, istihbari anlam-
da değişikliğe gidecek misiniz?” şeklindeki 
sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şu 
cevabı verdi: “İstihbarat teşkilatları dünya-
da her şeye dört dörtlük sahip değildir. Ne 
yazık ki bu olayda da bir istihbarat zaafının 
olduğu açıkça ortadadır. Yani bunu gizle-
menin, saklamanın bir anlamı yok. Ben 
bunu Müsteşarıma da söyledim, burada 
ciddi bir istihbarat zaafı var. Ben eniştem-
den bu haberi duyduğum ana kadar ne 
yazık ki bunu duymadım. Tabii bu bir sıkıntı 
değil mi? Sıkıntı. Kaldı ki ben buna artık yani 
kalkışma demiyorum, bu bir darbe girişim-
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idir, silahlı darbe girişimidir. Böyle bir silahlı 
darbe teşebbüsü 24 saat içinde olacak bir iş 
değildir, bunun muhakkak gerisi vardır. Şim-
di tabii bütün bunlardan ders alarak atılacak 
adımların şu anda planlamasını, hesabını 
çok daha farklı bir şekilde yaptık, değer-
lendirmesini de tabii ki yapacağız.”

“BU DARBE GİRİŞİMİ MİLLETE KARŞIDIR”

Ajans muhabirinin, “Bazı insanlar tüm bu 
olanlara rağmen sizin daha öncesinden 
bu olaylar hakkında bilgi sahibi olmuş 
olabileceğinizi, ama yine de bu girişimin 
gerçekleşmesine belki de müsaade etmiş 
olabileceğini söylüyorlar. Gülen hareke-
tinin bu çirkin yüzünün daha da ortaya 
çıkması bakımından, bizim gördüğümüz 
deliller ışığında hâlâ bunları söyleyenlere 
ne dersiniz?” şeklindeki sorusuna, Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bu, kusura bakmayın bi-
raz belki amiyane olacak, ama çok ciddi bir 
terbiyesizliktir, böyle bir şeyin olması müm-
kün mü?” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Kimse ‘11 Eylül’ü Amerika Birleşik Devletleri 
yaptı’ diyor mu? Veyahut da ‘Fransa’daki son 
olayı kalkıp da Hollande yönetimi yaptı’ diy-
or mu? Kimse böyle bir şey demiyor. Peki, bu 
olay için niçin böyle bir yönteme giriliyor? 
Bir defa bu olay, bu darbe girişimi bu millete 
karşıdır. Niye? Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bombalanıyor. Dikkat edin, kulelere değil 
millete karşı yapılmıştır. Ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ni bombalamakla kalmıyor-
lar, işte burada Külliyemizi bombalıyorlar 
ve 5 tane orada şehidimiz var. Aynı şekilde 
Başbakanlığa saldırıyorlar, aynı şekilde Em-
niyet Teşkilatımızın Özel Harekât binasına 
saldırıyorlar, 47 kişi orada şehit oluyor. De-
mek ki milletin dinamik unsurları neresiyse 
bütün buralara saldırdılar. Hepsinden öte 
İstanbul’da Boğaz köprülerini kapıyorlar. 
Bu kime karşı? Bu da millete karşı. Şimdi 

bütün bunlar olurken, tabii burada millet 
işi ele alıyor ve sağ olsun çağrıma milletin 
verdiği cevap, benim için de bir iftihar ve-
silesidir. Hamdolsun demek ki milletim ken-
di seçtiği reisine anında cevap veriyor, ‘mey-
danlara dökülün’ dediği anda meydanlara 
dökülüyor ve ülkesine, vatanına, kurumları-
na dört dörtlük sahip çıkıyor ve Fetullahçı 
terör örgütüne de; ‘bu ülke sizin değil, bu 
ülke bizimdir’ diyor.”

“10 BİN 410 KİŞİ TUTUKLANDI”

Gelinen noktada; 246 şehit, 2 bin 185 
yaralımızın olduğu, 10 bin 410 kişinin tu-
tuklandığını, bunların 4 bin 60’nın tutuk-
landığını, tutuklananlar arasında 103 gen-
eral ve 80 rütbeli Emniyet mensubunun 
olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, yargı mensuplarına teşekkür eder-
ek, “Çünkü yargı da bu süreç içerisinde 
gece-gündüz demeden işlemlerini hukuk 
içerisinde yürütüyor. Niye? Yapılanların hep-
sinin demokratik hukuk devletine yakışır 
şekilde devamını böylece onlar da sağlamış 
oluyorlar” diye konuştu.

OLAĞANÜSTÜ HÂL UYGULAMASI

Resmî Gazete’de yayınlanan Olağanüstü hâl 
(OHAL) uygulaması kararının, TBMM’de oy-
lanarak kabul edilmesini, “Gazi Meclis’imiz 
bu kararı almak suretiyle adeta yeni bir istik-
lal mücadelesinin, bir istikbal mücadelesi-
nin de adımını attı” şeklinde değerlendiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda 
bulundu: “Halkım, milletim kesinlikle en ufak 
bir endişeye kapılmasın. Her şey yolundadır 
ve bu olağanüstü hâl tamamıyla demokratik 
kurumlarımızın çok daha sağlıklı çalışmasını 
sağlamak içindir. Aynı zamanda kamu ku-
rumlarımız çok daha sağlıklı çalışabilsin ve 
bu bölücü terör örgütleri, Fetullahçı terör 
örgütleri üzerinde de ilgili kurumlarımız 
çok daha rahat çalışabilsin diye atılmış bir 
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adımdır. Bakın eskiden olağanüstü hâl ya-
sası çıkarılmış olduğu zaman biliyorsunuz 
herkes evlerine kaçardı, herkes marketleri 
boşaltırdı, bakkalları boşaltırdı ve bir telaş 
herkesi kaplardı. Ama şimdi tam aksi millet 
evlerinde değil gece sabahlara kadar mey-
danlarda adeta bu sürecin takipçisi konu-
munda. Ben bu milletle, bu milletimle iftihar 
ediyorum.”

“VATANI İÇİN ÇALIŞMAYAN HAİNLER 
BUNUN BEDELİNİ ÖDEMELİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL durumuna 
geçildiğinde, yargı, güvenlik ve ekonomi al-
anlarında ne tür adımların atılacağının sorul-
ması üzerine, şu değerlendirmelerde bulun-
du: “119, 120, 121’nci gibi bütün bu maddeler 
zaten olağanüstü hâlin aslında çerçevesini 
çiziyor, bu bir çerçevedir. Ama bununla ilgili 
mesela kanun hükmünde kararname süreci 
var ki kanun hükmündeki kararnamelerle de 
hükûmete ne lazım olursa onları hazırlaya-
caktır, onun adımlarını atacaktır ve devletin 
yeniden yapılanmasına yönelik bazı adımlar 
yine bu çerçeve içerisinde onlar da yapıla-
caktır. Çünkü bunların biliyorsunuz bütün 
gerek Silahlı Kuvvetlerimizi, gerek Emniyet 
Teşkilatımızı, gerek bütün bakanlıklarımızı 
işgal gibi bir durumları söz konusuydu. Artık 
bunlara ben oralarda görevliydi demiyo-
rum, bunlar işgalciydi, işgal kuvvetleriydi. 
Çünkü milleti için çalışmayan, vatanı için 
çalışmayan bu hainler bunun bedelini öde-
melidir diyorum. Çünkü biz devlet olarak 
neyle görevliyiz? Can güvenliğini sağla-
makla, mal güvenliğini sağlamakla, nesil 
güvenliğini sağlamakla, özgürlükleri temin 
etmekle görevliyiz. Dolayısıyla demokratik 
bir parlamenter sistem içerisinde demokra-
siye, hukuka saygısı olmayanlar bunun be-
delini ödemelidir. Aksi takdirde yani benim 
şimdi bu 246 şehidimin ne günahı var. 2185 
yaralının ne günahı var? Bunların hesabın 

kim verecek? Bunun bedelini kim ödeye-
cek? Bu günahsız insanları bu şekle sokanlar 
bir bedel ödemeyecek mi? Eğer bizler hâlâ 
elimizi kolumuzu sallaya sallaya gidersek biz 
bunun hesabını veremeyiz.”

