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Ülkemiz 15 Temmuz 2016 Cuma Gecesi asker kıyafetli teröristler 
tarafından işgal edilmek istenmiş, bu işgal girişimi Cumhurbaşka-
nımız, Başbakanımız ve aziz milletimizin kararlı duruşu ile püskür-
tülmüştür. Milletimiz iradesine, bayrağına, vatanına, şanlı tarihine, 
meşruiyetinin kaynağını oluşturduğu meclisine, cumhurbaşkanına 
ve hükümetine sahip çıkmıştır. Eli silahlı FETÖ mensuplarının 
karşısında sadece yüreğindeki imanı ve çıplak elleriyle dünya 
demokrasi tarihine geçecek bir direniş göstermiştir.

Sivil toplum örgütlerimiz ve medyamız da, o gece gerçekleştirilen 
destana ve milletimizin asaletine yakışır bir duruş sergilemiştir.

Topyekûn gerçekleştirilen bu demokrasi müdafaasında şüphesiz en 
önemli rolü oynayan aktörlerin başında AK Parti teşkilatları gelmek-
tedir. 2002 sonrası AK Parti ile siyaset güçlenmiş ve kurumsallaş-
mıştır. Kurumsallaşan siyaset o gece çok hızlı bir şekilde örgütlen-
miş ve darbenin püskürtülmesinde kritik bir rol oynamıştır.

Ülkemiz, darbe girişimini savuşturduğu gecenin sabahında hızlı bir 
şekilde normalleşme sürecine girmiş, darbe girişiminin oluşturabi-
leceği toplumsal travma haline meydan vermemiştir.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ölümle burun 
buruna geldiği, milletimizi demokrasi müdafaasına çağırdığı o 
gecede bile darbecilerle hukuk içerisinde mücadele edileceğini 
belirtmiştir.

Herhangi bir terör riskinde bile insan haklarını askıya almayı tartı-
şan Batı demokrasilerinin aksine hükümetimiz, aynı anda 4 ayrı 
terör örgütüyle mücadele etmesine rağmen insan haklarını askıya 
almamış, anayasal sınırları içerisinde hareket etmiştir.

Darbelere ve vesayete zemin hazırlayan hükümet sistemini 16 
Nisan 2017’de gerçekleştirdiği halkoylaması ile değiştirmiş, daha 
demokratik ve kurumsal bir hükümet sistemine geçiş yapmıştır. 
Ülkemiz bugün dünden daha güçlü; ekonomisi, demokrasisi, milli 
birliği ve beraberliği ile dimdik ayaktadır.

15 Temmuz 2016’da yazılan destanın üzerinden geçen bir yılın 
ardından, devletimiz milletimizle bir bütün içinde, aziz şehitlerimi-
zin hatıralarına ve o destanın yazıldığı gecenin ruhaniyetine uygun 
anmalar gerçekleştirmektedir. AK Parti teşkilatları olarak bizler de 
bu ruha uygun hareket ederek kendi programlarımızı uygulamakta 
ve devlet törenlerine azami desteği sağlamaktayız.

Türkiye Bülteni Dergimiz bu ay “15 Temmuz Özel Sayısı” olarak 
hazırlanmış, ilgili başkanlıklarımız 15 Temmuz’u kendi alanları 
özelinde değerlendirmişlerdir.

Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Parti Sözcüsü

MAHİRÜNAL

Cumhurbaşkanımız 
Sn. Recep Tayyip 

Erdoğan Ölümle Burun 
Buruna Geldiği, 

Milletimizi Demokrasi 
Müdafaasına Çağırdığı 

O Gecede Bile 
Darbecilerle Hukuk 
İçerisinde Mücadele 

Edileceğini 
Belirtmiştir
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“Bayrakları bayrak yapan üstündek� 
kandır
 
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa 
vatandır”

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan

15 TEMMUZ’UN ANLAMI

Türk Halkı cesaret� ve feraset� �le darbe 
teşebbüsünü engellem�ş ve demokras�-
ye sah�p çıkmıştır. 

Mehmet Mehdi Eker Yazısı

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE
DIŞ POLİTİKADAKİ YANSIMALARI

15 Temmuz, bu topraklar üzer�nde 
Malazg�rt’ten ber� verd�ğ�m�z var olma 
mücadeles�n�n dönüm noktalarından 
b�r�d�r.

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım

MİLLETİN İRADESİ KURŞUN 
GEÇİRMEZ!

Bu y�ğ�tler�m�z sayes�nded�r k� bütün 
zorluk ve saldırılara rağmen b�n yılı 
aşkın b�r süred�r bu topraklardayız.

Öznur Çalık Yazısı

MİLLİ İRADENİN ZAFERİ

“Olçok a�les� ve Arter Ajansı a�les� 
olarak, bundan sonra Erol ağabey�m�-
z�n ve Abdullah Tayy�p’�n  hatıralarına 
sah�p çıkmakla sorumluyuz.”

Röportaj

CEVAT OLÇOK RÖPORTAJ

15 Temmuz da geleceğ�m�z �ç�n, 
tar�h�m�zde öneml� b�r dönüm noktası 
olmuştur.

Erol Kaya Yazısı

15 TEMMUZ SİVİL  
BİR VAROLUŞTUR…

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN



24
58

30
60

34
64

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER05

T
ürkiye B

ülteni Tem
m

uz 2017

Adaletten bahsedeceksek, eğer adalet 
talep edeceksek önce canından vazge-
çen mübarek şeh�tler�m�z�n  a�leler�n�n 
haklarını savunarak talep edeceğ�z.

Röportaj

MUSTAFA VARANK RÖPORTAJ

H�ç şüphes�z k�, 15 Temmuz 2016 
geces�nde ülkece çok büyük b�r felake-
t�n eş�ğ�nden, karanlık ve korkunç b�r 
uçurumun hemen kıyısından dönmüş 
bulunmaktayız.

Dr. Ravza Kavakcı Kan Yazısı

İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA
15 TEMMUZ

15 Temmuz; Türk�ye’n�n s�yas� tar�h�n-
de karşılaştığı en ağır, en ha�n, en kanlı 
darbe g�r�ş�m�d�r. O gece, Türk�ye’de 
artık h�çb�r şey�n esk�s� g�b� olmayacağı 
net b�r şek�lde anlaşılmıştır.

Hayati Yazıcı Yazısı

YAŞADIKLARIMIZLA İLGİLİ 
BİR PERSPEKTİF

Türk�ye tar�h�n�n en karanlık geces�nde 
b�z kadınlar ışık yakıyorduk…

Lütfiye Selva Çam Yazısı

‘HAİNLERE MEYDAN OKUYAN 
KADINLAR’

“15 Temmuz,  b�r m�llet�n kend� kader�-
n� ele alıp son sözü demokras� leh�ne 
söylemes�n�n adıdır.”

Mustafa Ataş Yazısı

 MİLLETİN ZAFERİ: 15 TEMMUZ

“15 Temmuz, darbe yapılan b�r ülkede 
yaşamaktansa, meydanlarda ölürüm 
d�yen b�r nesl�n d�ren�ş�d�r ’’

Melih Ecertaş Yazısı

TEK BİR MİLLET VARDI
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15 TEMMUZ’UN
ANLAMI

15 Temmuz musibeti, millet ve 
devlet olarak bize çok önemli 
dersler vermiştir. Her şeyden 
önce, tarihimizin en büyük ayıp-
larından biri olan darbelerin, 
artık öyle eskisi gibi kolayca 
yapılamayacağını, milletin mut-
laka hesaba katılması gerektiği-
ni, 15 Temmuz vakası herkese 
göstermiştir. 

Üç-beş kurşun sıkınca, üç-beş 
bomba atınca, üzerine tankları 
sürünce, tepesinden uçakları, 
helikopterleri geçirince bu mille-
tin kaçacağını, meydanı kendi- 
lerine bırakacağını sananlar, 
durumun öyle olmadığını gördü-
ler. İhanet çeteleri üzerinden 
ülkemize istikamet vermek 
peşinde olanlar da, bu işin 
sandıkları kadar ucuz olmadığı-
nı anladılar. 

Siyasetçileri darağaçlarıyla 
tehdit ederek, hatta merhum 
Menderes’te olduğu gibi infaz 
ederek, kendi vesayetlerini, gizli 
iktidarlarını sürdürmek iste- 
yenler, 15 Temmuz gecesi milli 
irade duvarına çarptılar. 

Şehitlerimizin her biri bizim, bu 
toprakları vatanımız kılan tapu-
larımızdır. Şairin dediği gibi;

“BAYRAKLARI BAYRAK 
YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR
TOPRAK, EĞER UĞRUNDA 
ÖLEN VARSA VATANDIR”

Evet, bu toprakları, şehitleri- 
mizle, gazilerimizle, yurt içinde 
ve yurt dışında mücadele veren 
kahramanlarımızla, her gün 
yeniden vatanlaştırıyoruz. Mille-
timiz emin olsun ki, bugün 
yaptığımız fedakarlıkların karşı- 
lığını, yarın sadece vatanımızı 
korumakla değil, bununla 
birlikte, çok daha büyük hedef- 
lere ulaşacak güce, kuvvete 
kavuşarak alacağız. 

Şu bir gerçektir ki, Türkiye, 
İstiklal Harbinden sonraki en 
büyük mücadelesini veriyor. Bu 
mücadele 

TEK MİLLET, TEK BAYRAK, 
TEK VATAN, TEK DEVLET 

mücadelesidir. 

ASİMETRİK SALDIRI
Geçmişteki mücadelelerin 
aksine, bugün asimetrik bir 
saldırıyla karşı karşıyayız. Terör 
örgütleri bu kavganın sadece 

piyonlarıdır. Bizim asıl mücade-
lemiz arkalarındaki güçlerledir. 
Bu güçler, hassas noktamız 
olarak neremizi görüyorlarsa, 
oraya yükleniyorlar. 

15 Temmuz darbe girişimi, tıpkı 
17-25 Aralık gibi, devletin içine 
sızdırılmış olan bir ihanet çetesi-
nin mensupları eliyle Türkiye’ye 
diz çöktürme operasyonuydu. 
Milletimiz, darbecilerin karşısı-
na cesaretle dikilip, boğazına 
sarılan kolları kırarak, bu 
operasyonu da boşa çıkardı. 

Terör örgütlerinin alçakça, hun-
harca eylemlerinde şehit verdiği-
miz askerimizle, polisimizle, 
güvenlik korucularımızla, 
vatandaşımızla canımızı yak- 
mayı hedefliyorlar. Ama bu can 
acısı bizim gücümüzü tüketmi-
yor, tam tersine mücadele azmi-
mizi daha da biliyor. Çünkü biz, 
Yunus Emre’nin dediği gibi; 

“ÖLÜRSE TEN ÖLÜR, CANLAR 
ÖLESİ DEĞİL” 

inancına, imanına, anlayışına 
sahip bir milletiz. 

Bununla birlikte, yaşadığımız 
hadiseleri değerlendirirken, 
kendi eksiklerimizi, hatalarımı-

“BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKİ KANDIR
TOPRAK, EĞER UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR”
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15 Temmuz Darbe Girişimi, 
Ancak, İradesini Bir Şarlatana Teslim Etmiş Olanların 

Yapabilecekleri Bir İhanettir

zı, zaaflarımızı elbette görmez-
den gelmiyoruz. Birliği- mizi ve 
beraberliğimizi zedeleyen sorun-
ların çözümü için gereken 
reformları her fırsatta yaptık, 
yapıyoruz, yapacağız. Türki-
ye’deki her bir bireyin hakkının, 
hukukunun, özgürlük alanları- 
nın muhafazası ve geliştirilmesi 
konusunda kimsenin, en küçük 
bir tereddüdü olmasın. 

Milletimizin tüm fertlerinin 
huzuruyla birlikte refahını artır-
mak için bugüne kadar çok 
önemli hizmet ve yatırımları 
hayata geçirdik, inşallah 
bundan sonra daha fazlasını 
gerçekleştireceğiz. Bu konular-
da en küçük bir durma, durak-
sama, geriye gidiş, asla söz 
konusu olmayacak.

 DEĞİŞİMİN ANLAMI
Zaman geçtikçe, hadisenin 
önündeki-arkasındaki karanlık-
lar aydınlandıkça, 15 Tem-
muz’un çok daha iyi değerlendi-
rilebileceğine inanıyorum. 

Çanakkale’de destan yazan, 
Kurtuluş Savaşı’nda bu milletin 
makûs talihini tersine çeviren 
kahramanların başarılarını, 
bugün çok daha iyi görüyoruz. 
Çanakkale’de gözünü kırpma-
dan düşmanın üzerine yürüyen 
askerimiz, bunu tarihe geçmek 
için değil, inancını ve vatanını 
korumak gayesiyle yapıyordu. 
Kurtuluş Savaşı’nda, artık 
ayağa kalkamaz diye bakılan bir 
milleti ve ülkeyi yeniden şahlan-
dıranlar da aynı inançla müca-
dele ediyordu. 

Türkiye çok partili hayata geçti-
ğinde Demokrat Parti’yi kura-
rak, yeni bir siyasi mücadeleye 
başlayanlar için belki bu sadece 
bir iktidar kavgasıydı. Aynı 

şekilde, merhum Özal’la birlikte 
başlayan değişim süreci, bunu 
gerçekleştiren ekip için yeni bir 
siyasi program uygulamaktan 
ibaretti. 

Ama bugün dönüp baktığımız-
da, bu hadiselerin her birinin, 
milletimizin tarihinde çok 
önemli kırılma noktaları olduğu-
nu görüyoruz. Çanakkale’de 
verdiğimiz mücadelede elde 
ettiğimiz başarı bize Kurtuluş 
Savaşını kazanacak cesareti ve 
güveni sağladı. Çok partili siyasi 
hayatın inişli çıkışlı yolları bizi, 
işte bugünlere getirdi. 

15 Temmuz’un da, ülkemizin ve 
milletimizin geleceğinde, işte 
böyle bir dönüm noktası, böyle 
bir yol ayrımı olduğuna inanıyo-
rum. Türkiye’nin, geçtiğimiz 15 
yılda yaşadığı büyük dönüşüm, 
15 Temmuz’la, hem gerçek 
yerine oturmuş, hem de yeni bir 
istikamet kazanmıştır. 

Siyasetten ekonomiye, dış politi-
kadan yatırımlara kadar Türki-
ye’nin tüm parametrelerinin 
değiştiği son 15 yılı anlamak 
için, 15 Temmuz’a kadar geçen 
süreyi ayrı, sonrasını ayrı değer-
lendirmek gerekir. 15 Temmuz’a 
kadar olan dönem, büyük 
ölçüde bir sosyal-siyasi resto- 
rasyon, daha ziyade de bir 
kalkınma hamlesi olarak algıla-
nıyordu. Hâlbuki 15 Temmuz, 
bu dönemin çok daha derin, çok 
daha önemli, çok daha hayati 
bir değişim süreci olduğunu 
göstermiştir. 

Bu süreci engellemek için silah 
dâhil her türlü yola, kan 
dökmek dâhil her türlü yönteme 

başvurulabileceğini, 15 Tem-
muz’da hep birlikte yaşayarak 
gördük. 15 Temmuz’da, millet 
olarak karşımızdaki güçlerle 
yaşadığımız hesaplaşma, son 
200 yılda çeşitli defalar tekrarla-
nan daha büyük bir hesaplaş-
manın son perdesidir. Bu 
dönemde çarenin millet olduğu-
nu, milli irade olduğunu ancak, 
5 milyon kilometrekarelik bir 
devleti 780 bin kilometrekareye 
düşürdükten sonra kavrayabil-
dik.