“OHAL GEREKTİĞİNDE UZATILABİLİR”

Bütün bunların yapılabilmesi için 3 aylık 
sürenin yeterli olup olmayacağının sorul-
ması üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Fransa’da alınan 3 aylık OHAL kararının 
3’üncü kez uzatıldığını hatırlatarak, “Şu anda 
bu üç ay, ama üç ay sonra bir ikinci üç ayı da 
talep eder, tekrar böyle bir uzatma yapılabil-
ir” dedi.

“Bilindiği gibi çok gizli ve pek çok kuruma 
sızmış bir örgütten bahsediyoruz. Bu grubun 
kesinlikle tasfiye edildiğini nasıl belirleye-
ceksiniz?” şeklindeki soruya cevaben, FETÖ 
örgütünün devlet kurumlarına sızmasını, 
bir kanser virüsünün vücutta metastaz yap-
masına benzeten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Biz burada en üst başarıyı 
sağlamak için çalışacağız ve bütün bunları 
sağlamaya çalışırken de yapmamız gereken 
bir şey; hukuk nereye kadar müsaade ediy-
or, hangi çerçevede müsaade ediyor, bütün 
bunları bu çerçeve içerisinde yürüteceğiz. 
Ama hedefimiz belli. Nasıl bölücü terör 
örgütüyle operasyon Temmuz’dan bu yana 
devam ediyorsa ve bunları yaptıysak, aynı 
şekilde bir başka bölücü terör örgütü, Fetul-
lahçı terör örgütüyle de, bu mücadeleyi aynı 
şekilde sürdüreceğiz.”

“YAŞ TOPLANTISI ÖNE ALINABİLİR”

FETÖ mensuplarının, ülkenin uçaklarını, 
tankını, topunu, helikopterlerini ele geçire-
rek kendi insanının üzerine boma atmasını, 
‘vicdansızlık, alçaklık ve namussuzluk’ olarak 
nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni 
bir darbe girişiminin olabileceğine yönelik 
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kaygılar mevcut, bunu zaten biliyoruz. Bu 
konuda ne kadar güven duyuyorsunuz? 
TSK’da ve İstihbarat hiyerarşisinde önemli 
değişiklikler önümüzdeki günlerde olabilir 
mi?” sorusuna verdiği cevapta şu ifadeleri 
kullandı: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin zat-
en Yüksek Askerî Şura (YAŞ) toplantısı da 
var. Büyük ihtimalle YAŞ Toplantısı belki de 
Genelkurmay’ımızın talebiyle de bir hafta 
öne alınma durumu var. Bir an önce bunun 
adımını atacağız. Şimdi ön hazırlıklarını, 
tabii Hükûmetimiz biliyorsunuz YAŞ’ın 
başkanı Sayın Başbakandır. Millî Savunma 
Bakanı ve bunun yanında yine aynı şekil-
de Genelkurmay Başkanımız ve ilgili birim-
lerle çalışmalarını yürütüyorlar. Ve kısa 
zaman içerisinde de şu ana kadar yaptıkları 
hazırlıkları hemen YAŞ’a sunacaklar ve çok 
kısa bir zaman içerisinde yeni yapılanma 
ortaya çıkmış olacak. Ve yeni yapılanmayla 
birlikte de Silahlı Kuvvetlerimiz inanıyorum 
ki yeni bir kan bulmuş olacaktır. Burada her-
halde tüm bu olanlardan sonra çok ciddi bir 
ders almış olmaları lazım. Tabii süreç devam 
ediyor; ama biz asla rehavete düşemeyiz, 
rehavet içerisinde olmayacağız. Bizim nasıl 
planlarımız varsa, belki bu düşman güçler-
in de kendilerine göre planları olabilir. Ama 
biz bu planları artık yakın takibe alarak bu işi 
sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.”

“YENİ BİR DARBE GİRİŞİMİ KOLAY OL-
MAZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorulan soru üze-
rine yeni bir darbe girişiminin çok kolay ola-
mayacağını, artık çok daha müteyakkız olan 
bir imkân ve gücün olduğunu kaydederek, 
“Bazı şeyleri geçmişte anlatamadık, ama 
şimdi olay çok daha farklı” sözlerine yer ver-
di.

“MECLİS GÜZEL BİR DURUŞ SERGİLEDİ”

Başkanlık sistemi ve yeni Anayasa konu-

larının yakın zamanda gündeme gelip 
gelmeyeceği yönündeki soruya, “Bir An-
ayasa paketi içerisindeki böyle çok geniş 
maddeler çerçevesinde değil de, belki az 
sayıda bir hazırlık şu anda Parlamentodaki 
partilerle görüşülerek üzerinde durulabilir” 
diye cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam etti: “Bakın bugün 
bu kadar büyük bir felaketin yaşandığı 
ülkemizde böyle bir darbe girişimi var, 
olağanüstü hâlle ilgili yapılan oylamada 346 
evet çıkıyor. Şimdi bu tabii düşündürücü. 
Böyle bir ortamda bile olağanüstü hâle ki 
bu olağanüstü hâl sokaklara çıkışı engel-
lemiyor, herkes normal hayatında olacak. 
Ama nedir? Bu normal hayatı çok daha işler 
hâle getirebilmek için böyle bir olağanüstü 
hâl kararı alınıyor ve Meclis 346 oyla bana 
göre güzel bir duruş sergiliyor. Ben bu du-
ruşu sergileyen tüm arkadaşlarımıza çok çok 
teşekkür ediyorum.”

Üç aylık OHAL süresi içinde yoğun bir 
çalışmanın içerisinde olacaklarını, gece 
gündüz demeden çalışacaklarını kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çünkü bizim 
birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zaman-
kinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Bunun 
için hangi siyasi düşüncede olursa olsun 
bütün milletime sesleniyorum: bugünler bi-
zim için tecelli etmemesi gereken günlerdir, 
biz bugünleri tekrar yaşamak istemiyoruz. 
Onun için milletimin bütününe sesleniyo-
rum; farklı partilerde olabilirsiniz, ama şu 
darbe girişiminin arkasında olduğunu ima 
edecek herhangi bir hareketin içerisinde 
olmamak gerekir, burası önemli. Atılan her 
adıma bu konuda çok dikkat etmek lazım” 
şeklinde konuştu.

“STANDARD & POOR’S AÇIKLAMASI 
TAMAMEN SİYASİ”

S&P ve Moody’s’in Türkiye ile ilgili açıklam-
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alarına atıfta bulunularak, “Türkiye’yi, 
ekonomik yavaşlama döneminde mi değer-
lendiriyorsunuz? Eğer böyleyse bunun üste-
sinden gelmek için neler yapılmasını uy-
gun görürsünüz?” şeklinde sorulan soruya 
karşılık Türkiye’nin ekonomide çok zor şart-
lardan bugünlere geldiğine dikkat çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye şu anda 
S&P’nin açıklamış olduğu şartlarda olan bir 
ülke değildir. Bir defa biz S&P’nin şu anda 
üyesi değiliz, üyesi olmadığımız bir kurum 
bizim hakkımızda nasıl olur da böyle bir 
açıklama yapabilir. Bu açıklama tamamen 
siyasidir. Bu açıklama tamamıyla kendileri-
nin bir yere kiralandığının ifadesidir” diye 
konuştu.

“YAKINDA DİĞER YATIRIMLARIMIZI 
GÖRECEKSİNİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cevabının de-
vamında şunları da ekledi: “Moody’s, eğer 
bu da böyle bir açıklama yapıyorsa, bu da 
bir defa kesinlikle şu anda dürüst olarak, 
objektif olarak bir açıklama yapmamak-
tadır. Türkiye’de bir darbe girişimi olduğu 
anda Türkiye’nin sen nasıl olur da yani 
yatırım yapılabilir-yapılamaz, bunu neye 
göre söylüyorsun? Buyur, Osman Gazi 
Köprüsünü daha yeni açtık, 26 Ağustos’ta 
Yavuz Sultan Selim Köprüsünü açacağız. 
Ardından 20 Aralık’ta Boğazın altında ikinci 
Avrasya Tüneli’nin açılışını yapacağız. Böyle 
bir ülkeyi siz bu şekilde değerlendirebilir 
misiniz? Bakın şimdi bir de yapılacak olan 
yatırımlar var. Bunlar darbenin yanında yer 
aldılar, hiçbir zaman demokrasinin yanında 
yer almadılar. Türkiye gibi demokrasiyi baş 
tacı etmiş olan bir ülkeye, halkının yüzde 
52’sinin oyunu almış bir Cumhurbaşkanına 
karşı bu tür uluslararası bazı kuruluşların 
almış olduğu tavrı anlamak mümkün 
değil. Biz bunları asla kabul etmiyoruz ve 
biz işimize bakacağız. Biz bize yeteriz, çok 

daha fazlasıyla çalışacağız. Şimdi yakında 
diğer yatırımlarımızı göreceksiniz, Kanal İs-
tanbul’u göreceksiniz, yakında Çanakkale 
Köprüsü’nü göreceksiniz. Şu anda yine açıla-
cak yeni havalimanlarını göreceksiniz. Türki-
ye yolunda hızla devam ediyor. Mali disiplin-
den hiçbir taviz vermeden, aynı kararlılıkla 
yolumuza devam edeceğiz. Piyasalarda 
bizim likidite sıkıntısı diye bir şeyimiz yok. 
Finans sektörümüz gayet güçlü bir noktada 
yoluna devam ediyor. Ama tabii düşman da 
düşmanlığını yapıyor ve yapacak, buna karşı 
da tedbirlerimizi alacağız.”

“BÖYLE BİR İHANETİN İÇİNDE OLACAK-
LARI İHTİMALİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, röportajda 
kendisine yöneltilen bir soru üzerine FETÖ 
lideri Gülen ile ilgili şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Bu ülkede yaşadığı zaman benim 
vatandaşım olarak tabii ki kendisinin, ben de 
Belediye Başkanıydım. Talepleri sebebiyle, o 
da bizim vatandaşımız, o zamanlar birkaç 
görüşmemiz olmuştur. Bunlar yani öyle çok 
çok yoğun görüşmelerin olduğu dönem 
değil. Fakat tabii 99’dan sonraki süreçte bazı 
gelişmeler oldu, bizde soru işaretleri oluştu. 
Ama son 3 senede artık biz dedik ki; ha bu-
rada bir ihanet var. Ve benim öyle çok ciddi 
olarak, yani telefon görüşmeleriydi, bire-bir 
görüşmeleriydi, bunlar parmak sayılarını 
geçmez, bu kadardır. Biz bunları böyle bir 
ihanetin içinde olacakları ihtimalini hiç 
düşünmedik. Ülkemizin vatandaşları olarak 
da bunlara elimizden gelen desteği ver-
dik, ama bunlar ihanet ettiler, bunlar hain-
lik yaptılar. Ve tabii eğitim maskesi altında, 
dindarlık maskesi altında, ticarette vesaire 
her türlü maalesef iki maske taşıdılar. Şimdi 
gerçek yüzleri ortaya çıktı.”

* Cumhurbaşkanlığı web sitesinden alınmıştır
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DARBE GİRİŞİMİNE
DIŞ DÜNYADAN TEPKİLER

Musa ÖZALP
TDMMB Basın Yayın Komisyonu Başkanı
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ABD

ABD Başkanı Barack Obama Türkiye'de darbe-
ci askerlerin gerçekleştirmeye çalıştığı darbe 
girişimi ile ilgili açıklama yaptı.

Obama, Türkiye'de yaşanan askeri darbe gi-
rişimi ile ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'de 
seçilmiş hükümet desteklenmelidir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu’na ABD’nin, Türkiye’nin 
demokratik yollarla seçilmiş sivil hükümeti-
ne ve demokratik kurumlarına mutlak destek 
sunduğunu ilettiğini bildirdi.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Merkel, "Tüm Alman hü-
kümeti adına, Türk askeri birliklerin, ülkesinin 
seçilmiş Hükümetini ve seçilmiş Cumhurbaş-
kanını zor kullanarak devirme girişimini en 
sert bir şekilde kınıyorum." dedi.

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert ise Twitter 
hesabında yaptığı açıklamada, Almanya'nın 
Türkiye'de seçilmiş hükümetin yanında oldu-
ğunu bildirdi.

Sözcü, Angela Merkel'in Türkiye'deki darbe 
girişimi ile ilgili Dışişleri Bakanı Frank-Walter 
Steinmeier ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel 
ile irtibat halinde olduğunu aktardı.

İNGİLTERE

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise 
mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek, 
seçilmiş hükümetin yanında oldukları mesa-
jını verdi.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, FE-
TÖ'nün darbe girişimine ilişkin Yunanistan'ın 
Türkiye'nin yanında yer aldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama-
da Çipras, "Türkiye'deki gelişmeleri yakından 
izleyen Yunan hükümeti ve halkı, güçlü bir 
şekilde demokrasi ve anayasal düzeni destek-
liyor." ifadelerini kullandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Türkiye'deki 
darbe girişimiyle ilgili olarak, askeri müdaha-
lenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan 
açıklamada "BM Genel Sekreteri, askeri müda-
halenin kabul edilemez olduğunu vurguluyor. 
Demokrasi ilkelerine uyum içerisinde, sivil ka-
nun ve anayasal düzenin hızlı ve barışçıl şekil-
de sağlanması önemli olacaktır." ifadelerine 
yer verildi. Açıklamada, BM Genel Sekrete-
ri'nin sükunet, şiddetten uzak durma ve itidal 
ricasında bulunduğu bildirildi.

NATO

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, FE-
TÖ'nün darbe girişimiyle ilgili olarak, "Türk 
halkı ve siyasi partilerinin demokrasi ve de-
mokratik yollarla seçilmiş hükümete gösterdi-
ği güçlü destekten memnuniyet duyuyorum." 
dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) liderleri ortak açıklamayla, 
Türkiye'de anayasal düzene hızlı bir şekilde 
dönülmesi çağrısı yaptı.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komis-
yonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini'nin, AB ülkeleri adına yap-
tığı ortak açıklamada, "Türkiye, AB için önemli 
bir ortak. AB, demokratik yollarla seçilmiş hü-
kümeti, ülkenin kurumlarını ve hukuk kaidesi-
ni tam olarak destekliyor. Türkiye'de anayasal 
düzene hızlı bir şekilde dönülmesi çağrısı ya-
pıyoruz. Gelişmeleri yakından izlemeyi sürdü-
receğiz." ifadelerine yer verildi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Türkiye'nin 
demokratik kurumlarına desteklerini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 
Türkiye'nin AB için kilit öneme sahip bir üye 
olduğunu belirterek, "AB demokratik bir şekil-
de seçilen hükumeti, ülkenin kurumlarını ve 
hukukun üstünlüğünü destekliyor." dedi. Jun-
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cker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de anayasal düzene süratle dönülmesi 
çağrısı yaptı.

AVRUPA PARLAMENTOSU

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin 
Schulz, FETÖ'nün darbe girişimin başarısız ol-
masının ardından sosyal medya hesabından 
yaptığı paylaşımda Türkiye'de hukuk kaidesi-
ne dönülmesini memnuniyetle karşıladığını 
belirtti.

İRAN

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 
Türk halkının darbe girişimine karşı duruşu 
ile ilgili "cesurca" değerlendirmesinde bulun-
du ve övdü. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter 
hesabından yaptığı açıklamada, "Türk halkının 
demokrasi ve seçilmiş hükümetini cesurca sa-
vunması bölgede darbelere yer olmadığının 
ve teşebbüslerin de başarısızlığa mahkûm ol-
duğunun kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sek-
reteri Ali Şemhani, FETÖ’nün darbe girişimini 
kınadı.