 DARBE-TERÖR-İŞGAL
15 Temmuz darbe girişimi, 
ancak, iradesini bir şarlatana 
teslim etmiş olanların yapabile-
cekleri bir ihanettir. Onun için 
biz bu eylemi, hem bir darbe 
girişimi, hem bir terör saldırısı, 
hem de bir işgal teşebbüsü 
olarak nitelendiriyoruz. Çünkü 
15 Temmuz’un her üç tanıma da 
uyan yönleri vardır. 

Benim, 17-25 Aralık’tan beri 
“tabanını ibadet, ortasını tica-
ret, tepesini ihanet” olarak 
vasıflandırdığım bu yapı, 15 
Temmuz’da tamamen ihanet 
çukuruna yuvarlanmıştır. Maa-
lesef, bu yapının içinde olanlar-
dan, 15 Temmuz’dan sonra 
gerçek anlamda pişmanlık 
duyan pek az kişi olduğunu 
görüyoruz. Hakikat güneş gibi 
ortada iken, gerçekleri kabul 
etmemek, herhalde hem maddi, 
hem manevi bir hastalık belirti-
sidir. 
15 Temmuz’u unutmamak ve 
unutturmamak mecburiyetin- 
deyiz. Bunun için, okullardaki 
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ders müfredatları ve ders kitap-
larından belgesellere, filmlere, 
edebi eserlere kadar her mecra-
da 15 Temmuz’un işlenmesini 
teşvik etmeliyiz.

Bu mücadelede tereddüde 
düşen, yorulan, bunalan, 
duraksayan herkese şunu tavsi-
ye ediyorum. Böyle bir durumda 
şehitlerimizin listesini önünüze 
koyun, resimlerine bakın, mes-
leklerine, memleketlerine, ailele-
rine, ikamet adreslerine bir 
bakın… O gece çekilen görüntü-
leri izleyin. Şehitlerimizin, gazi-
lerimizin hikayelerini dinleyin. 
Orada 15 Temmuz darbesini 
herhangi bir organize ekibin, 
herhangi bir siyasi, sosyal, 
ekonomik grubun değil, bu 
milletin omurgasını oluşturan 
sıradan insanların, bizatihi 
halkın engellediğini göreceksi-
niz. O gece milyonlar, benim her 
fırsatta “TEK MİLLET, TEK 
BAYRAK, TEK VATAN, TEK 
DEVLET” olarak ifade ettiğim 
ilkeler uğruna ölüm kusan 
silahların üzerine yürümüşlerdi.
Maalesef, o gece ve daha sonra-
sında, bu hissiyatı anlamayan, 
anlamak istemeyenler oldu. 
Hatta 15 Temmuz’da yaşananla-
rı “senaryo” diyerek, “oyun” 
diyerek, “tiyatro” diyerek, “film” 
diyerek, “böyle darbe mi olur” 
diyerek küçümsemeye çalışan-
lar bulunuyor. Buradan açıkça 
ifade ediyorum. Her kim ki 15 
Temmuz’a “ama”sız, “fakat”sız, 
“lakin”siz darbe diyemiyor ve 
lanetleyemiyorsa, o da darbe 
girişiminin bir parçasıdır, en 
azından gönüllü destekçisidir. 
Böyle bir yanlışın içine düşen-
ler, önce şehitlerimizin aziz hatı-
rasına ve gazilerimize, onlarla 
birlikte o gece sokaklara dökü-
len milyonlara, daha ötesi mille-
timizin tamamına hesap 
vermekten kurtulamayacaktır.

15 TEMMUZ MİLADI
Türkiye için 15 Temmuz’u her 
anlamda bir milat haline dönüş-
türmeliyiz. FETÖ’yle birlikte, 
PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve diğer 
tüm terör örgütlerine karşı hep 
birlikte kararlı bir mücadele 
yürütmeliyiz. İhtiyacımız olan 
yapısal reformları kararlılıkla 
hayata geçirmeliyiz. Son yıllar-
daki tecrübelerimizden ve özel-
likle maruz kaldığımız darbe 
girişiminden gerekli dersleri 
çıkartarak, ülkemizi geleceğe 
hazırlamalıyız.
Bugüne kadar yaşadıklarımız 
bize, kendi projelerimizi hayata 
geçirme iradesiyle hareket etme-
den bu meselelerin üstesinden 
gelemeyeceğimizi göstermiştir. 
Elbette bunun bir güç ve imkan 
işi olduğunu biliyoruz. Şayet 
Türkiye bugünkü seviyesine 
ulaşmamış olsaydı, örneğin 
1990’ların düzeyinde kalsaydı, 
iç ve dış saldırılar karşısında bu 
kadar güçlü bir duruş sergileye-
mezdi. Bugün çözümünde 
zorlandığımız sorunların üste-
sinden gelebilmemizin yolu da, 
2023 hedeflerimize ulaşmamız-
dan geçiyor.

15 Temmuz darbe girişimi ve 
bölücü örgütün eylemleri dâhil 
olmak üzere, ülkemize yönelik 
saldırılarla verilmek istenen 
mesaja cevabımızı burada 
tekrar ifade ediyorum.

Başaramayacaksınız.
 

Milletimizi bölemeyeceksiniz. 

Bayrağımızı 
indiremeyeceksiniz.

 
Vatanımızı 

parçalayamayacaksınız. 

Devletimizi 
yıkamayacaksınız. 

Ezanlarımızı 
susturamayacaksınız. 

Bu ülkeye diz 
çöktüremeyeceksiniz. 
Bu halka boyunduruk 

vuramayacaksınız. 

Bin yıldır yürüdüğümüz bu 
yoldan bizi geri 

döndüremeyeceksiniz. 

Ülkemizi hedeflerinden vazge-
çiremeyeceksiniz. 

Sanmayın ki her saldırınızda 
bizi biraz daha zayıflatıyorsu-
nuz. Asla… Tam tersine bir 
oluyoruz, iri oluyoruz, diri 
oluyoruz, kardeş oluyoruz, hep 
birlikte Türkiye oluyoruz. İstik-
lal Marşımızda ifade edildiği 
gibi, “yurdumuzun üzerinde 
tüten en son ocak sönmeden” 
kimsenin bu bayrağı indirmeye, 
bu milleti esir etmeye, bu vatanı 
işgal etmeye gücü yetmez. 

Ecdadımız yüreği, bileği, kanı ve 
canı pahasına bu vatanı bize 
emanet etti; biz de 15 Tem-
muz’da, aynı bedeli ödeyerek 
ülkemizi gelecek nesillere bırak-
ma kararında olduğumuzu 
gösterdik. Milletimle iftihar 
ediyorum. Bu millet birliğini, 
beraberliğini muhafaza ettiği 
sürece, Allah’ın izniyle, Türki-
ye’nin önünde kimse duramaz.
 
Bu vesileyle bir kez daha 15 
Temmuz’da ve terörle mücadele-
de şehit olan tüm kardeşlerime 
Allah’tan rahmet diliyor, gazile-
rimizden tedavileri sürenlere 
şifa temenni ediyorum. 

Recep Tayyip ERDOĞAN
Genel Başkan

Cumhurbaşkanı
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MİLLETİN İRADESİ 
KURŞUN GEÇİRMEZ!
MİLLET-DEVLET 
KENETLENMESİ
15 Temmuz, bu topraklar üzerinde 
Malazgirt’ten beri verdiğimiz var 
olma mücadelesinin dönüm nokta-
larından biridir. Milletimizin çoku-
luslu saldırılara ve içerdeki ihanet 
damarına karşı verdiği savaşın yeni 

bir veçhesidir. Tarihimize, coğrafya-
mıza, kardeşliğimize dönüş sürecini 
baltalamak isteyen şer odaklarına 
karşı milletçe verdiğimiz en esaslı 
cevaptır.

Milletimiz, Türk, Kürt, Sünni, Alevi 
ayrımı olmaksızın bütün fertleriyle, 
omuz omuza vererek, Haçlı ve Moğol 
saldırılarını nasıl püskürttüyse, 
İstiklal Mücadelesini nasıl yürüttüy-
se,  15 Temmuzda da bütün vatan 

sathını yangın yerine çevirecek bir 
ihanet girişimini öyle bertaraf etmiş-
tir.  
     
Biz, milletçe, ülkemizin her köşesin-
de huzur ve emniyeti sağlamak, 
adalet ve kalkınma idealiyle aydınlık 
bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Bin 
yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşa-
dığımız bu coğrafyada refah ve 
huzurun hâkim olması için var 
gücümüzle çalışıyoruz.

BİNALİ YILDIRIM

Başbakan
Genel Başkanvekili

EDİTÖRDEN
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Yüzyıllar boyunca vatanı, bayrağı ve 
istiklali uğruna çok çetin mücadele-
ler veren, mukaddes değerlerini canı 
pahasına muhafaza eden Aziz Mille-
timiz, Türkiye’nin hukukuna, seçil-
miş hükümetine ve kendi iradesine 
her zamankinden daha çok sahip 
çıkıyor.  

Darbe teşebbüsleriyle ve terörle 
ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan 
ihanet odaklarının millet-devlet 
kenetlenmesi karşısında mutlaka 
hezimete uğrayacağını artık bütün 
dünya biliyor.

TERÖR VE DARBE
15 Temmuz 2016 tarihinde, Türk 
Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan 
FETÖ mensuplarının ihaneti karşı-
sında istiklalimize, istikbalimize ve 
demokrasimize milletçe sahip çıktık. 
Ülkemizi işgal edilebilir hale getir-
mek için milletimize karşı hedef 
gözetmeksizin terör ve şiddet uygu-
layan hain darbecilere fırsat verme-
dik. Allah’ın izni ve milletimizin 
iradesiyle bu ihanet girişimini berta-
raf ettik.

Cumhurbaşkanımızın, hükümetimi-
zin, meclisimizin ve siyaset kurumu-
muzun demokrasimize sahip çıkma-
sı 15 Temmuz’u bir destana dönüş-
türmüş ve hem FETÖ’nün hem de 
arkasındaki güçlerin hesaplarını 
bozmuştur. Hangi güç merkezlerinin 
darbecileri bütün imkânlarıyla 
desteklediği her geçen gün daha 
belirgin hale gelmektedir. 
 
Türkiye’nin AK Parti iktidarıyla 
ulaşımdan sağlığa, savunma sanayi-
inden ekonomiye büyük atılım ve 
reformlara imza atması ve dünyanın 
en güçlü 10 devletinden biri olmak 
için gayret göstermesi bazı güç 
merkezlerinin tedirgin olmasına 
sebep olmuştur. 15 Temmuz darbe 
girişiminin arkasındaki odaklar 
Türkiye’de yaşanmakta olan kalkın-
ma hamlesini kendi emperyalist 
hedefleri açısından bir tehdit olarak 
algılamışlar ve 2023 hedeflerimize 
ulaşmamızı engellemek için terör ve 
darbe dâhil her türlü yönteme 
başvurulabileceklerini göstermişler-
dir. 15 Temmuz’da, millet olarak 

karşımızdaki güçlerle olan mücade-
lemiz son iki asır boyunca devam 
eden büyük hesaplaşmanın son 
perdesidir. 

Yakın tarihinde birçok askeri müda-
halenin acı tecrübelerini yaşamış 
olan Türkiye, FETÖ gibi kan dökme 
azmiyle halkın üzerine saldıran bir 
askeri cuntaya ilk kez şahit olmuş-
tur. Elli yıllık bir sürede dini ve 
halkımızın hamiyet duygularını 
istismar ederek ve gizli hedefler 
gözeterek büyük bir insan ve finans 
kaynağına ulaşan, hiyerarşiyi ve 
örgütlü olmayı mistik ve sapkın 
yöntemlerle başaran bu örgüt, her 
zaman başkalarının hayatını kendi 
örgütsel hedeflerine feda etmiştir. 
Darbecilerin 15 Temmuz akşamı 
sergiledikleri cinnet hali bu örgütün 
ne derece vahşileşebileceğini gözler 
önüne sermiştir. Zira bu terör 
örgütü, cumhurbaşkanının hayatı-
na kastetmekten, başbakanın 
konvoyunu kurşunlamaktan, genel-
kurmay başkanını rehin almaktan, 
başta TBMM olmak üzere devlet 
kurumlarına bomba yağdırmaktan 
ve vatandaşına kurşun sıkmaktan 
imtina etmemiştir. 
 
O gece asker kıyafeti giymiş terörist-
ler karşısında asil duruşundan 
hiçbir taviz vermeden cumhuriyeti-
mize ve demokrasimize korkusuzca 
sahip çıkan ve ülkemizin dört bir 
yanında günlerce demokrasi nöbeti 
tutan aziz milletimiz yepyeni bir 
destan yazmıştır. İstanbul’dan 
Diyarbakır’a, Batman’dan İzmir’e 
bütün şehirlerimizin meydanları bu 
destanın şahitleridir. Malazgirt’te, 
Mohaç’ta, Çanakkale’de yazmış 
olduğumuz destanlar gibi 15 
Temmuz Destanı da tarihin sayfala-
rına altın harflerle kaydedilecektir. 

O gece ilk anda “bu bir kalkışma-
dır” diyerek sürecin adını koymuş 
olmamız ve Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın televizyon ekranlarından 
milletimize çağrıda bulunmaları 
milletimizin meydanlara çıkarak 
iradesine ve mukaddesatına sahip 
çıkmasına vesile olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın o gece 
sergiledikleri liderlik ve cesaret 
örneği sebebiyle kendilerine şükran-
larımı arz ediyorum.  

Tam bir disiplin ve vazife şuuru 
içinde en ön safta görev üstlenerek 
demokrasimize sahip çıkan AK Parti 
teşkilatlarımız her türlü takdiri hak 
etmektedir.
   
Cumhurbaşkanımızın çağrısına 
uymakta bir an bile tereddüt etme-
den meydanlara akın eden ve cum-
huriyetimize ve demokrasimize 
korkusuzca sahip çıkan ve ülkemi-
zin dört bir yanında günlerce 
demokrasi nöbeti tutan aziz milleti-
mi bir kez daha hürmetle selamlıyo-
rum.

TEK YÜREK
Bu vesileyle vatan için canlarını feda 
etmiş bütün şehitlerimizi hürmetle, 
rahmetle, minnetle yâd ediyorum. 
Gazilerimize Allah’tan sıhhat ve 
afiyet diliyorum. Onları hiçbir 
zaman unutmayacağız, unutturma-
yacağız.

O destansı gece hafızalarımızda 
daima canlı kalacak.

Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör 
örgütü birlik ve beraberliğimizi 
bozamayacak.

80 milyon vatan evladının o gece 
sergilediği kardeşlik ruhu hiçbir 
zaman kaybolmayacak.

Devletimizin bütün kurumları mille-
timize hizmet yolunda hukuk,  
adalet ve şefkat çizgisinden ayrılma-
dan hizmetlerini sürdürecek. 

O karanlık gecede okunan ezanlar 
ve salalar ruhumuzu nasıl birleştir-
diyse daima bir ve beraber olacağız.

15 Temmuz’un her yıldönümünde 
demokrasi meydanlarını yeniden 
dolduracağız. Türkiye'nin hür, 
aydınlık ve müreffeh geleceği için 
milletçe tek yürek olduğumuza 
bütün dünya şahitlik edecek. “Allah’ın İzni ve Milletimizin İradesiyle Bu İhanet 

Girişimini Bertaraf Ettik”

“Hiçbir İhanet Şebekesi, Hiçbir Terör Örgütü Birlik ve 
Beraberliğimizi Bozamayacak”

EDİTÖRDEN
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Genelkurmay Başkanlığı Karargahında, 15 Temmuz 2016 akşamı ordu içerisindeki Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) mensubu bir grup subay tarafından başlatılan darbe girişimi, tüm yurtta

yaklaşık 22 saatte kontrol altından alındı.

Genelkurmay’da silah sesleri duyuldu ve 
bir helikopterden dışarıda bulunanların 
üzerine ateş açıldı.
İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan 
Mehmet köprüleri bir grup asker tarafın-
dan geçişe kapatıldı.

Güvenlik kaynaklarınca, “Akeri kalkışma, 
ordu içerisindeki Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) mensubu bir grup subay 
tarafından yapılmaya çalışılmaktadır.” 
açıklaması yapıldı.

15 Temmuz Cuma

22:00

Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havali-
manı’na doğru hareket etti.

16 Temmuz Cumartesi

00:11
TRT’yi işgal eden kalkışmacı askerler 
korsan darbe bildirimi okuttu.

00:13
Saldırganlar, TRT yayınlarını kesen 
TÜRKSAT’ın Gölbaşı’ndaki tesislerine 
askeri helikopterlerle saldırdı.

00:57

24:00

Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensu-
bu askerler gözaltına alınmaya başlandı.

02:00
Askerler Gölbaşı Özel Harekat Daire 
Başkanlığı’na havadan hedef aldı.

02:20
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girmeye 
çalışan bölücü terör örgütü FETÖ mensu-
bu 3’ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı.

02:30

Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensu-
bu askerler gözaltına alınmaya başlandı.

02:42
TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT 
Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye 
çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına 
alındı.

03:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a 
geldi.

03:20

Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensu-
bu askerler gözaltına alınmaya başlandı.

04:00
TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT 
Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye 
çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına 
alındı.

06:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’a 
geldi.

06:52
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Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet 
özel harekat polislerince ele geçirildi.

08:36
Asker, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komu-
tanlığına operasyon düzenleyerek Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı 
kurtardı ve kendisini güvenli bölgeye 
götürdü.

08:32

Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı 
Tümgeneral Memduh Hakbilen, İzmir’de 
gözaltına alındı.

08:17
Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 albay ve 
5 general, İçişleri Bakanı Efkan Ala 
tarafından görevden uzaklaştırıldı.

07:50
3.ORdu Harekat Kurmay Başkanı Tuğge-
neral Ekrem Çağlar, Erzincan’da gözaltına 
alındı.

07:28

Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 
200’e yakın silahsız er ve erbaş polise 
teslim oldu.

09:40

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve 
Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek 
Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil 
hakkında, vatana ihanet suçundan işlem 
başlatıldı.

09:40
Asker, Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komu-
tanlığına operasyon düzenleyerek Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı 
kurtardı ve kendisini güvenli bölgeye 
götürdü.

10:07
Bingöl 49.Komando Tugay Komutanı 
Tuğgeneral Yunus Komutan ile Bolu 
2.Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral 
İsmail Güneşer, gözaltına alındı.

10:15

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sahil Güvenlik 
Komutanı Tumamiral Hakan Üstem’i 
görevden aldı.

10:59
Özel Harekat polislerinin operasyon 
düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı 
binasında 200 kadar asker gözaltına 
alındı

12:04
Tümgeneral Suat Murat Semiz, 1.Ana Jet 
Üs Komutanı Tuğgeneral Dursun Pak ile 
JFAC Komutanı Tuğgeneral Recep Ünal 
gözaltında alındı.

12:57

Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ndeki FETÖ darbe-
sine yönelik operasyon sona erdi.

20:02
Ankara Akıncı 4.Ana Jet Üssü’nde 
yürütülen FETÖ darbesine yönelik 
operasyonda Jandarma Genel Komutanı 
Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı.

20:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm ağır 
ceza cumhuriyet başsavcılıklarına yazı 
göndererek, “aynı örgüte üye oldukları 
değerlendirilen” idari ve adli yargıda 
görev yapan toplam 2 bin 745 hakim ve 
savcının gözaltına alınması ve haklarında 
soruşturma yürütülmesini istedi.

21:57
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15 Temmuz gecesi olayları ilk 
duyduğunuzda neler hissetiniz?
Evet, bismillahirrahmanirrahim 
diyerek başlayalım. 15 Temmuz 
Cuma günü Çorum – Mecidiyeka-
vak Köyü’ndeydim. Kendi köyümde. 

Perşembe günü bir aile dostumuz 
olan Gazi Hoş’un oğlunun düğünü 
vardı. En büyük ağabeyim Yılmaz 
ve yeğenim Fatih Olçok’la beraber 
gitmiş, düğünden sonra da köye 
geçmiştik. Ertesi gün Cuma nama-

zını kıldıktan sonra da Çorum’a 
gittik. Birkaç yere uğradıktan ve 
alışveriş yaptıktan sonra akşam 
tekrar Yılmaz ağabeyimle beraber 
köye döndük.

Köyde evimizde otururken televiz-
yondan köprünün trafiğe kapatıldı-
ğı haberleri geçmeye başladı. Darbe 
girişiminden ilk o zaman haberdar 
olduk. Bulunduğumuz köyde 
telefonlar çekmediği için köyün 
telefon çeken noktalarından biri 
olan Tekmezar diye adlandırılan 
yere geçtik. Yanımda Yılmaz ağabe-

yim ile beraber, orada bazı telefon 
görüşmeleri yaptım. Erol ağabeyimi 
aradım ve neler olduğunu öğrenme-
ye çalıştım. Erol ağabeyim bir darbe 
girişimi olduğunu söyledi. Daha 
sonra Cumhurbaşkanlığı ekibinden 
birkaç kişi ile görüştüm. Cumhur-
başkanı’mızın durumu hakkında 
bilgi aldım ve iyi olduklarını öğren-
dim. Tekrar Erol ağabeyimle telefon 
görüşmesi yaptım. Yılmaz ağabe-
yimle köyde olduğumuz ve darbe 
girişiminin nasıl ilerleyeceğini 
bilmediğimiz için çocukların güven-
de olup olmadığını öğrenmek için 

“OLÇOK AİLESİ VE ARTER AJANSI AİLESİ 
OLARAK, BUNDAN SONRA EROL AĞABEYİMİZİN 
VE ABDULLAH TAYYİP’İN  HATIRALARINA SAHİP 
ÇIKMAKLA SORUMLUYUZ”

RÖPORTAJ
CEVAT
OLÇOK
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aramıştım onu. Erol ağabeyim 
çocukların durumunu görmek için 
benim evime gitti, o sırada eşim 
Meral Hanım ile de konuştuk. 
Sonra ağabeyim “ben buradayım 
Meral iyi, çocuklar iyi, panik 
yapacak bir şey yok” dedi. Bu 
süreçler saat gece 23.00 suların-
daydı. Meral, ağabeyime bir kahve 
yapmış, orta şekerli, bazen de 
şekerli kahve içerdi. Abdullah 
Tayyip’e de yapmak istemiş ama 
Abdullah Tayyip o aralar çok 
dengeli besleniyordu ve kafeinden 
uzak durmaya çalışıyordu. Eşim 
“baba, oğul kahve içersiniz” 
demiş. 

Abdullah önce içmem dese de sonra 
içmeye karar vermiş, baba oğlu 
bizim evde kahve içmişler. Eşim 
Meral Hanım’ın dediğine göre o 
sırada Abdullah çok sabırsızlanı-
yormuş “hadi baba bir an önce 
çıkalım” diye. Bizim evden çıktık-
tan sonra Erol ağabeyim tekrar 
beni aradı “oğlum ben çocukları 
gördüm, Meral ile konuştum, 
onlara yaşanan durumu anlat-
tım. Her şey yolunda, çocukların 
durumu iyi” dedi. Sonra ağabe-
yimle ne yapacağımızı konuştuk, 
nasıl hareket edeceğimizi istişare 
ettik, Erol ağabeyim “ben Abdul-
lah ile beraber Üsküdar Meyda-
na ineceğim”, deyince ben de 
Çorum Meydanına ineceğimi söyle-
dim ve telefonları kapattık. Erol 
ağabeyim sonra kararını değiştirip 
önce Kısıklı’ya oradan da Boğaziçi 
Köprüsü’ne yönelmiş. Kendisiyle en 
son telefon görüşmem 23.57. 

Ben Çorum Meydan’a gittim, Bele-
diye Başkanımız ile görüştüm. 
Nerede toplanmamız gerektiği 
konusunda istişare ettim. Çorum 
Meydan’da inanılmaz bir uğultu ve 

gürültü vardı, insanlar akın akın 
meydana doğru gidiyordu. 

O sıra bir telefon geldi. 01.00 gibi. 
Arkadaşım Ertuğrul Fındık ağabe-
yimin vurulduğunu duyduğunu 
söyledi. İlk defa ondan duydum. 
Teyit etmek için aramış. Öyle bir 
şeyin olmayacağını, ağabeyim ile 
kısa bir süre önce görüştüğümü 
söyledim, sonrasında ise yoğun bir 
telefon trafiği başladı. Önce ağabe-
yimi sonrasında ondan haber 
verebileceğini düşündüğüm birkaç 
kişi aradım. Sonra Abdullah’ı 
aradım yanında olduğunu bildiğim 
için. Değişimli olarak arıyoruz; ben 
arıyorum, Yılmaz ağabeyim arıyor, 
Fatih arıyor ama Çorum’un ana 
caddesi Gazi Caddesi inanılmaz 
kalabalıktı, çok gürültü vardı, 
insanlar ellerinde bayrakla ve 
arabalarla akın akın gidiyorlardı. 
Bizi panik halinde gören bir esnaf, 
berber dükkânı sahibi bizi içeri 
aldı. Orada telefon görüşmeleri 
yapmaya başladık, Fatih de sürekli 
Abdullah Tayyip’i arıyordu. O 
sırada başka bir telefon geldi Ümit 
Demirbağ isimli bir arkadaşımdan. 
O da köprüdeymiş, Erol ağabeyimin 
vurulduğunu görmüş ve Haydarpa-
şa Numune Hastanesi’ne kaldır-
mışlar. Bana “Erol ağabeyle bera-
berim, durumu iyi değil, acele 
gel, gelmen lazım buraya” dedi. 
Gelmeye çalıştığımı söyledim ve 
Abdullah Tayyip’in durumunu 
sordum. Israrla “Abdullah 
nerede?” diye sorsam da, bana 
“bir an önce gel, gelmen lazım, 
ağabeyinin durumu iyi 
değil” diyordu.

İstanbul’daki arkadaşlarımızı, 
kuzenlerimizi, yeğenlerimizi 
aradım ağabeyimin hastanede 
olduğunu söyledim. Bir an 

önce oraya gitmelerini, ben gelene 
kadar da başından ayrılmamaları 
gerektiğini söyledim. Sonra, 
Mehmet Küpeli dostumuz aradı. 
Abdullah’ı merak ediyoruz sürekli, 
o da ağabeyimin iyi olmadığını, 
vurulduğunu bir an önce gelmem 
gerektiğini söyledi. Ama kimse şehit 
olduğunu söylemiyor. O sırada 
hastaneye ulaşmaya çalıştım ve 
Sayın Bakan Mahir Ünal Bey’i 
aradım. 

Erol ağabeyimin hastanede olduğu-
nu, durumunun iyi olmadığını, 
karmaşadan dolayı da kimseden 
bilgi alamadığımızı söyledim.  
Sağlık Bakanımıza ulaşabilirse, 
durumun daha netleşeceğini ifade 
ettim. Mahir Bey tamam dedi, 
telefonu kapattı.
 
Herhalde bir on dakika sonra beni 
tekrar aradı ve ağabeyimin şehit 
olduğunu söyledi… Yani o anda 
bütün dünyamız yıkıldı, ama hala 
Abdullah’tan haber yoktu. Erol 
ağabeyim şehit olmuş ama “Abdul-
lah nerede, beraberlerdi.” dedim. 
Yanılmıyorsam yine 10 ya da 5 
dakika sonra tekrar aradı. Abdul-
lah’ın da şehit olduğunu, aynı 
odada olduklarını söyledi. Çok zor 
bir durum Allah kimseye yaşatma-
sın. Orada Yılmaz ağabeyim, Fatih, 
ben birbirimize sarıldık, ağladık.

Ve hızlıca İstanbul’a gelmek için 
yola çıktık. Yol uzun ve çok yoru-
cuydu, nasıl geçtiğini hatırlamıyo-
rum. Ankara’ya kadar arabayı ben 
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kullandım, Ankara’dan sonra 
kullanamadım. Başka bir arabaya 
bindik ve İstanbul’a kadar geldik. 
İstanbul’a gelene kadar yollarda 
herhangi bir şey yoktu, ne asker, ne 
de polis, hiçbir şey ile karşılaşma-
dık. İstanbul’un girişinde Kurt-
köy’de trafik tıkalıydı, ters yollar-
dan, ara yollardan ulaşmaya çalış-
tık. O sırada savcı gelmiş Haydar-
paşa Numune Hastanesi’ne. Ağabe-
yim ile Abdullah Tayyip’in otopsi 
için Adli Tıp’a götürülmesi gerekti-
ğini söylemiş. Ben büyükşehir 
belediyesini arayarak özel kalem 
müdürü Muhsin Doğan’dan yardım 
istedim. O bir cenaze aracı ayarladı. 
O araç ile Kartal’a götürmüşler 
ağabeyim ile Abdullah’ı. Ben de 
sabah 9-10 civarında Kartal’a yetiş-
tim.

Yollar kapalı, köprü hala trafiğe 
açılmamış. Uzun bir yolculuktan 
sonra Harem’e varabildik. 
Kartal’dan Harem’e gitmemiz yakla-

şık 2 saati buldu, daha sonra 
arabalı vapurla Yenibosna’daki adli 
tıpa geçtik.. Ağabeyim ile Abdullah’ı 
ilk defa orada gördüm. İnsanın 
sevdiklerini böyle görmesi inanıl-
maz derece üzüyor ve kahrediyor-
du. Adli Tıp’ta işlemler yapıldı.

Mustafa Varank ile de orada karşı-
laştık, onun da ağabeyi şehit 
olmuştu. İkindi sıralarına denk 
geliyordu..

Otopsi işlemleri bittikten sonra 
ağabeyim ile Abdullah’ın naaşlarını 
aldık. Merkez Efendi’nin gasilhane-
sine gittik. Orada ağabeyim ve 
Abdullah Tayyip yıkandı ve kefen-
lendi. 

Erol ağabeyim, gasilhanenin ardın-
dan gönülden bağlı olduğu Nured-
din Cerrahi Hazretleri’nin türbesin-
de bir müddet misafir oldu. Naaşla-
rı orada kaldı o gece. Pazar gecesiy-
di, 16’sı olmuştu. Sonra ailemle 

kabirlerinin köyde mi, yoksa İstan-
bul’da mı olması konusunda istişa-
re ettim. Cumhurbaşkanımız ile de 
istişare ettim, o da aramıştı sağ 
olsun çok ilgilendi. Karacaahmet 
kararı çıktı, aile o yönde karar 
verdi. Karacaahmet’te defin edile-
cekleri mezarları bulduk. Pazar 
günü öğle vaktinde, yine o gece 
şehit olan gazeteci Mustafa Cam-
baz’ın naaşının da olduğu Marmara 
İlahiyat Camii’nde, başta Cumhur-
başkanımız R. Tayyip Erdoğan 
olmak üzere pek çok dostunun 
katılımıyla kılınan cenaze namazı-
nın ardından Karacaahmet Mezarlı-
ğı’na evladıyla yan yana defnettik. 