Darbe girişiminin başından beri Türk yetkili-
lerle yakın temas halinde olduklarını belirten 
Şemhani, “Siyasi değişimin en temel ölçüsü, 
halkın istek ve iradesinin kendisidir. İran, Türki-
ye’nin meşru hükümetini destekleyerek bu ül-
kedeki istikrar ve güvenliği hedef alan her tür-
lü girişimi halkın çıkarlarına aykırı kabul edip, 
karşısında duruyor.” ifadesini kullandı.

GÜRCİSTAN

Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaş-
vili ve Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, Türkiye'de 
demokratik yollarla seçilen hükümetin göreve 
devam etmesinin son derece önemli olduğu-
nu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve 
Türk hükümetini desteklediklerini vurguladı.

SOMALİ

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, 
İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimini kına-
yarak, Türk halkının seçtiği demokrasi yolunun 

darbe girişimiyle değiştirilmeye çalışılmasının 
kabul edilemez olduğunu belirtti.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı 
açıklamada Mahmud, Somali halkının Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sonuna 
kadar desteklediğini bildirdi.

Türkiye'yi dünyadaki en etkili ülkelerden biri 
olarak nitelendiren Mahmud, ülkede anayasal 
düzene ve demokratik yasalara saygı duyul-
ması çağrısında bulundu. Mahmud, darbe gi-
rişiminin geri püskürtülmesinden duydukları 
memnuniyeti ifade etti.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da 
Türkiye’de yapılan darbe girişimine tepki gös-
tererek, Ukrayna’nın, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ı ve Türk hükümetini desteklediğini bil-
dirdi. Poroşenko, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda, “Demokrasinin temel prensiple-
rine saygı gösterilmelidir. Ukrayna demokratik 
olarak seçilen Türkiye’nin Cumhurbaşkanını ve 
hükümetini destekliyor.” ifadelerine yer verdi.

FAS

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama-
da, Türkiye’nin anayasal düzenine karşı yapı-
lan darbe girişiminin kabul edilemez olduğu 
belirtildi. Açıklamada, “Fas, kardeş ve Müslü-
man ülke Türkiye ile her zaman dayanışma içe-
risinde olacaktır.” ifadelerine yer verildi. Açıkla-
mada, Türkiye’deki anayasal düzeni koruma 
çağrısı yapıldı.

ÇİN

Çin, FETÖ'nün darbe girişimine tepkisini, ya-
zılı açıklamayla ortaya koydu. Dışişleri Bakan-
lığı Sözcüsü Lu Kang'ın açıklamasında "Türki-
ye'deki durumu yakından takip ediyoruz ve 
umarız Türkiye en kısa sürede düzen ve istik-
rara geri kavuşur." ifadeleri yer aldı.

ENDONEZYA

Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf 
Kalla, FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türk hü-
kümetini ve demokrasisini desteklediklerini 
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söyledi. Kalla, Türkiye'deki darbe teşebbüsü-
nün endişe verici olduğunu belirtti.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dar-
be girişimini sert şekilde kınadı. Azerbaycan'ın 
Türkiye devletinin ve Türk milletinin her za-
man yanında olduğunu belirten Cumhurbaş-
kanı Aliyev, Türk vatandaşlarının demokratik 
yolla seçtiği iktidarı sonuna kadar destekledik-
lerini ifade etti.

Aliyev, Türkiye'deki darbe girişiminin, alınan 
önlemlerle başarısız olmasından memnuniyet 
duyduğunu vurgulayarak, "Kardeş ülkede kısa 
sürede durumun normale döneceğinden emi-
nim" dedi.

KANADA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, silah zoruy-
la Türkiye'nin demokratik kurumlarını yıkmak 
için yapılan tüm girişimleri kınadıklarını bil-
dirdi. Trudeau, açıklamasında, "Tüm Kanada-
lıların adına, Türkiye'de yaşanan olaylarla ilgili 
kaygılarımızı ifade etmek istiyorum. Tüm ta-
raflara itidal çağrısında bulunuyoruz. Kanada, 
Türk demokrasisinin muhafazasını destekler." 
ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Stephane Dion da yaptığı ya-
zılı açıklamada, Kanada'nın demokratik bir 
Türkiye'yi desteklediğini belirtti. Dion, Türk 
demokrasisini şiddet kullanarak yıkmak iste-
yen grupların derhal bu girişimlerini durdur-
ması ve şiddet içeren eylemlerden kaçınması 
gerektiğini kaydetti.

BULGARİSTAN

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, 
FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili "Türkiye’deki 
barış ve istikrar bizim için birincil önem taşır." 
açıklamasında bulundu. Plevneliev, yaptığı ya-
zılı açıklamada, Türkiye’nin, Bulgaristan'ın hem 
komşusu, hem de stratejik ortağı olduğunun 
altını çizerek, Türkiye'de hem barış ve istikrarın 
hem de insan haklarının önemli olduğunu be-
lirtti. Plevneliev, Türkiye’deki her türlü şiddet 
eylemlerini kınadığını, Bulgaristan’ın bu ülke-

nin demokratik yoldan seçilmiş kurumlarına 
tam destek verdiğini kaydetti.

AVUSTURYA

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türki-
ye'deki darbe girişimi ile ilgili olarak "Hukuk 
devletinde güç kullanılması çözüm değil." 
dedi. Kern, sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, FETÖ'nün darbe girişiminde ha-
yatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde 
bulundu. Hukuk devletinde şiddetin kabul 
edilemeyeceğini belirten Kern, vatandaşların 
özgürlüğü ve güvenliği için hukukun üstünlü-
ğü ve demokratik seçimlere saygı gösterilmesi 
gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ise insan ha-
yatının korunması, hukukun ve demokrasinin 
üstünlüğüne saygı için "anayasal düzene geri 
dönülmesi" çağrısı yaptı. Kurz, Türkiye'deki zor 
ve gergin siyasi durum nedeniyle endişeli ol-
duğunu belirtti.

MACARİSTAN

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter 
Szijjarto, FETÖ'nün darbe girişiminin terör faa-
liyeti olduğunu söyledi.

Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, 
Macaristan hükümetinin Türkiye'de gerçek-
leştirilmeye çalışılan darbe girişimini en sert 
biçimde kınadığını belirtti. "Bu darbe girişimi, 
uygulanış biçimi ve hayatını kaybedenlerin 
sayısına bakarak bir terör faaliyeti olarak da 
adlandırabilir" diyen Szijjarto, demokratik se-
çimlerle yönetimde bulunan Türk hükümeti 
ve Cumhurbaşkanı ile dayanışma içinde ol-
duklarını ifade etti.

BELÇİKA

Belçika Başbakanı Charles Michel, FETÖ'nün 
darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanma-
sından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Michel, yaptığı yazılı açıklamada, Belçika hü-
kümetinin Türkiye'nin demokratik kurum-
larına destek verdiğini vurguladı. "Darbe 
girişiminin sona ermesinden memnuniyet 
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duyuyoruz." ifadesini kullanan Michel, hukuk 
kaidesi ve anayasal düzene saygı gösterilmesi 
gerektiğini belirtti.

IRAK

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi yaptığı ya-
zılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) binasına yönelik saldırıyı kınadı. Cubu-
ri açıklamasında, "Meclise saldırmak ülkenin en 
yüksek yasama yetkisinin prestijine saldırmak 
demektir. Anayasal ve hukuki meşruiyete saygı 
duyulması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi de darbe 
girişiminin engellenmesinin ardından yaptığı 
yazılı açıklamada Türk devlet kurumlarının mu-
hafaza edilmesi gerektiğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, darbe giri-
şimine karşı Türkiye yönetiminin yanında ol-
duklarını belirtti. Masum, yazılı açıklamasında 
"Irak'ın, komşu ülke Türkiye'nin bu krizi aşması 
için ümitleri çok yüksektir. Türkiye'nin içerisin-
de olduğu olağanüstü durumu atlatabileceği-
ne inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı 
Neçirvan Barzani de FETÖ'nün darbe girişimi-
nin başarılı bir şekilde önüne geçilmesinden 
dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan 
Binalı Yıldırım'ı tebrik etti.

ETİYOPYA

Etiyopya hükümet sözcüsü Getachew Reda, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin, 
Türk halkının ve demokratik seçimle iş başına 
gelmiş Türk hükümetinin yanında olduğunu 
belirtti. Reda, Etiyopya'nın demokrasiye karşı 
her türlü darbenin karşısında yer aldığını vur-
guladı.