Bu acı günümüzde bizi yalnız 
bırakmayan, yanımızda duran tüm 
dostlarımıza, kardeşlerimize, 
büyüklerimize gönülden bir kez 
daha şükranlarımı ve teşekkürleri-
mi sunuyorum. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kararlı tavrı o geceyi 
nasıl etkiledi?
Cumhurbaşkanımız bu kadar 
dirayetli durmasaydı ve milletimize 
çağrıda bulunmasaydı, sonuç çok 
daha farklı olabilirdi. Allah korusun 
darbe girişimi başarıyla sonuçlana-
bilirdi. Milletimizin Cumhurbaşka-
nımızın çağrısından önce sokağa 
inmesi ve Cumhurbaşkanımızın ve 
Başbakanımızın çağrılarından 
sonra bu kalabalığın daha da 
artması Allah’ın yardımıyla vatan 
hainlerinin başarısızlığıyla sonuç-
landı.
 
Milletimiz; büyüklüğünü, devletine, 
bayrağına, vatanına, ezanına ne 
kadar sevdalı olduğunu gösterdi. 
15 Temmuz’da, bütün gece müca-
dele eden şehitlerimizden, 250 
şehidimiz var, hepsinden Allah razı 
olsun, gazilerimizden Allah razı 
olsun, sokağa çıkan ve direnen 
herkesten Allah razı olsun. 

“Milletimiz; Büyüklüğünü, 
Devletine, Bayrağına, 

Vatanına, Ezanına Ve Kadar 
Sevdalı Olduğunu Gösterdi”
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Eğer Tayyip Erdoğan o gece tüm 
riskleri alıp, korkusuz bir şekilde 
İstanbul’a gelmeseydi başka bir 
yöne evrilebilirdi bu hain girişim. 
15 Temmuz’da bu hainlere, zalimle-
re karşı direnen herkesten Allah 
razı olsun. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan büyük bir 
lider, liderliğini o gece tekrar 
gösterdi… Allah hayırlı ve uzun 
ömür versin…

Milletin darbe karşısındaki duruşu 
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Dünyada hiçbir zaman uçaklardan, 
tanklardan atılan bombaların, 
kurşunların karşına çıplak elleriyle 
geçip, darbeyi durduran bir millet 
olmadı. Buna cesaret edebilecek bir 
millet var mı? Bu sonsuza dek 
hatırlanacak büyük bir destandır. 

Milletimiz büyük bir destan 
yazdı. 

Bu duruşu her zaman hatırlamak, 
takdir etmek ve layık olmak lazım.

Bu hain darbe girişimini nasıl 
yorumlamalıyız?
Bugüne kadar Türkiye’de darbeler 
oldu, 80 darbesini hatırlıyorum, 80 
darbesi öncesi olayları hatırlıyo-
rum, 8 yaşındaydım Çorum’da 
yaşıyorduk. Bu darbe sonucunda 
köye taşınmamız gerekti, ağabeyle-
rim gençti. Babam bizi korumak 
için öyle bir karar aldı ve köye 
taşındık Çorum’dan. Darbeler hem 
demokrasinin önünü kesen hem de 
milletin geleceğine kast eden 
girişimler. Ama bu darbe girişimi-
nin, FETÖ’cü darbe girişiminin 
diğerlerinden ayrılan bir yanı var. 
İlk defa asker üniforması giyen 
alçaklar, sivil vatandaşlarımıza 
kast etti, yani senin üniformanı 
giyen ve senin silahını taşıyan bu 
hainlerin buralara sızması ve mille-
tine, vatandaşlarına silah doğrult-
ması gerçekten çok acıdır. Bu hain-
liğini iyi düşünmek, onlarla sonuna 
kadar mücadele etmek lazım.

Olçok ailesi ve Arter Ajansı ailesi 
olarak, bundan sonra Erol ağabeyi-

mizin ve Abdullah Tayyip’in hatıra-
larına sahip çıkmakla sorumluyuz. 
Hatıraları yaşatmak ve asla unut-
turmamak için çalışacağız. 

Erol ağabeyim çok güzel bir insan-
dı, çok merhametli, çok vizyoner bir 
insandı. Peygamber efendimize 
sevdalı ve her zaman onun yolunda 
gitmeye gayret ederdi. Ondan çok 
şey öğrendik, üzerimizde çok emeği 
var, bundan sonra da bize düşen 
ağabeyimizden kalan emanetleri 
korumak, onların yavrularına 
Cahar Şamil’e ve Emir Dursun’a 
yoldaş olmak, sahip çıkmak ve yol 
göstermeye çalışmak ve günü geldi-
ğinde ağabeyimizden aldığımız 
emanetleri Şamil Olçok’a ve Emir 
Olçok’a teslim etmektir. Ayrıca 
ağabeyimizden aldığımız bayrağı 

daha ileriyi taşımanın ve yere 
düşürmemenin mücadelesini 
vermektir. 

Erol ağabeyim her zaman Sayın 
Cumhurbaşkanımız R. Tayyip 
Erdoğan’a inandı ve güvendi. AK 
Parti’ye inandı ve güvendi. Sayın R. 
Tayyip Erdoğan ile bir arkadaşlık ve 
yolculuk yaptı, biz de bu geleneği 
devam ettirmek için elimizden 
geleni yapacağız, hem aile olarak 
hem de Arter Ajansı olarak.

“Bu Sonsuza Dek
Hatırlanacak Büyük Bir Destandır”

“Bundan Sonra Erol 
Ağabeyimizin ve 

Abdullah Tayyip’in 
Hatıralarına Sahip 

Çıkmakla Sorumluyuz”





15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü,

Işık 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 altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen! 

Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya
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“BİZ KORKARSAK HERKES KORKAR. 
BEN DIŞARI ÇIKACAĞIM”

RÖPORTAJ MUSTAFA 
VARANK

Şehit Prof.Dr. ilhan VARANK
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Ağabeyiniz Şehit Prof.Dr. ilhan 
Varank nasıl birisiydi? Bize hayat 
hikayesinden biraz bahseder misiniz?

Aslen Of kökenli bir aileyiz. 
Babamlar ilk Of’tan Zonguldak’a 
yerleşmişler. Rahmetli ağabeyim 
1971 yılında orada doğmuş daha 
sonra İstanbul’a gelmişler. Uzun 
yıllar Yedikule’de oturduk. 
Ağabeyim Yedikule İlkokulu’nu 
bitirdi. Daha sonra bir süre 
Kuran Kursu’na devam etti. 
Hafızlık çalıştı fakat bitiremedi. 
Daha sonra Şehremini Lisesi’ne 
devam etti. Uludağ Üniversitesi 
Necati Bey Eğitim Fakültesi 
Matematik Öğretmenliği Bölü-
mü’nde lisans eğitimini tamam-
ladı. Lisans eğitiminden sonra 
Milli Eğitim Bursu’nu kazanarak 

ABD’ye gitti. Orada Ohio State 
Üniversitesi’nde Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi/-
Performans Teknolojileri Bölü-
mü’nde Yüksek Lisans eğitimi 
aldı. Aynı alanda doktorasını 
Florida State Üniversitesi’nde 
tamamladı. Türkiye’ye döndük-
ten sonra Afyon Kocatepe 
Üniversitesi’nde hocalık yapma-
ya başladı. Hem Afyon Kocatepe 
Üniversitesi hem de daha sonra 
çalıştığı Yıldız Teknik Üniversite-
si’nde uzun yıllar Bilgisayar ve 
Öğretim Teknolojileri Eğitimi 
Bölüm başkanlığı yaptı. Türki-
ye’de Öğretim Teknolojileri Eğiti-
mi alanında çok az sayıdaki 
profesörden biriydi. Alanında 
onlarca seminer, makale, kitap 
ve akademik çalışması bulunu-
yordu.

Sıfatlara ve unvanlara asla takıl-
mayan mütevazi bir kişiliği 
vardı, bunun için öğrencileri, 
asistanları, çalışma arkadaşları 
tarafından çok sevilen bir hocay-
dı. Bunda gündelik hayatın 
içinde büyümüş olmasının da 
etkisi vardı; yatılı okulda okudu, 
babamızın ticareti sebebiyle 
vaktini Mahmutpaşa’da dükkân-
da da geçirirdi. 

Cesur ve haksızlığa tahammülü 
olmayan bir kişiliği vardı. Bir 
haksızlık olduğu zaman bir 
yanlışlık gördüğü zaman asla 
kabullenmezdi. Kendisini sinir-
li görebileceğiniz tek zaman 
bir haksızlıkla muhatap 
olduğu zamanlar olabilirdi.

Yardımsever bir insandı. Kendi 
konularını hiç gündem yapmaz-
dı ama öğrencileri için arar sorar 
elinden geleni yapmaya çalışır, 
takipçisi olurdu.

“Kendisini Sinirli Görebileceğiniz Tek Zaman Bir 
Haksızlıkla Muhatap Olduğu Zamanlar Olabilirdi”
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15 Temmuz hain darbe girişimini 
duyduğunuz ve ağabeyiniz Prof. Dr. 
ilhan Varank’ın şehadet haberini 
aldığınız anı anlatır mısınız?
Birkaç gün tatil yapmak için 
Antalya’daydım. Darbe gecesi 
olayların başlamasıyla, çok 
yoğun bir telefon trafiği başladı.  
İlgili arkadaşlarla, gelen bilgiler, 
yapılması gerekenler ve alınan 
tedbirlerle alakalı sürekli irtibat 
halinde olduğumuzdan telefo-
num neredeyse hiç kapanmıyor-
du. Bu esnada, rahmetli ağabe-
yimin daha sokağa çıkmadan 
-muhtemelen sürekli meşgul 
olduğu için- telefonuma yolladığı 
iyi misiniz mesajını ve aile 

grubumuzda eşime yazdığı 
dikkatli olun mesajlarını görme-
mişim bile. Mesajı görsem belki 
arar son kez görüşme fırsatı 
bulabilirdim, ama nasip 
olmadı…

Gecenin ilerleyen saatlerinde 
Sağlık Bakanımızın Özel Kalemi 
aradı, “Mustafa Abi, abinizle 
ilgili bir bilgi geldi ama şu an 
ne olduğunu bilmiyoruz bir 
gelişme olursa ben haber 
edeceğim bir kontrol edin abi 
isterseniz” dedi. Hiç beklemedi-
ğim bir durumdu. Hemen ağabe-
yimin telefonunu aradım. Telefo-
nu yabancı bir ses açtı. “Abi bu 
telefonun sahibi çok yiğit bir 
abiydi. Biraz önce vuruldu 

götürdüler, telefonu burada 
kaldı. İstanbul Belediyesinin 
önündeyiz asker bizi tarıyor” 
dedi. Şok olmuştum, “öldü mü 
abim yaşıyor mu nereye götür-
düler” diye sordum fakat telefo-
nu açan da bilmiyordu. Daha 
sonra rahmetli ağabeyimin şeha-
det haberini aldım. Vurulduktan 
sonra vatandaşların yardımıyla 
bir araçla Vakıf Gureba Hasta-
nesi’ne götürülmüş ve orada 
rahmetli olmuş. 

Sonradan öğrendiğimize göre 
üniversitedeki whatsapp 
grubunda darbeye nasıl bir tepki 
verilmesi konusunda yazışan 
çalışma arkadaşlarına en son 
“Biz korkarsak herkes 
korkar. Ben dışarı çıkaca-
ğım” yazdıktan sonra rahmetli 
ağabeyim önce Vatan Caddesi’ne 
gitmiş. Orada güçlü bir direnişle 
Emniyet Müdürlüğü’nü teslim 
almaya çalışan darbecileri 
püskürtmüşler. Daha sonra 
Güvenlik güçlerinin de yönlen-
dirmesi ile Vatan Caddesi’nden 
İstanbul Büyükşehir Belediye’si-
ne giderek belediyeyi işgal eden 
darbecilerle mücadele etmeye 
başlamışlar. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi ve Şehzadebaşı 
Meydanı İstanbul’da diğer dire-
niş noktalarına göre fazla şehidi 
olan darbenin sembol mekanla-
rından bir tanesi.

Rahmetli Ağabeyim Şehzadebaşı 
Camii’ni çok severdi. Fırsat 
buldukça Şehzadebaşı Camii’ne 
giderdi. Özellikle Ramazan Ayı’n-
da teravih namazlarını ve son on 
gün teheccüd namazlarını orada 
kılmaya çalışırdı. Allah-u Teala 
ona şehadeti, sevdiği bir mekan-
da nasip etti. Şu anda da o 
sevdiği mekanda şehit olduğu 
yerde, Şehzadebaşı Camii hazi-
resinde yatıyor. 

“Biz Korkarsak Herkes 
Korkar. 

Ben Dışarı Çıkacağım”

“Abi Bu Telefonun Sahibi Çok Yiğit Bir Abiydi. Biraz 
Önce Vuruldu Götürdüler, Telefonu Burada Kaldı”
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Biz şehadetin en yüce makam 
olduğuna inanıyoruz, bu sebeple 
Müslümanın ölürken şehitlik 
makamına ulaşması bir nasip 
işi. Allah bu yüce makamı her 
kuluna nasip etmiyor. Elbette 
ayrılık bizim için bir hüzün, 
insan sevdiğinden ayrı kaldığın-
da mahzun oluyor. Elbette 
darbecilerin kahpece silahlarıyla 
bombalarıyla hayatlarına son 
verdikleri en sevdiğiniz varlıkla-
rın cansız bedenlerini kendi 
ellerinizle mezara yerleştirmek 
tarifsiz bir acı. Fakat haince 
milletimize silah doğrultup 
milletimizin canına malına 
kasteden bu aşağılık darbecilere 
karşı büyük bir kahramanlıkla 
mücadele ederken şehitlik mer-
tebesine ulaşmış olmaları bizi 
gururlandırıyor, bir nebze olsun 
acımızı hafifletiyor.

Şehit ailesi olarak bundan sonraki 
süreçten beklentiniz nelerdir?
Ailemizin, şehit aileleri ve gazi 
kardeşlerimizin en büyük dileği 
darbeyi gerçekleştiren başta 
Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri 
olmak üzere bu darbeye iştirak 
eden destek veren katkı sağla-
yan bütün millet düşmanları ve 
vatan hainlerinin hakkıyla en 
ağır şekilde cezalandırılmasıdır. 
Maalesef bir güruh herkesin 
gözü önünde yaşanan, failleri 
ayan beyan ortada olan aşağılık 
darbe girişiminin faillerini gölge-
lemek, insanların aklını karıştı-

rarak katilleri temize çıkarmak 
için sürekli yalan ve manipülas-
yon peşinde koşuyor. Kâh kont-
rollü darbe diyerek terör örgütü-
nün argümanlarıyla yalan söylü-
yorlar, kah adalet için yola çıktık 
diyerek gerçek adaletin önüne 
set çekmeye çalışıyorlar. Eğer 
adaletten bahsedeceksek, 
eğer adalet talep edeceksek 
önce canından vazgeçen 
mübarek şehitlerimizin ailele-
rinin haklarını savunarak 
talep edeceğiz. Bütün bu katil-
leri temize çıkarma operasyonla-
rı emin olun şehit ailelerini 
müthiş rahatsız ediyor, acıları-
nın katlanmasına sebep oluyor.

“Adaletten Bahsedeceksek, Adalet Talep Edeceksek Önce 
Canından Vazgeçen Mübarek Şehitlerimizin 

Ailelerinin Haklarını Savunarak Talep Edeceğiz”



“Girmeden Tefrika Bir Millete Düşman Giremez
Toplu Vurdukça Yürekler Onu Top Sindiremez”

“15 TEMMUZ’U UNUTMADIK, 

UNUTTURMAYACAĞIZ”

KANLI KALKIŞMA
15 Temmuz 2016’da ülkemize ve 
milletimize, Cumhuriyetimize, 
demokrasimize milli iradeye karşı 
yapılmak istenen kanlı kalkışma 
Allah’a şükürler olsun ki başarısız 
kılındı. 

Hainler kaybetti, Milli irade ve 
Milletimiz kazandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içinde 
çöreklenen bir grup vatan haininin 
teşebbüs ettiği darbe girişimi mille-
timizin feraseti, kahraman direnişi, 
vatansever asker ve polis güvenlik 
güçlerimizin üstün gayreti sayesin-
de, Allah’a şükürler olsun, püskür-
tüldü ve kontrol altına alındı. 

Milletimiz bu ihanete karşı bırakın 
taşın altına elini koymayı, tankın 
altına yüreğini koymuştur. 

Ne diyordu Mehmet Akif:

“Girmeden tefrika bir millete 
düşman giremez

Toplu vurdukça yürekler onu 
top sindiremez”.

Evet, Cumhuriyet ve Demokrasi 
aşığı, özgürlük aşağı bu kahraman 
milleti top sindirememiştir. Evet, 
milletimiz meydanlara koşmuş ve 
iman dolu göğsünde kurşun 

eritmiştir. Tankın önüne yatmış, 
mermiye göğüs germiştir.

Liderimiz, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tereddüt 
etmedi “meydanlara inin, ben de 
geliyorum” dedi. “Milletin irade-
sinin üstünde hiçbir güç tanımı-
yoruz’’ dedi. O gece meydanda 
lideriyle kenetlenmiş bir Millet 
vardı. 

Birileri gibi televizyondan seyret-
medi.

Milletimiz kenetlendi; Cumhuriye-
te, Demokrasiye, Milli İradeye, 
Cumhurbaşkanına, Başbakanına, 
Meclisine, ülkesine, devletine sahip 
çıktı ve bu darbe girişimi engellen-
di.

Milletin Meclisine, sivil halka ve 
kahraman güvenlik güçlerine karşı 
uçakla, tankla saldıracak kadar 
alçaklık, hainlik içinde olan Paralel 
İhanet Çetesi ve işbirlikçileri hede-
fine ulaşamadı. Asla ulaşamaya-
cak.

AK Parti olarak, Edirne’den Kars’a; 
Milletimizle yekvücut olduk ve 
cunta başarılı olamadı.

İHANET ÇETESİ
Bu Paralel İhanet Çetesi FETÖ 
önce yargı üzerinden bir ihanet 
denedi, başaramadı. 7 Şubat ve 
17-25 Aralık yargı darbelerini bu 
millet unutmadı, biz unutmadık.

En son çare silahları denediler. Bu 
Paralel İhanet Çetesinin amacı 
ülkemizi ele geçirmekti, Cumhuri-
yetimizi yıkmak, Demokrasiyi rafa 
kaldırmak, Milli iradeyi hiçe 
saymaktı. Milletçe bunu hiç unut-
mayacağız.

Bu ihanet teşebbüsünde bulunan-
lar, göz yumanlar, yardım edenler, 
darbe destekçiliği yapanlar en ağır 
şekilde cezalandırılacaktır.

Bu darbe girişimi, milletimizden 
aldığı güçle Milletin Adamı Cum-

ABDULHAMİT GÜL
Genel Sekreter

HAİNLER KAYBETTİ,
 MİLLİ İRADE VE MİLLETİMİZ KAZANDI.
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“O Gece Meydanda 
Lideriyle Kenetlenmiş Bir 

Millet Vardı”

“Bizim Ordumuz Milletin 
Bağrından Çıkmıştır. 

Peygamber Ocağıdır”

“15 Temmuz Darbe Girişimi, Tüm Milletimizle Birlikte 
Türk Silahlı Kuvvetlerimize Karşı da Yapılmış 

Bir İhanettir”

hurbaşkanımız, Başkomutanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
cesareti ve liderliği sayesinde 
önlenmiştir. Başbakanımız saye-
sinde önlenmiştir. Darbeye girişil-
diği saatler itibariyle Gazi Meclis’in 
açık tutulması sayesinde önlen-
miştir.

Yine 15 Temmuz gecesinin ilk saat-
lerinden itibaren basınımızın 
nerdeyse tamamı darbecilerin 
karşısında yer almış, demokrasinin 
ve milli iradenin safında net bir 
tavır sergilemişlerdir. Bu tavır her 
türlü takdirin üstündedir.

Medyamız milletimizin fertlerini 
yüreklendirmiştir. Medya mensup-
ları milli irade tarafında yer almış-
tır. Daha önceki darbeler düşünül-
düğünde bu durum en büyük 
kazanımlardan biridir.

15 Temmuz darbe girişimi, tüm 
milletimizle birlikte Türk Silahlı 
Kuvvetlerimize karşı da yapılmış 
bir ihanettir.

Genelkurmay Başkanımızı, Kuvvet 
Komutanlarımızı, pek çok subayı-
mızı silah zoruyla rehin alan ve 
görev yapamaz hale getiren bu 
örgüt mensupları, üzerlerindeki 
üniformanın izzetine ve şerefine 
gölge düşüren teröristlerdir, Para-
lel İhanet Çeteleridir.

Şu unutulmasın, bizim ordumuz 
Milletin bağrından çıkmıştır. 
Peygamber Ocağıdır. Milletine 
karşı silah çekmez, çekemez. Hain-
ler, üniforma giymiş teröristlerdir.

Hiçbir demokrasi, hiçbir hukuk 
devleti, emirleri kurumsal hiyerarşi 
içinden değil de, dışarıdaki bir 
örgüt yapısından alan askerin, 
hâkimin, savcının, polisin, bürok-
ratın varlığına izin vermez, 
veremez.

Cumhuriyet tarihi boyunca ülke-
mize ve milletimize yönelik saldırı-

lar, tuzaklar, ihanetler durmadı, 
hep devam etti.

Bölgesinde ve dünyada söz sahibi 
olmaya başlayan, sesi gittikçe daha 
gür çıkan Türkiye fotoğrafının 
birilerini çok rahatsız ettiğini 
biliyoruz.

ŞAHLANIŞ DÖNEMİ
Allah’ın izniyle bundan sonra 
Türkiye’mizin ve Milletimizin 
önünde kimse duramayacak. Ülke-
miz, geçtiğimiz 15 yılda elde ettiği 
istikrar ve güven ortamı sayesinde 
ekonomik dengelerden yatırımlara, 
savunma sanayinden ihracata 
kadar her alanda yeni bir şahlanış 
dönemine girdi.

Ülke olarak, bir yandan huzur ve 
güven ortamını tam anlamıyla tesis 
ederken, diğer yandan ülkemizin 
her alanda ilerlemesi için çabaları-
mızı artırarak sürdüreceğiz. 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşma 
yolundaki proje ve reformlarımıza 
daha kararlı bir şekilde devam 
edeceğiz. 

AK Parti olarak “İnsanı Yaşat ki, 
Devlet Yaşasın” felsefesiyle yola 
çıktık. Hiçbir hain, çete ve oluşum 
bizi kutlu yolumuzdan, bu Aziz 
Millete hizmet etmekten alıkoya-
mayacaktır.

80 MİLYON TEK MİLLETİZ
Biz şunu bilir, şunu söyleriz: Millet 
iradesinin üstünde bir irade, mille-
tin gücü üstünde bir güç olmadı, 
olmayacak.

Ne diyordu Necip Fazıl:

“Üzülme! Davanın sahibi Haktır, 
Hak olan davada zafer muhak-
kaktır.”

Bu paralel ihanet çetesinin bileme-
diği bir şey var: Vatan söz konusu 
oldu mu bu millet tek vücuttur.

Yine herkes bilmektedir ki, vatanı-
mız tek, devletimiz tek, bayrağımız 
tek, milletimiz tek; başka Türkiye 
yok… Kimse için başka Türkiye 
yok.

Milletimiz 15 Temmuz’da şunu 
dedi: hangi ırk ve inançta olursa 
olsun 80 milyon tek milletiz, kimse 
bizi bölemeyecektir.

Tek Bayrağımız var: Bayrağımızın 
rengi şehidimizin kanıdır. Hilal 
bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız, 
şehidimizin ta kendisidir.

Tek vatanımız var: “Bayrakları 
bayrak yapan üstündeki 
kandır. Toprak, eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır.” İşte bu 
vatan, 780 bin kilometrekare şehit 
kanıyla sulanmış toprak, Türki-
ye’dir.

Tek Devletimiz var: Milli Mücadele 
ve şehit kanıyla kurulmuş Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti.

15 Temmuz’u unutmadık, unut-
turmayacağız. 

Duamız odur ki;

Allah bu milleti, bu ülkeyi ilelebet 
korusun, muhafaza etsin.

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyorum, Gazilerimize Allah uzun 
ömürler versin.

İnşallah, birliğimiz daim olsun.
Allah yar ve yardımcımız olsun.
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YAŞADIKLARIMIZLA
İLGİLİ BİR PERSPEKTİF
Ülkemiz, büyüklük ölçümünde dikkate alınan 
faktörler itibariyle büyük ve önemli bir ülke. 
Dünyanın 17, Avrupa’nın 6. Büyük ekonomisi-
ne sahibiz. Genç, dinamik, girişimci ruhu 
gelişen bir nüfusumuz var.  Dünya üzerindeki 
yerimiz son derece önemli. Üç eski kıtayı birbiri-
ne bağlayan kavşak ülke konumundayız. 
Dünya ekonomisinin büyüklük ölçümlerinin 
dağılım analizinde; yer kürenin doğu kesiminde 
bulunan kimi ülkelerin gerçekleştirdiği büyüme 
oranları, dünya ortalamasını artıran ekonomiler 
olarak sıralanmaktadır. 
 
2017’nin ilk çeyreğinde ülkelerin ekonomik 
büyüme performansları, Çin, Hindistan ve 
Türkiye olarak sıralandığı bilinmektedir. Bu 
açılardan bakıldığında vatanımızın konumu-
nun, Devletimize stratejik avantajlar sağladığı-
nın altını çizmek gerekir. Ama bilmeliyiz ki, 
coğrafi stratejik avantaj, tek başına yeterli 
değildir. Onun tamamlayıcı bir unsura ihtiyacı 
vardır. O unsur yoksa ya da var olmasına 
rağmen yeterli değilse, başkalarının hedeflerine 
yarayan coğrafi avantaja dönüşür. O unsur, 
ülkenin yönetim kadrosudur, yönetici kadro-
nun başıdır, yani cumhurbaşkanıdır. İşte 
Türkiye, coğrafi konumunun ortaya koyduğu 
stratejik avantajını lideriyle tamamlamayı 15 
yıldır başarmış bir ülkedir. Çok nettir ki o lider, 
Liderimiz, Genel Başkanımız ve T.C. Cumhur-
başkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnsanlı-
ğın kazanımı değerlere yaslanmış duruşuyla, 
vizyonuyla, birikimiyle coğrafi avantajı tamam-
layan bir işlev icra ediyor. Bütün salvoların, 
saldırıların, operasyonların temel sebebi bu.  
Muhterem Genel Başkanımız, ifade etmeye 
çalıştığım bu önemli duruş ve işlevi sebebiyle 
saldırıların merkezindedir, hedefidir.  Saldıran 
bunun farkında, onun için saldırıyor. Karşı 
koyan da yani Milletimiz de bunun farkında. 
Onun için saldırana karşı koyuyor ve lideri 
korumaya alıyor.15 Temmuz 2016’yı böyle 
okumak yanılgı oluşturmaz.

VAHŞET GECESİ
15 Temmuz; Türkiye’nin siyasi tarihinde 
karşılaştığı en ağır, en hain, en kanlı darbe 
girişimidir. O gece, Türkiye’de artık hiçbir şeyin 
eskisi gibi olmayacağı net bir şekilde anlaşılmış-
tır. 15 Temmuz vahşet gecesinde ekmeğini 
yediği, suyunu içtiği aziz millete, onun vatanı-
na, bayrağına, bağımsızlığına karşı, milletin 
uçaklarıyla, mühimmatıyla, tanklarıyla 250 
vatandaşımızı şehit eden, ruhunu Pensilvan-
ya’daki çete başına adamış teröristlerin ihaneti-
ni gördük,  gözü olan herkes bu vahşetin şahidi 
oldu. 

15 Temmuz darbe teşebbüsünde darbeciler, 
devlete hayatiyet sağlayan kurumları hedef 
aldılar, bu kurumların sahibi olarak darbecile-
rin karşısına dikilen halka karşı katliam 

yaptılar. Demokrasilerin en önemli müessesesi 
halkın meclisidir, yani TBMM’dir. Kurtuluş 
Savaşını yönetmiş, cumhuriyeti inşa etmiş Gazi 
Meclis, tarihinde ilk defa hainler tarafından 
milletin uçaklarından atılan bombalarla o gece 
alçakça bombalandı. Milletin birliğinin simgesel 
mekânı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi o gece 
bombalandı. Dirlik ve düzenin kurumsal 
mekânları Özel Harekât ve Özel Birlikler o gece 
bombalandı, katliamlar yapıldı. TRT, TÜRKSAT 
gibi stratejik kurumlar teröristlerin hedefinde 
olan yerlerdi. Kısaca millete dayanan ve 
"yerli-millî olan" ne varsa yok edilmeye ve 
ortadan kaldırılmaya çalışılmış çok gaddarca ve 
alçakça icrası yapılan vahşet gecesi.  

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde yıllardır 
adeta habis bir ur gibi yuvalanan Terör Örgütü 
(FETÖ) 15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriye-
ti’ne, Türk milletine ve bütün kutsal değerlere 
başkaldırmış, birlik ve bütünlüğümüzün 
düşmanı bir örgüttür. 

 Aslında Milletin kurumlarını bombalayanlar 
sadece taşı binayı değil, Milletin aziz ve asil 
ruhunu da hedef almışlardır. 

Tarihimizde bu alçak ve gaddar darbe teşebbü-
sünün benzeri görülmemiş, yaşanmamıştır. Bu 
darbeci terörist örgütün var oluşu, beslenmesi, 
büyümesi, gelişmesi, amaç gizleyebilmesi, 
yerleşmesi,  amaçları için her tür değeri kendin-
ce anlamlaştırmak suretiyle kullanması, legal 
görünüm altında sahtecilik ve hırsızlık dâhil 
illegal her tür yönteme amaçlar için meşruiyet 
atfı, üst aklı, asli maddi ve manevi failleri, icra 
şekli, hedefleri itibariyle benzeri yoktur. Her 
yönü ile bir vahşet gecesidir.

ZAFER GECESİ
Felaket bir geceydi ama milletimiz kutlu bir 
direnişle vatanına, bayrağına, ülkesine büyük 
bir fedakârlıkla sahip çıkmayı başarmıştır. 
Milletimiz basiret ve ferasetiyle ne kadar asil bir 
millet olduğunu dosta düşmana bir kez daha 
göstermiştir. 

O gece adeta ‘ölümü öldürerek’ darbeci hainlere 
karşı mücadele ederken şehitlik ve gazilik 
şerefine koşan kahramanlarımız isimlerini 
tarihe altın harflerle yazdırdılar. 

Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın 
yaptığı çağrı üzerine daha yoğun bir şekilde 
sokaklara dökülen millet evlatlarının, tanka, 
uçağa, topa-tüfeğe karşı göğsünü siper ederek 
vatan için, bayrak için, milli irade için 250 şehit 
vermek suretiyle bunu önlemiş olması, 
Türkiye’nin en büyük kazanımıdır.  Milletimiz o 
gece gerçekten demokrasiyi ne kadar içselleştir-
miş olduğunu emsalsiz bir şekilde ortaya 
koydu. 