CİBUTİ

Cibuti Cumhurbaşkanı Sözcüsü Necib Ali Tahir 
de ülkesinin Türkiye'deki darbe girişimini kına-
dığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına yolla-
dığı destek mesajında ülkesinin her türlü dar-
beyi reddettiğinin altını çizdi." dedi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Nkosazana 
Dlamini Zuma da Ruanda'nın başkenti Kiga-
li'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türki-
ye'deki darbe girişimini kınayarak, birliğin Türk 
halkıyla dayanışma içinde olduğunu kaydetti. 
"Afrika Birliği, Türk demokrasisine saygı göste-
riyor." diyen Zuma, birliğin, Türk halkının de-
mokratik seçimle göreve getirdiği parlamento 
ve hükümeti desteklediğini ifade etti.

LÜBNAN

Lübnan'daki Müstakbel Hareketi lideri ve eski 
Başbakan Saad Hariri yaptığı yazılı açıklamada, 
Türk halkıyla dayanışma mesajı vererek, "Türki-
ye'nin selameti ve halkının kazanımları, bölge 
halklarıyla, İslam aleminin güvencesidir." ifa-
delerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 
askeri darbe girişimi karşısındaki tutumundan 
övgüyle söz eden Hariri, açıklamasında, "Duru-
mun normale dönmesi ve ülkenin Erdoğan'ın 
liderliğinde güvenli bir limana ulaştırılmasın-
dan duyduğumuz mutluluğu dile getirmek is-
teriz." değerlendirmesi yaptı.

SIRBİSTAN

Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, yaptığı 
basın toplantısında başta Türkiye olmak üzere 
Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde en kısa süre-
de barış ve istikrarın sağlanacağına inandığını 
belirterek, "Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ül-
kenin karşı karşıya kaldığı tüm sıkıntıların üste-
sinden geleceğine inanıyorum." dedi.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani, Tür-
kiye'de demokratik yollarla seçilmiş hükümeti 
devirmek ve anayasal düzeni yıkmak isteyen 
darbe girişimini yakından takip ettiğini ifade 
ederek, "İktidarı şiddet kullanarak ele geçir-
mek isteyen bu tarz eylemleri kınıyorum. Türki-
ye'deki huzurun hemen geri gelmesini temen-
ni ediyorum." dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da yaptığı 
açıklamada, "Türkiye'nin böylesine zor geçen 
bir geceden başarıyla çıkmış olmasından mut-
luyum." ifadelerini kullandı.
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KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, sosyal 
medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tür-
kiye'nin istikrarı bölge istikrarını anahtarıdır. 
Türkiye'nin seçilmiş hükümeti, hukuku ve dü-
zenini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kosova Başbakanı İsa Mustafa ise Kosova'nın 
Türkiye hükümetini desteklediğini belirterek, 
"Demokratik toplumlarda halk tarafından ik-
tidara getirilenler devleti yönetir. Türkiye'deki 
durumun en kısa zamanda istikrara kavuşma-
sını ve artık masum insanların kurban olma-
masını diliyorum." ifadelerini kullandı.

SURİYE MUHALEFETİ

Suriye muhalefeti, FETÖ'nün darbe girişimine 
karşı Türk hükümetini ve Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ı destekledilerini açıkladı.

Suriye geçici hükümeti tarafından yapılan 
açıklamada, Başbakan Dr. Cevad Ebu Hatab ve 
tüm bakanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
ve demokratik yollarla seçilmiş hükümetin 
yanında yer aldıkları vurgulandı. Açıklamada, 
"Bölge ülkelerinin desteğiyle kalkışılan darbe-
ye karşı, Allah, dost Türk halkını ve hükümetini 
korusun." ifadesi yer aldı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koa-
lisyonundan (SMDK) yapılan yazılı açıklamada 
da Türk halkının, darbe girişimine karşı de-
mokrasinin yanında yer almasından övgüyle 
söz edildi. SMDK'nın açıklamasında şu ifadeler 
kullanıldı:

"Demokrasi ve özgürlüğünün değerini bilen 
ve meyvelerini toplayan Türk halkı, askeri yö-
netim getirerek Türkiye'yi onlarca yıl geriye 
götürmeye çalışan bir grup darbecinin ümitsiz 
girişimine müsaade etmeyecektir. Türkiye'de-
ki hükümet ve siyasi partiler ülkedeki demok-
rasinin devamına muktedir olduğunu gös-
termiştir. Biz, Suriye halkının temsilcisi SMDK 
olarak, Türk kardeşlerimizin mukavemetini 
tebrik ediyoruz. Türk halkının liderleri ve kad-
roları ile meydana getirdiği iradeyi saygıyla 
takdir ediyoruz. Türk halkı ve yöneticileri ülke-

leri için çok köklü ve önemli başarılar gerçek-
leştirmiştir."

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 
FETÖ'nün darbe girişimine tepki gösterdi.

AGİT Dönem Başkanı ve Almanya Dışişleri Ba-
kanı Frank-Walter Steinmeier ile AGİT Genel 
Sekreteri Lamberto Zannier tarafından yapı-
lan ortak yazılı açıklamada, darbe girişimi kı-
nandı. Türkiye'deki askeri darbe girişiminden 
"derin kaygı" duyulduğu belirtilen açıklama-
da, demokratik kurumlara saygılı olunması 
çağrısı yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 
darbe girişiminin püskürtülmesini memnuni-
yetle karşıladıklarını bildirdi. Dışişleri Bakan-
lığının açıklamasında, Türkiye'nin güvenliği, 
istikrarı ve halkın refahını hedef alan darbe 
girişiminin endişeyle takip edildiği belirtildi. 
Açıklamada, "Suudi Arabistan, kardeş Türki-
ye'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbe giri-
şiminin püskürtülmesinden, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve seçilmiş hükümet yönetiminde 
anayasal çerçevede işlerin rayına oturmasın-
dan memnuniyet duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli 
Berdimuhammedov'un, Türk halkına ve Tür-
kiye'ye desteklerini ifade ettiğini ve ülkede 
istikrarın tekrar sağlanacağına güveninin tam 
olduğu bildirildi.

Türkmenistan Dışişleri Bakanlığından yapı-
lan açıklamada, darbe girişimiyle ilgili Türkiye 
Cumhuriyeti'nden gelen haberlerin Türkme-
nistan'da ciddi endişeyle karşılandığı belirtildi. 
Berdimuhammedov'un Türk halkı ve devleti-
ne desteklerini ifade ettiği ve ülkede istikrarın 
tekrar sağlanacağına güveninin tam olduğu-
nu kaydedilen açıklamada, Türkmenistan'ın 
Türkiye'ye tarihi ve kardeşlik bağlarıyla bağlı 
olduğu ifade edildi.
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DIŞ BAsINDA 15 TEMMuz

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bir gurup as-
kerin yurtiçi ve yurtdışı destekçileriyle birlikte ger-
çekleştirilen askerî darbe teşebbüsü, yurtdışında 
oldukça farklı yansımalara neden oldu. Çağdaş 
demokrasiden, evrensel insan haklarından ve 
halkın iradesinden yana olan tüm ülkelerin, hal-
kın tercihiyle işbaşına gelen siyasal iktidarın anti 
demokratik usullerle görevden uzaklaştırılma 
hareketine şiddetle karşı bir duruş göstermeleri 
beklenirken, darbeyi destekleyici ya da yuvarlak 
söylemlerle durumu geçiştirmeye çalışmaları ol-
dukça manidardır.  

TBMM bombalanması, Cumhurbaşkanı külliyesi 
ve diğer birçok kurum binası tahrip edilmesi, dar-
becilerin tereddüt etmeden gayri ahlaki davranış 
ve demokrasi kültüründen uzak metotla hareket 
etmesine rağmen, stratejik ortak olarak ifade edi-
len dost ya da müttefik ülkelerin, darbecilerin hal-
kına karşı acımasızca ve vahşice katliamlarda bu-
lunması ve demokratik kültürü tümüyle ortadan 
kaldırmasına rağmen net tutum sergilememeleri 
soru işaretlerine neden olmuştur.

Halkın  %52’sinin oyunu alarak seçilen Cum-
hurbaşkanını etkisizleştirme teşebbüsü,  Aske-
ri kollukların tümünü yöneten Genel Kurmay 
Başkanı, Kara, Hava ve Jandarma Kuvvetler 
Komutanlarının saatlerce rehin alınmasına 
rağmen çağdaş demokrasiyi benimseyen ül-
kelerin seyirci kalması hayal kırıklığına neden 
olmuştur.  

Halkın vergisiyle alınan uçakların, tankların ve 
diğer silahlarının halka çevrilmesi sonucunda 
240’ın üzerinde vatandaşın hayatını kaybetme-
si, 1500’ün üzerinde vatandaşın yaralanması, 
100 binlerce insanın ulaşımının engellenmesi 
ve milyonlarca insanın psikolojik travmalar ya-
şamasına rağmen, her konuşmasında demok-
rasiyi, çağdaşlığı, insan haklarını,  milli iradenin 
üstünlüğünü savunan ülkelerin ‘’bekle gör’’ po-
litikası izlemeleri darbecileri cesaretlendirdiği 
gibi,    kimi ülkelerin darbecilerle bağlantılı ola-
bileceği ihtimaline neden olmuştur.

Örneğim, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 
darbe girişiminin ilk saatlerinde “taraflara” 

Saadettin KILIÇ
T.C. Başbakanlık Müşaviri

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği eski Genel Başkanı
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sükunet ve itidal çağrısında bulunarak ade-
ta darbe yapanları cesaretlendirmiştir. Ancak 
darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşılın-
ca basında ve yetkililerden yapılan açıklama 
ve değerlendirmelerde “Türkiye’deki seçilmiş 
hükümetin ve yönetimin yanında oldukları, 
ama hukukun üstünlüğü, insan hak ve hür-
riyetlerinin sağlanmasının gerekliliğini” ifade 
eden beyanatlar inandırıcı olmamıştır. 

Demokrasi ve insan hakları havarisi kesilen 
kimi siyasetçiler, bilim adamları ve yazarlar 
ise darbeyi ve darbecileri telin etmesi bekle-
nirken, her defasında demokrasiden ve milli 
iradenin üstünlüğünden bahseden ve halkı-
nın çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirme 
pervasızlığına yönelmişlerdir.

Ancak tüm bu olumsuzlukların yanında dar-
be girişimi ABD, İngiltere, İran, Afganistan, 
Filistin, Suudi Arabistan ve İsrail tarafından 
kınandı ve asla demokratik yetkiye sahip bir 
hükümeti anti demokratik yöntemlerle de-
virmenin doğru olmayacağını da vurguladı-
lar. 

Aynı zamanda darbe haberini alan 100 binler, 
Kabe’de ve dünyanın değişik coğrafyasında 
ellerini Sema’ya açarak sabaha kadar Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hükümet 
ve Türkiye’nin zarar görmemesi ve darbecile-
rin hezimete uğraması için dua ettiler.

1. ABD Basını

The Washıngton Post Gazetesi; Ishaan Tah-
roor tarafından kaleme alınan bir yazıya yer 
verdi. Haber ‘Erdoğan hep darbeden korktu. 
Haklı olduğunu kanıtladı’ başlığıyla verildi.

New York Times Gazetesi; “Darbe girişimi-
nin Türkiye’yi kaosa soktuğunu ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nin elzem bir müttefiki 
olan bir ülkede onlarca kişinin ölmesine ne-
den olduğunu” belirtti. Gazete, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın İstanbul’a dönüşüne vurgu 
yaparak, bu hamleyi “darbenin yalpaladı-
ğının işareti” olarak değerlendirdi. Aynı za-
manda Binali Yıldırım’ın NTV’ye yaptığı “Bu 
bir darbe girişimidir” sözüne yer verdi.

Wall Street Journal Gazetesi; başyazısında 
da “Darbe başarısız olmayı hak etti. Halk ve 
muhalif partiler hükümetten yanaydı. Kim-
se askerin yönettiği iç karışıklık dönemleri-
ne dönmek istemedi” dendi. Fakat gazete, 
darbe teşebbüsü sonrasında yapılan tasfiye-
lerden rahatsız olduğunu göstererek, “Erdo-
ğan’ın tasfiyeleri ülkede karışıklığın devam 
etmesine neden olacak” dedi.

Financial Times Gazetesi; Erdoğan’ın yave-
ri Albay Ali Yazıcı’nın dahi gözaltına alınma-
sı, darbe komplosunun ne kadar derinlere 
kadar gittiğini gösterdi dedi ve 15 Temmuz 
gecesinde Erdoğan’ın uçağının iki F-16 tara-
fından taciz edildiğini aktardı.

2. İngiliz Basını  

Sunday Telegraph Gazetesi; “Türkiye’nin 
kaderi dünya için bir sınav” olduğunu be-
lirtikten sonra şöyle devam ediyor: “Batı’nın 
istikrarlı bir Türkiye’ye ihtiyacı var ve tabii 
Türkiye’nin istikrarlı bir Türkiye’ye ihtiyacı 
var. Hem kendilerinin hem de bizim iyiliği-
miz için huzur bulunmalı. Türkiye demokra-
tik uluslararasındaki yerini sağlamlaştırmalı.”

Darbenin büyük bir hesap hatası olduğunu 
işaret ediyor. Erdoğan büyük bir desteğe sa-
hipken, iktidarına muhalif liberal siviller de 
hiç şüphesiz geleceklerinin askerler tarafın-
dan çizilmesindense Erdoğan’ı demokratik 
yöntemlerle devirmek ister. ‘Ordu unsurları 
ihanetten suçludur’ başlığıyla okuyucularla 
paylaşıldı.

Sunday Times Gazetesi; “Türkler darbeyi 
ezdi” manşetini attı.  “Darbe mağlup edildi, 
peki şimdi Türkiye’de ne olacak” başlıklı yazı-
sında “ülkede daha önce yaşanan darbelerin 
başarısından ilham alan darbecilerin yanlış 
hesap yaptığını” yazıyor. “Dış dünyada nasıl 
algılandığına bakmaksızın Erdoğan kendi 
ülkesindeki seçmenlerin en az yarısının des-
teğine sahip olduğunu belirtiyor.

“Darbe mağlup edildi ama kargaşa süreceği-
ni belirterek, Erdoğan’ın elinde şimdi rejimi-
ni insan hakları ve ifade özgürlüğü konusun-
da daha da sertleştirme fırsatı var. Bu durum 
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CNN ile RöportajAl jazeera ile Röportaj

Türkiye’yi Avrupa Birliği üyeliği amacından 
daha da uzaklaştıracak” 

Guardian gazetesi; Simon Tisdall, darbe 
girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ‘itidalli bir devlet adamı’ 
olması gerektiğini söylüyor. Türkiye gibi 
stratejik öneme sahip bir NATO ülkesinde 
seçilmeden iktidara gelecek bir askeri cunta 
kuşkusuz daha kötü bir tabloyu doğuracak-
tır.”

“Şimdi önümüzde Erdoğan’a sempatinin 
ve desteğin artacağı bir dönem olacak. Er-
doğan ender bulduğu bu dayanışma anını 
iyi değerlendirir ve içgüdüsel intikam alma 
duygularını törpülerse akıllılık eder.

“Eğer şu anda demokrasinin kurtarıcısı ola-
rak görülen Erdoğan darbecileri cezalandır-
mak için özgürlükleri daha da kısıtlama yo-
luna giderse, atacağı adımlar Türkiye için de 
zarar verici olur.

Independent Gazetesi; “Erdoğan bu dar-
beyi atlattı ama geleceği hala belirsiz” başlı-
ğını atmış. Yazının devamında,  “Türkiye’nin 
içindeki ve dışındaki birçok kişi AK Parti’nin 
Osmanlı tarzı milliyetçilik ve köktenci İslam-
cılıkla flörtünü tehlikeli buluyordu. Darbe-
cilerin amacı bir tür liberalleşme olsa bile, 
bunu gerçekleştirmek ordunun işi değil.