O gece, Milletimiz canını feda etmiş, demokrasi-
sini, iradesini yani millî haysiyetini feda 
etmemiştir. 

15 Temmuz gecesi Türk’üyle, Kürt’üyle, 
Laz’ıyla, Boşnak’ıyla, Çerkez’iyle, Arap’ıyla, 
Roman’ıyla, 80 milyon hep birlikte sokaklarda 
omuz omuza mücadele ettik. O gece insanlar 
partisini değil, hayat biçimini değil, meşrebini 
değil, kendi çıkarını değil, ülke ve millet olarak 
topyekûn istiklalimizi ve istikbalimizi düşün-
mek suretiyle mermilerin önünde şehit ve gazi 
oldu. Minarelerimizden ezanlarımızı susturmak 
istediler, ancak ezanlar ve salalar darbenin 
sesini kesti. 
Milletimiz 15 Temmuz’da sadece FETÖ’ye değil, 
vatanımıza düşman herkese mesajını net olarak 
vermiştir. Bu vatanı asla parçalayamaz, bu 
milleti asla bölemez, bu devleti asla yıkamazsı-
nız demiştir. 15 Temmuz’da; millet, bayrak, 
vatan ve devlet söz konusu ise neler yapabilece-
ğimizi cümle âleme gösterdik. 

Millete bomba yağdıranlar, Türkiye Cumhuriye-
ti Devletini ortadan kaldırmaya cüret gösteren-
ler, ülkesine, milletine, bayrağına ihanet 
edenler ne durumda? Onlar demir parmaklıkla-
rın arkasında bağımsız ve tarafsız Türk yargısı-
na hesap veriyorlar. İstedikleri kadar yalana 
başvursunlar, istedikleri kadar gerçeklerden 
kaçsınlar, elbette tüm doğrular er ya da geç 
ortaya çıkacaktır; güneş balçıkla sıvanmaz. 
Milletin vicdanında 15 Temmuz gecesi çoktan 
mahkûm olanlar, mahkemelerde de hak ettikle-
ri cezayı en kısa sürede alacaklardır. Emin 
olunuz ki, Türk yargısı haklıya hakkını verecek, 
haksıza haddini bildirecektir. Şehitlerimizin 
kanı yerde kalmayacak, bu konuda kimsenin 
şüphesi olmasın. Türk yargısı ne rüyalarla ne 
de hayallerle değil, gerçeklerle ve doğrularla 
karar verir. 

HAYATİ YAZICI
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı
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AK PARTİ’NİN DURUŞU, MİLLETİN DURUŞUDUR 
Siyasi tarihimizin, özellikle çok partili süreci, 
maalesef darbeler tarihidir. Kimi açık ve sıcak 
çatışma halinde, kimi eller tetikte, muhtıralar 
yayında, kimi örtülü ve dolaylı, kimi postmo-
dern, kimi e-muhtıralı ve 15 Temmuz hain 
darbe teşebbüsü… Son ikisi hariç darbe eylem-
lerinin hepsi amacına ulaşmış, darbeciler; 
bürokratik ve siyasi kadrolar üzerine vesayetçi-
lik gücünü inşa etmiştir.

AK Parti iktidarları;  koşullar ne olursa olsun, 
milli iradeyi devre dışı bırakan olaylar karşısın-
da bu şuur ve sorumlulukla hareket etmiştir.  
Ne 27 Nisan 2007’de,  ne de 15 Temmuz 
2016’da şapkayı alıp gitmemiştir.  Çünkü AK 
Parti’nin icraatının temelinde ‘insan’, siyaseti-
nin temelinde ise ‘Millet’ vardır. Muhtıra 
karşısında yalpalamadan, Genel Başkan’ın 
başkanlığında toplanmış, tutum belirlemiş ve 
kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu tutum ve ortaya 
konan irade, tarihimizde darbe savmanın ilk 
siyasal pratiğidir. Bunu icra eden AK Partidir.  

Bu aziz Millet evlatları, Çanakkale’de, Kocate-
pe’de hangi ruh ve iman ile dimdik durduysa, 
15 Temmuz’da da aynı kararlılık, aynı onurlu 
tavır ile Millet evlatları tüm teşkilatlarımızla 
birlikte darbeye ve darbecilere karşı dimdik 
durmuştur. 

Darbelerin artık rafa kaldırıldığını düşündüğü-
müz bir dönemde, devlet içerisinde planlı bir 
şekilde kümelenen FETÖ terör örgütü eleman-
larınca icra edilen kanlı darbe girişimi karşısın-
da o gece Milletimiz; varlığına, bayrağına, 
vatanına, devletine, hükümetine ve egemenlik 
hakkına bütün gücüyle ve içtenlikle sahip çıktı,  
herkese ve özellikle bu tür girişimde bulunacak-
lara güçlü bir demokrasi dersi verdi. İnsanlık 
tarihine, siyasi tarihimize altın harflerle 
yazılacak bir direnişi aziz milletimiz genciyle 
yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, medya organla-
rıyla, düşünce ayrımı yapmaksızın, sosyal 
yaşantı farkı gözetmeksizin birlikte yazdı ve bu 
alçak girişim akamete uğratıldı. Özetle 15 
Temmuz 2016 gecesi FETÖ terör örgütünün 
başlattığı darbe teşebbüsü, sabah olmadan 
Millet evlatlarınca sonlandırıldı. Böylece 
tarihimizde sıcak bir darbe teşebbüsü ilk defa 
önlenmiş olmaktadır. Bu sonuçta Cumhurbaş-
kanımızın medya üzerinden yaptığı çağrının ve 
Başbakanımızın çağrısının, hayati derecede 
etken olduğunun altını çizmek gerekir.  Tarihi-
mizde emsali olmayan bu şanlı direnişin 
sahipleri, öncelikle 250 şehidimiz, 2 bin 193 
gazimiz ve uçaklara, tanklara, her tür silaha 
karşı göğsünü siper etmiş Millet evlatlarıdır.

FETÖ İLE MÜCADELE BEKA MESELESİDİR
20 Temmuz’dan itibaren Türkiye, Olağanüstü 
Hal Yönetimi çerçevesinde bu yapının elemanla-
rına karşı devletin hangi kurumuna yerleşmiş-
se, yerleşme yöntemlerini de incelemek suretiy-
le ve elbette ki sosyal hayatta, ekonomik hayat 
içerisinde var olan unsurlarıyla topyekûn 
kararlı mücadeleyi sürdürmüş ve sürdürmeye 
devam ediyor. Mücadelede epey mesafe aldık 
ama daha yapacak birçok işimizin olduğu da 
açık. Bu mücadeleyi sürdürmemiz hayati 
derecede önemlidir. FETÖ ile mücadelemiz tek 
bir FETÖ’cü riski kalmayana kadar en kararlı 
şekilde devam edecektir. 

ZAFER GECESİNİN MİRASI
Bu direniş siyasi tarihimiz açısından yeni bir 
kapı açmakla birlikte, aynı zamanda Türkiye’de 
siyaset, devlet, hukuk ve demokrasi ilişkilerinin 
ve toplumsal/kurumsal dinamiklerin yeniden 
tanımlanmasını sağlamıştır: 

► Toplumsal Birlik ve Beraberlik: 15 
Temmuz gecesi istiklali ve istikbali için 
canını ortaya koyan, vatanını, bayrağını, 
ülkesini darbecilere ve destekçilerine teslim 
etmeyen milletimizin sergilediği birlik ve 
beraberlik, yüzyıllar boyu anlatılacak bir 
kahramanlık destanıdır.  

► Olgunlaşmış Demokrasi Kültürü: 
Halkın 21. Yüzyılda bir darbeyi kabullenme-
yeceğini göstermesi, hatta demokrasi 
uğrunda 250 şehit vermesi Türkiye demok-
rasi kültürü açısından önemli bir tecrübe-
nin oluştuğunu göstermektedir. Bu durum 
diğer darbe girişimlerinden farklı olarak 
millet profilinde önemli bir dönüşümün 
gerçekleştiğini göstermektedir. 15 Temmuz 
gecesi meydanlarda toplanan halk, demok-
rasinin sahibinin kendisi olduğunu bilfiil 
yaşayarak görmüştür. Bu olgu, çok değerli-
dir ve Türkiye’deki demokrasi algısında 
pratiğin yaşandığı bir dönemin açılmasını 
sağlamıştır. 

► Gençliğin Demokratik Tavrı: Ömrü 
boyunca sıcak hiçbir darbe görmemiş Türk 
gençliği, darbeye karşı demokrasinin, milli 
iradenin ve meşru hükümetinin yanında 
olmuştur. 15 Temmuz şehitlerimiz arasında 
nice gencimiz bulunmaktadır. Bu durum, 
Türk gençliğinin demokratik işlev ve boyut-
ları açısından son derece önemli sosyolojik 
bir veridir.

► Demokrasiyi Korumak Milletin 
Görevidir: Türkiye, darbeyi püskürtme 
cesaretine sahip bir milletin vatanıdır. 
Ayrıca yönetimin bir grup seçkin tarafından 
gasp edilmesi olayının tarihe karışması 
fikri bütün kurumlarımızın demokrasiyi 
koruma görevinin daha iyi anlaşılmasına 
hem de siyasilerimizin daha demokratik bir 
ortamda siyaset yapma imkânına sahip 
olmasına vesile olacaktır. Demokrasiyi 
korumak veya kollamak, bir zümrenin 
değil, milletin görevidir ve bu görev yeri 
sandıktır. 

DARBE GİRİŞİMİ SONRASINDA HUKUKİ SÜREÇ 
► Darbecilerin Yargılanma Süreci: 
15 Temmuz darbe teşebbüsünün sonuçları-
na hukukî açıdan bakıldığında, darbecile-
rin yargılanma süreçleri devam etmektedir. 
Türk yargısının gerek 15 Temmuz şehitleri-
mizin gerekse demokrasimize, vatanımıza 
ve devletimize kasteden bu terör şebekesi 
mensuplarına hak ettiği cezayı vereceğin-
den şüphemiz yoktur. 

► OHAL Uygulaması:15 Temmuz 
darbe girişiminin bir diğer hukuki sonucu, 
OHAL uygulamasını gerekli kılan bir kalkış-
ma olmasıdır. OHAL uygulaması, kimi 
söylemlerde dillendirildiği gibi ne "karşı 
darbe" ne de "keyfi uygulama" dır.  Hiçbir 
siyasal iktidar, iş olsun diye olağanüstü 

yönetim sürecini devreye koymaz, koyamaz. 
15 Temmuz darbe teşebbüsü, alan itibariyle 
çok geniş, travmatik etkisi çok boyutlu ve 
derin olan bir eylemler bütünüdür. OHAL 
uygulaması, devleti FETÖ’den arındırmaya 
yönelik sürecin devlet tarafından yönetilme 
biçimini kolaylaştıran Anayasal bir 
yönetim önlemidir. Şeffaf, verimli ve etkin, 
kolay işlenebilir mekanizmaların ve 
süreçlerin oluşturulması yoluyla, devlet 
içinde güvenlik ile demokrasi arasındaki 
hassasiyeti koruma şeklidir. 20 
Temmuz’dan itibaren Türkiye, Olağanüstü 
Hal yönetimi çerçevesinde bu terörist unsur-
lara karşı devletin hangi kurumuna yerleş-
mişse, yerleşme yöntemlerini de incelemek 
suretiyle ve elbette ki sosyal ve ekonomik 
hayat içerisinde var olan unsurlarıyla 
topyekûn kararlı mücadeleyi sürdürmüş ve 
sürdürmeye devam ediyor. Mücadelede epey 
mesafe alınmış olsa da daha yapacak pek 
çok iş ve işlem olduğu açıktır. Bu mücadele-
yi sürdürmemiz hayati derecede önemlidir. 

► Esas Mağdur Millettir: Bu süreçte 
mağdur söylemleri üzerinden toplumsal bir 
hassasiyet oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
Sürecin esas mağduru millet, şehitlerimiz 
ve aileleri, gazilerimiz ve yakınlarıdır. 
Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. İrtibat 
ve iltisaklı olma halleri dâhil, hukuk 
devleti kuralları içinde yasalarda öngörü-
len cezalara çarptırılmaları konusunda 
toleransımız sıfırdır. 

Sonuç olarak; 
Milletimiz, istiklali ve istikbaline el uzandığında 
o eli kırmasını iyi bilir. Gerektiğinde 80 milyon 
sokaklarda vatan savunmasını yapar, bayrağı-
na, millî iradesine, Cumhuriyetine, demokrasi-
sine ve iradesini temsil eden hükümetine sahip 
çıkar. 

Vatanımızın tek bir taşına dahi göz dikenlere 
hak ettiği bedel ödetilir.
 
Milletimiz çok büyüktür ve güçlüdür. Millet, 
bayrak, vatan, devlet söz konusu olduğunda 
geriye teferruat olarak bakar.  Aziz vatandaşla-
rımız, esaret ve zillet kabul etmez, bu Milletin 
mayasında cesaret ve izzet vardır. Ne FETÖ’sü, 
ne DAEŞ’i, ne PKK’sı hiçbir terör örgütü ve 
terörist Milletimize esaret boyunduruğu 
vuramayacaktır. 

15 Temmuz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin 
sadece temennisi, sadece sloganı değil; gerekti-
ğinde bir hakikat olarak ortaya konabileceğinin 
ilanı ve ispatıdır.

Allah ülkemizi ve milletimizi bir daha darbelere, 
darbe girişimlerine, demokrasi dışı her türlü 
saldırıya karşı korusun. 

“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet” 

ilkesi, 15 Temmuz gecesinde milletimizin 
uçaklara, kurşunlara karşı tek vücut olmasıyla 
aslında bilfiil yaşanmış, hayata geçmiştir. 

Sözlerime sonunda kendini bağımsızlığa adayan 
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazileri-
mize de şükran ve minnetlerimizi sunuyorum. 
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AK PARTİ MYK ÜYELERİ,
GENELKURMAY ÇATI DAVASI'NI  İZLEDİ
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri 
Genelkurmay Çatı Davası'nı izledi. 

Sincan'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı başkanlığındaki MYK üyeleri, cezaevi 
yerleşkesindeki duruşma salonu karşısında bekleyen 
mağdur ve müştekilerle görüştü.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati 
Yazıcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yargılamanın devam ettiğini belirten Yazıcı, tüm 
demokrat ve vatanseverlerin gerçek ve tüzel kişi olarak 
15 Temmuz darbe sürecinin mağduru olduğunu 
vurguladı.

Yazıcı, "Millet bu darbenin mağduru. Hepimiz 
mağdur durumdayız. Dolayısıyla bu davayı baştan 
itibaren her aşamasını, her zeminde, her yerde, 
belki görünür olmuyor ama çok yakinen takip 
etmekteyiz" dedi.

Alçak darbe girişiminin mağdurları arasında yer alan 
siyasi parti olarak davaya müdahillik talebinde bulun-
duklarını hatırlatan Yazıcı, "Adalet haklıya hakkını 
vermek, haksıza haddini bildirmek. Dolayısıyla 
Türk yargısına inancımız odur ki bu alçak darbenin 
asli, tali derecede de olsa tüm failleri hak ettikleri 
cezayı alacaktır. Bunu çok yakından hep birlikte 
takip ediyoruz. Hiç kimsenin işlediği suç yanında 
asla kalmayacak" diye konuştu.