Bu yüzyılın başında, Recep Tayyip Erdoğan 
ortaya çıkarken, bir model, ilerleme örne-
ğiydi. Liberalleşen ekonomi binlerce Türk 
gencine istihdam sağlarken, bu tür fırsatla-
rın olmaması Arap Baharına yol açtı.

BBC Word; İngiltere’nin önemli yayın or-

ganlarından BBC Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın açıklamalarını manşete çekerek as-
keri darbe girişiminde bulunan bir grup 
asker için ‘İhanet hareketi’ sözlerini manşet-
ten duyurdu.

3. Almanya Basını

Bild gazetesi; Birinci sayfasında, “Türki-
ye’de Erdoğan’a karşı askeri darbe” başlığını 
kullandı. Gelişmelere iç sayfalarında yer ve-
rilen haberde, darbe girişiminin Türk muha-
lefeti için de sürpriz bir gelişme olduğu be-
lirtildi. İnternet sayfasında ise, “Onlar teslim 
oldu” başlığı kullanılarak darbenin başarısız 
olduğu kaydedildi.

Spiegel dergisi; İnternet sayfasında, Türki-
ye’de darbe girişiminin başarısız olduğuna 
işaret edilerek, “Cumhurbaşkanı görevinin 
başındadır” ifadesine yer verildi. Başbakan 
Binali Yıldırım’ın darbe girişiminin başarısız 
olacağını belirttiğine işaret edilen haberde, 
Yıldırım’ın bunun “ahlaksız bir girişim” oldu-
ğuna ilişkin sözlerine yer verildi.

Süddeutsche Zeitung, Münchner Mer-
kur, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
Frankfurter Rundschau, Braunschweiger 
Zeitung gibi Alman gazeteleri 15 Temmuz 
girişimini AB yöneticilerine ve Times gaze-
tesine paralel ifadelerle haberleştirdi. Hepsi 
de FETÖ yapılanması tehlikesini görmezden 
gelerek teşebbüsün ‘Erdoğan’ı güçlendirme 
tehlikesi’ barındırdığını ifade etti.

Televizyon Kanalı ARD; “Türk demokrasisi 
ile geniş bir dayanışma” başlığını kullandı. 
Haberde, dünyadaki devlet ve hükümet 
başkanlarının açık şekilde Cumhurbaşka-
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nı Erdoğan’ın arkasında durduğu belirtile-
rek, liderlerin demokratik şekilde seçilmiş 
hükümetin savunulması gerektiğini ifade 
ettiklerine işaret edildi. Almanya’da Türk 
vatandaşlarının gece yarısında darbe giri-
şimini protesto ettiği aktarılarak, Türklerin 
diplomatik temsilciliklerin önünde toplan-
dığı kaydedildi.

4. Fransa Basını

Le Figaro gazetesi; “Darbe girişimi başarı-
sız oldu” belirtti. Haberde, Türkiye’yi sarsan 
cunta askerlerinin tutuklanması sonrası 
darbe girişiminin başarısız olduğu aktarıl-
dı. Haberde Erdoğan’ın halka sokağa çıkma 
çağrısında bulunduğu belirtildi.

Le Monde gazetesi; “Halk darbeye karşı 
durdu” başlığıyla yayınladı. Haberde, Erdo-
ğan’ın çağrısıyla halkın darbeye karşı sokak-
lara döküldüğü ve tankların üzerine çıkarak 
kalkışmayı protesto ettiği yazıldı.

Fransız haber ajansı AFP; “Darbe girişi-
minde Erdoğan kontrolü tekrar ele aldı” 
başlığıyla okuyucularına duyurdu. AFP, Tür-
kiye’de cuntacı bir grubun savaş uçakları ve 
tanklarla yönetime el koyma girişiminde 
bulunduğu belirtildi. Haberde tatilini yarı-
da kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kont-
rolü tekrar sağladığı ifadesine yer verildi.

5. Belçika Basını  

Le Soir gazetesin; “Türkiye’de darbe gi-
rişimi: Erdoğan yönetimi devraldı” başlık-
lı haber yayınlandı. Ülkenin kontrolünün 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu vur-
gulayan gazete, halkın da kalkışmada bulu-
nan askerlere karşı sokaklara döküldüğünü 
kaydetti.

De Morgen gazetesi de “Türkiye’de askeri 
darbe girişimi başarısız oldu”. Hükümetin 
kontrolü ele aldığı belirtilen haberde, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın silahlı kuvvetleri te-
mizleyeceği yönünde açıklamada bulundu-
ğu bildirildi. Haberde, Türk demokrasisinin 
başarısız darbe girişiminden sonra önemli 
bir noktada olduğu ifade edildi.

6. İsviçre Basını

Le Matin gazetesi, “Güvenlik güçleri Bo-
ğaz Köprüsü’nü kapattı” başlığı ile verdiği 
haberde, “Ordu içindeki bir grup darbeye 
teşebbüs etti. Ankara’da ve İstanbul’da he-
yecanlı dakikalar yaşanıyor. Ankara’da as-
keri jetler ve helikopterler alçaktan uçarak 
tedirginlik yarattı. Bu arada, Başbakan Binali 
Yıldırım, olayı ordunun içinde bulunan bir 
grubun hükümete karşı ayaklanması olarak 
değerlendiriyor” diye yazdı.

7. Avusturya Basını

Heute gazetesi; “Türkiye’de darbe girişimi” 
başlıklı haberinde, Ankara ve İstanbul’daki 
çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kay-
bettiğini belirtildi. Darbenin püskürtüldüğü 
aktarılan haberde, Fettullahçı Terör Örgütü 
mensuplarının etkisiz hale getirildiği kayde-
dildi.

8. Bulgaristan Basın

24 Çasa ve Trud gazeteleri; Darbe girişimi-
nin bir fiyasko olduğunu okuyucularına du-
yururken, siyasi gözlemcilerin, Erdoğan’ın 
bu olaydan daha güçlü ve aktif çıkacağını 
söylediklerini kaydetti. 

9. Rusya Basını

Russıa Todays Gazetesi; Türkiye’deki dar-
be girişimine ilişkin çok sayıda habere yer 
verdi Türkiye’yi ayağa kaldıran gelişmelerle 
ilgili ‘Türkiye’de darbe girişimi: 1500’ün üze-
rinde gözaltı, 90 ölü 1150 yaralı (olay gecesi 
bu sayıyı veriyor; daha sonra ölü ve yaralı 
sayısı artı.)’ başlığıyla okuyucularıyla paylaş-
tı. 

Rus TASS haber ajanı; “Türkiye’de askeri 
darbe girişimi” üst başlığı ile abonelerine 
duyurdu. Ajans sabah saatlerinde ana say-
fasında “Ülke işgalcilerin elinde kalmayacak, 
Türkiye’de neler yaşandı” başlığı altında ol-
dukça geniş haberler yayınladı.

Kommersant gazetesi internet sitesinde, 
“Türkiye’de askeri darbe girişiminde bulu-
nuldu” başlığını kullanarak gelişmeleri ak-
tardı.
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10. Gürcistan Basını

Rustavi 2 Kanalı; Gürcistan’ın en büyük te-
levizyon kanallarından, İmedi, Kanal 1 ve 
Maestro TV ile İngterpressnews haber ajansı, 
“Türkiye’deki darbe girişimi başarısız oldu” 
haberlerini sabahın erken saatlerinde izleyi-
cilerine duyurdu. Gazete, Gürcistan Cumhur-
başkanı Giorgi Margvelaşvili’nin Türkiye’de 
demokratik yollarla seçilen hükümete ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek mesajları-
nı yayınladı.

11. Ukrayna Basını 

Ukrinform (Ukrayna Resmi Haber Ajansı); 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İhanetin bede-
lini çok ağır ödeyecekler” sözlerini ön plana 
çıkarırken, 

Unian Haber Ajansı; “Türkiye’deki aske-
ri darbe girişimi” başlığı açarak gelişmeleri 
okuyucularına duyurdu. Ukrayna’daki diğer 
medya kanalları darbe girişimini, “Türkiye’de 
korkunç gece”, “Fethullah Gülen’in geçmişi”, 
“Darbe girişiminin Türk ekonomisine olum-
suz etkileri” başlıklarıyla takip etti. 

12. Katar Basını;

Türkiye’deki Fetullahçı Terör Örgütünün 
(FETÖ) darbe girişimini ve püskürtülmesini 
manşetlerine taşıyan Körfez basını, “Türk hal-
kının zaferinden” övgüyle bahsederek, halkın 
“darbeyi devirdiğini” belirtti. 

Al Jazeera; “Türkiye’de darbe kalkışması: ‘Bir 
ihanet hareketi’ oldu... Erdoğan’ı Atatürk Ha-
valimanı’nda destekçileriyle birlikte gösteren 
bir fotoğrafla verdiği haberinde, “Münferit 
çatışma haberleri arasında, hükümet darbe 
girişiminin başarısız olduğunu söylüyor” ifa-
desini kullandı.

Eş-Şark Gazetesi; “Türk halkı, iradesini, de-
mokratik düzeni korumaya muktedir oldu-
ğunu kanıtlamış, Türkiye’de anayasanın meş-
ruiyetini zayıflatmaya yönelik herhangi bir 
girişimin başarısız olacağı mesajını gönder-
miştir.” ifadelerine yer verildi.

El-Arab gazetesi; Türk halkının darbe girişi-
mi karşısında sergilediği birlik ve beraberlik 

bilinciyle aralarındaki farklılıkları aşabilmesi-
nin önemini vurgulayarak, yaşananları “tarihi 
bir an” şeklinde değerlendirdi.  Türklerin dün-
yaya tarihi bir ders verdiğini kaydeden Arab 
gazetesi, Türk medyasının, darbeye karşı ilk 
anlardan itibaren ortak bir tutum sergilediği-
ni belirtti. Gazete, aralarındaki anlaşmazlıkla-
ra rağmen farklı siyasi partilerin, sol görüşlü 
sendikaların ivedilikle askeri darbeyi reddet-
mesine “tarihi bir dönüm noktası” yorumun-
da bulundu. 

13. Kuveyt Basını;

Er-Ra’yu gazetesi, Arap dünyasında isten-
meyen yönetimler için kullanılan “Halk yö-
netimin gitmesini istiyor” şeklindeki yaygın 
söylemi değiştirerek, “Halk yönetimin kal-
masını istiyor” başlıklı haberi manşetten ver-
di. 

El-Enbe gazetesi ise “Halk demokrasisine sa-
hip çıkıyor” manşetli haberde, Türk halkının, 
ülkenin pek çok kentinde sokaklarda topla-
narak, hassas bölgelerin çoğunda darbecile-
rin püskürtülmesini sağladığını kaydetti.

En-Nehar gazetesi de “Türk halkı, darbeyi 
devirdi” başlığını kullandı. Haberde, dünya-
nın olayları ilk anından, Başbakan Binali Yıl-
dırım’ın darbenin püskürtüldüğüne ilişkin 
açıklamasına kadar nefeslerini tutarak takip 
ettiği aktarıldı.

14. İsrail Basını                                                                           

Haaretz Gazetesi; Türkiye’deki darbe girişi-
mini manşetten verdi. Haaretz haberi oku-
yucularıyla ‘Türkiye başarısız olan askeri püs-
kürttü, darbe liderleri tutuklandı’ başlığıyla 
paylaştı.

Not: Çok az sayıdaki dış basın darbecileri 
eleştirirken, çoğunlukla seyirci kalmayı 
tercih etmektedir. Bir kısım dış basın da 
darbecileri destekler ifadeler kullanmaları 
dikkat çekicidir.

SONUÇ: “Sakın gevşemeyiniz, 
karamsarlığa kapanmayınız,

eğer inanmış (mümin)sanız üstün 
gelecek olan taraf sizlersiniz” (Ali 
İmran/139). 
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Milletinin Yazdığı, Varoluş Destanının,
Kanlarıyla Kuruldu, Bu Büyük Cumhuriyet.

Kitabende Yazılı, Payidar Olacağın
Sen Baki Kalacaksın, Yükselen Cumhuriyet

Başarı Anahtarın, “Türk Öğün Çalış Güven”
Bütün Dünyada Barış, Şiarın Olan İlken
İnsanlığa Hizmette, Dünya Lideri Ülken

Al Bayrağın Altında, Yükselen Cumhuriyet.

Mühendisi Planladı, Milleti Uyguladı
Asya’yı Avrupa’yı, Kıtaları Bağladı.

Köprülerini Kurdu, Geçmişten Geleceğe,
İstikbalin Parlıyor, Yükselen Cumhuriyet

İzmir’den İstanbul’a, Modern Otoyollarla,
Doğudan Batısına, Güvenle Ve Gururla,

Bütün Yurt Örülüyor, Yüksek Hızlı Raylarla
Kıta Aşan Hızlarla, Yükselen Cumhuriyet

Yediden Yetmişine, Bütün Kardeşlerinle
Altay’dan Anayurda, Ses Bayrağın Türkçenle,

Selamlaşsın Milletin, Tek Millet Hedefinle,
İlel-Ebet Müddetin, Yükselen Cumhuriyet

“Çanakkale Geçilmez!  Türk’ün Yurdu Çiğnenmez”,
Peygamber Övdü Seni, Ordun Asla Yenilmez.

Kahramandır Milletin, Dilden, Duadan Düşmez.
Şehitlerin Var Senin, Yükselen Cumhuriyet

Mühendisler Mimarlar, “Dilde, Fikirde, İşde,
Birlik” Olmuş Yürüyor, Kurultaylar Kuruyor.

Bayrak Dalgalanırken, Ezanlar Okunuyor
Millete Güvencesin, Yükselen Cumhuriyet

Yemyeşil Ormanlarda, Süzülsün Ceylanların
Yiğitlerin Meydanda, Söyleşsin Şairlerin

Çalışkan İnsanınla, Tarlada Başakların
Okunsun Türkülerin, Yükselen Cumhuriyet

Atam Buyurmuş İdi; İnsanını Yaşat Ki!
Daima Var Olasın, Ebet Devlet Olasın!
Yıldızlarla Yüksel Türk; Yüksekliğin Yazılı
Yoktur Senin Hududun, Yükselen Cumhuriyet

Ordusuyla Seslendi, Ya Ölüm, Ya İstiklal!
Bütün Dünya Bilsin Ki! Sana Yoktur İzmihlal!
Alparslan Mefküresi, Cihani Şümul İkbal
Sende Abideleşti, Yükselen Cumhuriyet

Tarihe Şan Veriyor, Modern Dönüşümlerle,
Yeniden Yapılandı, Kimlikli Şehirlerle.
Köklü Geçmişimizden, Kılavuz Çizgilerle,
Geleceğe Yürüyor, Yükselen Cumhuriyet

Herkese Vakıf Olan; Yol, Su, Medeniyettir.
Dedenden Aldığın El, İnsanlığa Hizmettir.
Asıl Marifet Olan, Ustasını Geçmektir.
Hedef Daha İleri, Yükselen Cumhuriyet

Akılları Durduran, Kanal İstanbul’unla,
Nehirlerde Gerdanlık, Yüksek Barajlarınla,
İpekyoluna Geçit, Denizaltı Raylarla,
Gökte Göktürk Uydunla, Yükselen Cumhuriyet

Tersanede Gemiler, Uçaklar Ardı Sıra
Türklüğün Şanı Sende, Nazar Etme Bu Sırra,
Gökyüzünde Keşif Var, Haydi Roketler Fora
Kıskanılan Hikmetsin Yükselen Cumhuriyet

Kaşgar’dan Endülüs’e Türk İslam Şehirlerin,
Bak Seni Selamlıyor Bugün Şehrengizlerin.
Amerika, Avrupa, Duysun Dünya Sesini,
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet
Şimdi Daha Güçlüsün. Yükselen Cumhuriyet

Dr. İlyas DEMİRCİ
Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Genel Sekreteri

Yükselen Cumhuriyet
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