“Bu Aziz Milleti Hiçbir Güç 
Kutlu Yürüyüşünden 

Alıkoyamadı”
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 MİLLETİN ZAFERİ:

15 TEMMUZ

BÜYÜK TÜRKİYE
Her milletin tarihinde dönüm 
noktaları vardır. Tarih sahnesine 
çıktığımız ilk günden bugüne 
dönüm noktalarından geçerek 
ilerliyoruz. Tarihin şahitliğine 
sığınarak şunları söyleyebiliriz: “Bu 
aziz milleti hiçbir güç kutlu 
yürüyüşünden alıkoyamadı. 
Aziz milletimizin feraseti ile en 
zorlu günlerden bin bir fedakâr-
lıkla çıkıp yürüyüşünü devam 
etti. Tüm zorlukları aşıp yatağı-
na dökülen bir nehir gibi tarihin 
derinliklerinden akarak kendi 
mecrasından bugüne akmayı 
bildi. Bu aziz millet tarihine 
yaraşır şekilde bugün de daha 
güçlü ve kendinden emin yürüyü-
şüne devam ediyor”.

 

Bugün, Türkiye bölgesinde ve 
dünyada çok daha etkin ve iddialı 
bir noktaya geldi. Her fırsatta 
durdurulup ve yolundan alıkonul-
mak istenen Türkiye yeniden kutlu 
yürüyüşe geçti. Bugün bizim 
“Büyük Türkiye” yürüyüşümüz 
mazlum ve mahrum milletlere 
ilham veriyor, umut oluyor. Oyun 
kurucular bu durumun uzun 
vadede Türkiye’ye geniş alanlar ve 
imkânlar sunacağının farkındalar 
ve tüm rahatsızlıklarının sebebi de 
bundandır. Bağımsız, büyük ve 

etkili bir Türkiye yerine küçük ve 
kontrol edilebilir bir Türkiye istiyor-
lar. Bunun için ellerindeki tüm 
araçlarla ve akla zarar yöntemlerle 
saldırıyorlar.

AK Parti 15 yıldır milletin emanetini 
hep başının üzerinde taşımış, 
vermiş olduğu sözleri her zaman 
yerine getirmiştir. Bütün seçimler-
de milletin teveccühünü kazanmış, 
aziz milletimiz de her seçimde 
sandıkta bunu göstermiştir.

15 YILLIK SÜREÇ
15 yıllık süreç içerisinde neler oldu 
diye bakıldığında hafızalarınızı 
tazelemek adına şunları sıralayabi-
liriz. Bilindiği üzere 2007’de e-muh-
tıra ile AK Parti iktidarına karşı bir 
gözdağı vermeye kalktılar. Ama 
sonuç alamadılar. Yine 2007’de 
Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 
ilgili 367 garabetini bahane ederek 
AK Parti’nin adayı olan Sn. Abdul-
lah Gül’ün seçilememesi için bir 
takım ayak oyunlarına başvurdu-
lar. 2008’de iktidar partisi olan AK 
Parti’yi gazete küpürleriyle asılsız 
bilgi, belge ve gerekçelerle kapat-
maya kalkanlar, 2013 yılında da 
Taksim’de Gezi Parkı’nda Büyükşe-
hir Belediyesi’nin çalışmaları çerçe-
vesinde yeri değiştirilecek olan 13 
ağacı bahane ederek Türkiye’de bir 
iç karışıklık meydana getirmeye 
çalıştılar. 17-25 Aralık süreciyle AK 
Parti hükümetini yıpratmaya yöne-
lik bir darbe planını hayata geçir-
meyi hedeflediler.

Tüm bu girişimler aziz milletimizin 
feraseti ile ve Başkomutanımız, 
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ile 
başarısız olunca 15 Temmuz hain 
darbe girişimi ile bu vatanı ulusla-
rarası destekçileriyle birlikte işgal 
etmeye kalktılar.

EN ALÇAK GİRİŞİM
Devletin tüm kurumları içerisinde 
kendisini gizleyerek örgütlenmiş 
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 
elemanlarının askeri araç ve gereç-
leri alıkoyarak başlatmış oldukları 
darbe girişimi tarih sahnesine çıktı-
ğımız ilk günden bugüne karşılaştı-
ğımız en sinsi, en hain ve en alçak-
ça girişimdi. Üniformasını giydiği 
devleti başkaları adına işgale yelte-
nen ve bu uğurda gözünü kan 
bürümüş suret-i haktan görünme-
ye çalışan katil sürüsü hiçbir ilke, 
değer ve kutsiyet tanımadan işgale 
yeltendi. Özellikle hiyerarşik alanda 
iki bin yıllık geleneği ve düzeni yok 
sayarak.. Mankurtlaşmış, robotlaş-
mış ve yıllardır takiyye yapa yapa öz 
benliğini yitirmiş bir gurup subay 

MUSTAFA ATAŞ
Teşkilatdan Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı

“15 TEMMUZ,  BİR MİLLETİN KENDİ KADERİNİ 
ELE ALIP SON SÖZÜ DEMOKRASİ LEHİNE 

SÖYLEMESİNİN ADIDIR.”



“Darbe Girişimleri, Fiili 
Saldırılar Bu Aziz Milleti 

Asla Kutlu Yürüyüşünden 
Alıkoyamaz”

“Bu Milletin Oyları 
İle Seçilmiş İlk 

Cumhurbaşkanı Olan 
Recep Tayyip Erdoğan 

Milletiyle Kol Kola Omuz 
Omuza Hainlerin 
Karşısına Dikildi”
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“Yurtta Sulh Konseyi” adı verdik-
leri bir yapı marifetiyle Cumhur-
başkanlığı Külliyesini, TBMM’yi, 
Emniyet Müdürlük Binalarını, MİT 
Yerleşkesini ateş altına aldılar. 
Uçaklarla alçak uçuşlar yaptırıla-
rak millete korku salmak istediler. 
Ancak aziz milletimiz bir kez daha 
canını vermek pahasına iradesini 
çiğnetmedi. Tankların önünde 
dimdik durdu, kurşunlara göğsünü 
siper etti ve hainleri hiç ummadık-
ları bir şekilde püskürttü. Bu mille-
tin oyları ile seçilmiş ilk Cumhur-
başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan 
milletiyle kol kola omuz omuza 
hainlerin karşısına dikildi ve onlara 
güç aldığı milletiyle birlikte tarihi 
bir ders daha verdi.

Tüm bu gelişmelerin ilk dakikala-
rında bizler Genel Başkanımız Sn. 
Binali Yıldırım’ın talimatı ile teşki-
latlarımızı yönlendirip alan hâkimi-
yeti kurabilmek amacıyla acilen bir 
koordinasyon merkezi kurduk. 
Teşkilat Başkan Yardımcılarımız 
aracılığıyla öncelikle İl Başkanları-
mıza ulaştık. Tüm ilçe ve belde 
başkanlarımıza ulaştık. O gece ilk 
talimatımız: “Bir an evvel Parti 
binalarını açın ve derhal yöne-
tim kurullarınızı toplayın. Sivil 
toplum kuruluşları ve kanaat 
önderleriyle irtibata geçin. Mille-
te hızlıca ulaşıp alanlara inin”. 
Bir sonraki talimatımız sizlere 
gelinceye dek meydanlardan asla 
ama asla çekilmeyeceksiniz. Ve 
meydanlardaki tüm organizasyon-
lardan sizler sorumlusunuz. Bu 
talimatımızı ilettiğimiz ilk andan 
son günün son anına kadar teşki-
latlarımız meydanları organize etti 
ve asla ayrılmadılar.

Darbe girişiminin açığa çıktığı ilk 
saatlerden itibaren teşkilatlarımız 
çok hızlı bir şekilde duruma vaziyet 

etti. Biz teşkilatları harekete geçir-
dikten hemen sonra Cumhurbaş-
kanımız şu tarihi çağrısını yaptı: 
“Milletimizi illerimizin meydan-
larına davet ediyorum. Hava 
meydanlarına davet ediyorum ve 
milletçe meydanlarda toplana-
lım. Bunların bu azınlık gurubu 
tanklarıyla toplarıyla oralara 
gelsinler ne yapacaklarsa halka 
orada yapsınlar. Milletin gücü 
üstünde bir güç ben tanımadım 
şimdiye kadar…”

Bu çağrı ile birlikte millet yeniden 
bir öz güven yakalamıştı. Millet 
kendi lideri etrafında kenetlenmişti. 
Biz taşın arkasına saklanırsak 
millet dağın arkasına saklanır 
diyen liderimiz hayatı pahasına 
adeta kefenini giyerek havaalanına 
inmişti. Mahşeri kalabalık reisine, 
liderine sahip çıkıyordu. Siyaset 
tarihinin örneği pek az olaylarından 
birisi yaşanıyordu. 

KANLI VE KARANLIK GECE
Cumhurbaşkanımız Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan o gece tüm dünya-
ya iki ders vermişti.

1- Liderlik nasıl yapılır?

2- Dava adamı kime denilir?

Bir şey daha var ki; ellerinde hiçbir 
silahı olmayan namluların, tankla-
rın ve helikopterlerin üzerlerine 
ölüm yağdırdığı kardeşlerimizi 
unutamamalıyız. Ben inanıyorum 
ki gelecek nesillerde onları unutma-
yacak. Onlar tüm insanlığa imanın 
en büyük imkân olduğunu yeniden 
hatırlattılar. İmanın namlu ve tank 
çeliğini nasıl galebe çaldığını hepi-
mize gösterip İnşallah makamlarına 
kanatlandılar. O kanlı ve karanlık 
gecede şehitlerimiz arasında teşki-
lat mensuplarımız da vardı. 249 
şehidimizin ve gazilerimizin üzeri-
mizdeki haklarını hatıralarda diri 
tutmalıyız. Allah bizleri onların 
hatıralarına ve emanetlerine vefalı 
olanlardan eylesin.

İlk günden itibaren şehirlerin, 
ilçelerin meydanlarına akın akın 
gelen milletimiz tam bir dayanışma 

örneği gösterdi. Meydanların orga-
nizasyonu teşkilatlarımızdaydı. 
Teşkilat mensuplarımız canla, 
başla ve tam aidiyetle meydanlar-
dan bir an olsun ayrılmadılar. 

DEMOKRASİ NÖBETLERİ
15 Temmuz Gecesi toplumun her 
kesimi tam bir millet şuuruyla 
meseleye el koydu. Milletin deru-
nunda yatan kudret harekete 
geçmişti. Millete kurulan tuzak 
bizatihi milletçe bozulmuştu. 
Büyük ve Güçlü Türkiye yürüyüşü-
nü akamete uğratarak milleti esaret 
altına almak isteyenler yenilmişti.

O hain gece dünya demokrasi 
tarihine eşi benzeri görülmemiş bir 
gelenek bıraktı: 27 gün süren 
“Demokrasi Nöbetleri”. Millet 
devlet için ve yarınlar için demokra-
sinin yanında nasıl durulması 
gerektiğini tüm dünyaya gösterdi. 

Demokrasi nöbetleri nihayetlendiri-
lirken Cumhurbaşkanımızın ayrıl-
mıyoruz ara veriyoruz dediği anda 
meydanlara ara verenlerin dillen-
dirdiği şu duygular çok değerliydi: 
Gerektiğinde ne pahasına olursa 
olsun, hemen geliriz, biz her daim 
hazırız.

Darbe girişimleri, fiili saldırılar bu 
aziz milleti asla kutlu yürüyüşün-
den alıkoyamaz. Belki yavaşlatır 
belki belli süreliğine durdurur ama 
tarih sahnesinden silemez.

15 Temmuz direnişi bunun en açık 
kanıtıdır.

15 Temmuz,  bir milletin kendi 
kaderini ele alıp son sözü 
demokrasi lehine söylemesinin 
adıdır.



36

Akıncı Üssü, Kahramankazan ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE SAYGIYLA...
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ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE SAYGIYLA...



“Türk Halkı 15 Temmuz Gecesi Ülkenin Birlik ve 
Beraberliğini Korumak İçin Canını Ortaya Koymuştur”
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE
DIŞ POLİTİKADAKİ YANSIMALARI

İHANETİN DIŞ YANSIMLARI
Türkiye tarih boyunca birbirinden 
farklı kültür ve medeniyetler ile 
kurduğu ilişkiler ile diplomasi ve dış 
politika alanında kayda değer bir 
tecrübe ve geleneğe sahiptir. Geçmi-
şin tecrübelerini çağımızın gelişen 
ekonomik ve sosyal potansiyeli ile 
birleştiren AK Parti hükûmetleri 
ülkemizi hem bölgesel hem de küre-
sel anlamda mühim bir konuma 
taşımıştır. AK Parti dış politika 
konusunda, içinden geçmekte oldu-
ğumuz dönemin belirsizliklerine 
rağmen, kurumsal ilkeleri doğrultu-
sunda kararlı ve yapıcı bir tutum 
sergilemekte, siyasi temaslarını 
ekonomi, kültür ve diplomasi 
faaliyetleri ile destekleyerek çok 
boyutlu bir dış politika izlemektedir. 

15 Temmuz darbe girişimi ile Türki-
ye’nin bu kararlı yürüyüşü engel-
lenmek istenmiş ve milli egemenliği-
miz hedef alınmıştır. Türk halkı 15 
Temmuz gecesi ülkenin birlik ve 
beraberliğini korumak için canını 
ortaya koymuştur. Karşı karşıya 
kalınan darbe girişimi asla klasik 
bir askeri darbe değildir. Türki-
ye’nin bağımsızlığı ve demokrasisine 
kasteden bu terör eylemi ile ülke 
içinde kaosa sebep olmak ve Türki-
ye’yi uluslararası müdahaleye açık 
hale getirmek amaçlanmıştır. İlk 
defa bir darbe girişiminde sivil halk 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) hedef alınmıştır. Ayrıca 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a suikast tertip 
edilmiş, kendisi ve ailesi hayati 
tehlike içerisinde bir yolculuk 
yapmak zorunda bırakılmışlardır. 
15 Temmuz gecesi yaşananlar, bu 
darbe girişimi ile amacın hükümeti 
düşürmek değil, Türkiye’yi çökert-
mek olduğunu apaçık göstermekte-
dir. 

CESARET-FERASET-ZAFER
Türk halkı cesareti ve feraseti ile 
darbe teşebbüsünü engellemiş ve 
demokrasiye sahip çıkmıştır. Türki-
ye’nin istiklali ve istikbali için Cum-
hurbaşkanımızın talimatıyla sokak-
ları ve meydanları dolduran halkı-
mız kendisine doğrultulmuş silah-
lara ve tanklara karşı bir zafer 
kazanmıştır. 249 vatandaşımızın 
şehit edildiği kanlı darbe girişimi ile 
Türkiye’nin daha önce örneğine 
rastlanmamış bir terör örgütü ile 
mücadele ettiği ortaya çıkmıştır. 15 
Temmuz sonrasında ülkenin 
güvenliğini sağlamak için Olağa-
nüstü Hal (OHAL) ilan edilerek 
FETÖ mensupları ve destekçilerinin 
devletin tüm katmanlarından 
temizlenmesi için harekete geçil-
miştir. Olağanüstü Hal uygulaması 
vatandaşın hayatını etkileyecek bir 
durum olarak değil, devletin terörle 
olağanüstü bir mücadelesi olarak 
anlaşılmalıdır.

Darbecilere karşı başlatılan müca-
dele kapsamında yurtiçinde alınan 
önlemlere ilaveten, yurtdışında da 
yoğun temas ve faaliyetlerde bulu-
nulmuştur. Türkiye, dış politika 
gündemi bakımından önemli geliş-
melerin yaşandığı ve mevcut krizle-
rin ölçeğini artırdığı bir dönemde 
ortaya çıkan FETÖ darbe girişimi 
ile etkin mücadele konusunda 
küresel ve bölgesel dinamikleri 
gözeterek uluslararası işbirliği 
alanlarını geliştirmek ve çeşitlen-
dirmek için adımlar atmıştır. Küre-
sel ve bölgesel terör örgütlerinin 
istikrar, güvenlik ve refahı azaltan 
etki ve tutumlarına karşı Türkiye, 
siyasi diyaloğun ve toplumlararası 
etkileşimin sürdürülmesi konusun-
da çalışmalarını artırmıştır. 

15 Temmuz sonrasında Türkiye’nin 
dış politika gündeminde FETÖ ile 
mücadele öncelikli hale gelmiştir. 
FETÖ’nün 15 Temmuz ile ortaya 
çıkan silahlı ve eli kanlı örgüt kimli-
ğini ve bu yapının devlet içerisinde-
ki paralel oluşumlarını tüm dünya-
ya anlatmak konusunda Türki-
ye’nin kararlı tutumu karşısında, 
FETÖ örgütü ile irtibatlı kişi ve 
kurumların özellikle medya üzerin-
den yürüttüğü algı operasyonları 
da artmıştır. 15 Temmuz öncesinde 
Türkiye’yi uluslararası arenada 
negatif bir imaj ile tanıtma gayreti 
içerisinde olan çevreler 15 Temmuz 
kanlı darbe girişiminde de katkı 
sağlamışlardır. FETÖ terör örgütü-
nün özellikle 15 Temmuz sonrası 
deşifre olan yapılanması ve faaliyet-
leri Türkiye’nin mücadele ettiği 
tehlikenin boyutlarını bir kez daha 
ortaya koymaktadır. FETÖ’nün 
yurtdışı faaliyetleri hakkında ulus-
lararası kamuoyunu bilgilendirme 
ve bu yapının yurtdışı örgütlenme-
sinin ortadan kaldırılmasına yöne-
lik girişimlerimiz hem Türkiye’de, 
hem de ilgili ülkelerde istikrar ve 
güvenlik ortamının tesis edilmesi 
için attığımız somut bir adimdir. 

MEHMET MEHDİ EKER
Dış İlişkilerden Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı
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AVRUPA’DAKİ YANSIMALAR
Bazı Avrupa Birliği ülkeleri, 15 
Temmuz başarısız darbe girişimi 
sonrasında Türkiye’ye desteklerini 
göstermek üzere ülkemizi ziyaret 
etmişlerdir. Özellikle 15 Temmuz 
gecesi saldırıya uğrayan ve hasar 
gören Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’ni ziyaret eden yabancı misafir-
ler, darbe girişimi ile halkın özgür 
iradesi ve demokrasinin hedef 
alındığını bizzat müşahede etmiş-
lerdir. Türk nüfusun yoğunlukta 
olduğu Avrupa ülkelerinde 15 
Temmuz hakkında farkındalık 
oluşturmak adına çalışmalar yapıl-
mıştır. Bu dönemde FETÖ’nün yanı 
sıra PKK gibi ülkemizi on yıllardır 
kaosa sürüklemeye çalışan terör 
grupları ile de mücadele eden 
Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerin-
den va’zettikleri özgürlük ve 
demokrasi ilkeleri kapsamında 
işbirliği talep etmiştir. 15 Temmuz 
demokrasi yürüyüşlerine ülke 
içinde ve dışında devam etmek 
isteyen halkımız Avrupa ülkelerin-
de engelleme ile karşılaşırken, PKK 
yanlısı grupların Avrupa sokakla-
rında Türkiye karşıtı eylem yapabil-
meleri Avrupa’nın terör ve demok-
rasi konusundaki samimiyetinin 
sorgulanmasına sebep olmuştur.

TÜRKİYE- ABD
ABD-Türkiye ilişkileri 15 Temmuz 
sonrasında hassas bir döneme 
girmiştir. Zira darbe girişiminin 
arkasında olan FETÖ elebaşı Fetul-
lah Gülen’in ülkemize iadesi, ikili 
gündemde en ön sıradadır. 
Gülen’in iadesine ilişkin olarak 
ABD’li yetkililer ile Adalet Bakanlı-
ğımız arasındaki görüşmeler devam 
etmektedir. İki ülkenin lideri 
arasında telefon kanalıyla ve ulus-
lararası toplantılar vesilesiyle 
temaslar gerçekleşmiştir. Diğer 
taraftan Genelkurmay Başkanı ve 
MİT Müsteşarı da Gülen’in iadesi 
konusunda Amerika Birleşik 
Devletlerini ziyaret etmişlerdir. 
Türkiye ile ABD arasındaki parla-
mentolararası ilişkiler de yoğun bir 
şekilde devam etmektedir. Kongre 
üyelerinden oluşan heyetler ülke-
mizi sıklıkla ziyaret etmektedir. 
Ayrıca, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı olarak bizzat Başkanlık 
ettiğim TBMM heyeti ile 5-9 Eylül 

2016 tarihleri arasında Vaşington’a 
bir ziyaret gerçekleştirilmiştir. 

Heyetimizin bu ziyaret esnasında, 
15 Temmuz darbe girişimi sonra-
sında bir müttefik olarak ABD'den 
beklentilerimizin Kongre, düşünce 
ve basın çevrelerine iletilmesi ve 
Türkiye’ye yönelik yanlış algıların 
giderilmesi açısından faydalı 
olmuştur. 

BALKANLAR VE ORTA-ASYA
Balkan coğrafyası ve Orta-Asya 
ülkeleri FETÖ’nün hassaten aktif 
faaliyet gösterdiği bölgeler olarak 
Türkiye’nin dış politika gündemin-
de önemli bir yer tutmaktadır. 
FETÖ hakkında ilgili ülke yetkilileri 
ile yapılan görüşmelerde örgütün 
faaliyetleri ve yöntemleri üzerine 
istişarelerde bulunulmuş, FETÖ ile 
mücadelede Türkiye’ye destek 
veren ülkelerin mağdur olmaması 
için Türkiye Cumhuriyeti bünyesin-
de projeler geliştirilmiştir. Türki-
ye’nin hem gönül bağı hem de tarihi 
bağlar ile irtibatta olduğu bu 
coğrafyalarda var olan FETÖ 
yapılanmaları ile ilgili olarak bilgi 
alışverişi düzenli olarak devam 
etmektedir.  Özellikle, eğitim 
alanında faaliyet gösteren FETÖ 
organları ile ilişkisini kesen ülkele-
re Maarif Vakfı vesilesiyle eğitim 
alanında destek verilmiştir. 

Ortadoğu coğrafyasında Körfez 
ülkeleri başta olmak üzere birçok 
ülke 15 Temmuz sonrası Türkiye’yi 
uluslararası platformlarda destek-
lemiştir.  Küresel ve bölgesel krizle-
re karşı önemli bir müttefik olan 
Suudi Arabistan ve diğer ülkeler ile 
işbirliğimiz FETÖ ile mücadelede 
konusunda da devam etmektedir. 
Diğer taraftan Afrika ülkeleri ile 
yürütülen diplomatik ilişkiler 
vesilesiyle FETÖ’nün oluşturduğu 
tehdit, ulusal ve küresel anlamda 
ifade edilmiş, konu ile ilgili gerekli 
temaslar gerçekleştirilmiştir. Afrika 
kıtasında ülkelerin mağduriyetleri 
üzerinden kendisine faaliyet alanı 
açma derdinde olan FETÖ terör 
örgütünün gerçek yüzünü anlat-
mak ve ilgili ülkeleri benzeri bir 
tehlikeye karşı uyarmak için her 
türlü çalışma titizlikle yürütülmek-
tedir. FETÖ’nün faaliyetlerinin 
engellenmesi ve durdurulması 
konusunda Türkiye ile işbirliği 

yapan ülkelerin yanı sıra, destek 
konusunda görüşmelerin devam 
ettiği diğer ülkeler de mevcuttur. 

Son bir yılda, Türkiye yurtiçinde ve 
yurtdışında FETÖ terör örgütünü 
deşifre etmek ve faaliyetlerini 
durdurmak için çalışmalar 
yapmaktadır. Her aşamada farklı 
bir özelliği ortaya çıkan bu örgüt 
yöntemleri ve faaliyetleri ile “yeni 
nesil” bir örgüttür. Diğer terör 
örgütlerinden farklı olarak faaliyet-
leri ve kimliği konusunda nihai bir 
bilgi mevcut değildir. Türkiye’nin 
kararlı tutumu sayesinde hakkında 
önemli verilere ulaşılan FETÖ terör 
örgütü sadece Türkiye için değil, 
faaliyet gösterdiği bütün ülkeler 
için benzer tehlikeler barındırmak-
tadır. 

15 Temmuz darbe girişimi ile Türki-
ye’yi çökertmeyi ve Suriye benzeri 
bir iç savaş ortamını Türkiye’ye de 
taşımayı amaçlayan güçler, 1. 
Dünya Savaşı sonrasında Ortadoğu 
üzerine yapılan planları tamamla-
mak niyetindedirler. Türkiye’nin 
istikrar ve güvenlik tesisi için sarf 
ettiği çaba ile bölgesel bir aktör 
olması, Ortadoğu’da küresel güçle-
rin keyfi kararlar vermesine engel 
olmuştur. Bu sebeple Türkiye, Irak 
ve Suriye’yi içine alan ateşin bir 
parçası haline getirilmek istenmiş-
tir. 

Türkiye üyesi olduğu uluslararası 
toplumun saygın bir üyesi olarak 
bölgesel ve küresel istikrar için 
sorumluluklarını titizlikle yerine 
getirmektedir. Ayni zamanda insan 
haklarının korunması, demokrasi 
ve hukukun üstünlüğü konuların-
da çalışmalarına kararlılıkla devam 
etmektedir. 15 Temmuz sonrasında 
Türkiye, kendi güveliğini sağlamak 
konusunu önceleyerek, küresel 
anlamda da terörle mücadeleye 
katkı sunmaktadır. 

Ülkemiz, yakın çevresinde vuku 
bulan iç savaşlar içerisinde ve farklı 
terör tehditleri ile karşı karşıya iken 
gerçeklesen 15 Temmuz darbe 
girişimini atlatmayı başarmıştır. 
Ancak aradan gecen bir yıl içerisin-
de görülmüştür ki, FETÖ terör 
örgütünü devlet içerisinden temiz-
lemek ve saldırı tehdidini ortadan 
kaldırmak için uzun vadeli çalışma-
lar gerekmektedir. Türkiye, devleti 
ve milleti ile bu terör grupları ile 
mücadelede kararlılıkla yoluna 
devam edecektir. 



15 Temmuz darbe girişimi Fetullah-
çı Terör Örgütü (FETÖ) milli 
egemenliğimize, ülkemizin birlik ve 
bekasına yönelik bir darbe teşebbü-
sü olup Türkiye Cumhuriyeti 
tarihindeki en kanlı darbe girişimi-
dir. Bu hain girişim tüm dünyada 
geniş yankı uyandırmış; Rusya, 
Türk Cumhuriyetleri, Balkan ve 
Körfez ülkeleri Türkiye’ye destek 
mesajlarını iletmişlerdir.  

15 Temmuz darbe girişiminin anlık 
yabancı basın yansımaları şu şekil-
de olmuştur:

Darbe girişimini İngiltere’nin önde 
gelen gazetelerinden The Guardian 
darbe girişiminin ordu içerisinde 
bir grup tarafından yapıldığını 
vurgulayarak bu girişiminin 
NATO'da ve Avrupa'da şok etkisi 
yarattığına dikkat çekmiş, dünya-
nın IŞİD terörü ve sığınmacı akınıy-
la karşı karşıya olduğu bir dönem-
de bu darbe girişiminin bölgede 
istikrara ciddi bir tehdit oluşturdu-
ğuna dikkat çekti. Independent 
gazetesi ise darbecilerin ilan ettiği 
sokağa çıkma yasağına kimsenin 
uymayıp sokakların gece boyunca 
hareketli olduğuna dikkat çekti. İlk 
anda bu darbe girişimini kınayan 
ve demokrasiden yana olduğunu 
ifade eden ülke İngiltere oldu.

Amerika’nın en çok satılan gazetesi 
New York Times Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe 
girişiminde bulunanların ağır bedel 
ödeyeceği sözüne vurgu yaparak 

Erdoğan'ın çağrısı üzerine binlerce 
kişinin sokağa çıktığına dikkat 
çekti. Haberde, muhalefet lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülke 
darbelerden çok çekti" sözlerine de 
yer verdi. Washington Post ise  
"Türkiye'de darbe girişimi ülkede 
şiddetin fitilini ateşledi" başlığıyla 
vererek darbe girişimine direnmek 
için İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
kentlerde halkın sokağa döküldü-
ğüne dikkat çekti.

Fransa basını, darbe girişiminin 
başarısız olduğunu ve halkın Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın çağrısıyla sokaklara dökül-
düğünü yazdı. "Darbe girişimi 
başarısız oldu" başlığını kullanan 
Le Figaro, Darbe girişiminin ardın-
dan Avrupa'daki Türk başkonsolos-

luklarının önünde binlerce kişinin 
toplandığına dikkat çekti.

15 Temmuz darbe girişimini birinci 
sayfadan veren Alman Bild gazete-
si; "Türkiye'de Erdoğan'a karşı 
askeri darbe" başlığını kullandı. 
Der Spiegel Dergisi, Türkiye'de 
darbe girişiminin başarısız olduğu-
na işaret ederek "Cumhurbaşkanı 
görevinin başındadır" ifadesine yer 
verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 
darbe girişiminin başarısız olacağı-
nı belirttiğine işaret edilen haberde, 
Yıldırım'ın bunun "ahlaksız bir 
girişim" olduğuna ilişkin sözlerine 
yer verildi. Tageszeitung gazetesi 
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
başarısız olan darbecilere karşı sert 
bir tutum göstereceğini kaydederek 
haberini "dramatik bir gece" başlı-
ğıyla duyurdu.

Ukrayna haber kanalı 112 ve News 
One olmak üzere bütün haber 
kanalları olayı flaş haber olarak 
verdi. Ukrinform (Ukrayna Haber 
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Ajansı), Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın “İhanetin bedelini çok ağır 
ödeyecekler” sözlerini ön plana 
çıkarırken, Ukrayna'daki diğer 
medya kanalları darbe girişimini, 
"Türkiye'de korkunç gece", "Fethul-
lah Gülen'in geçmişi", "Darbe girişi-
minin Türk ekonomisine olumsuz 
etkileri" başlıklarıyla takip etti.

Türkiye'deki Fetullahçı Terör Örgü-
tünün (FETÖ) darbe girişimini ve 
püskürtülmesini manşetlerine 
taşıyan Körfez basını, "Türk halkı-
nın zaferinden" övgüyle bahsede-
rek, halkın "darbeyi devirdiğini" 
belirtti. Katar’ın El-Şark gazetesi 
başyazısında, "Türk halkı, iradesi-
ni, demokratik düzeni korumaya 
muktedir olduğunu kanıtlamış, 
Türkiye'de anayasanın meşruiyetini 
zayıflatmaya yönelik herhangi bir 
girişimin başarısız olacağı mesajını 
göndermiştir" ifadesine yer verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden El-A-
rab gazetesi Türk halkının darbe 
girişimi karşısında sergilediği birlik 
ve beraberlik bilinciyle aralarındaki 
farklılıkları aşabilmesinin önemini 
vurgulayarak, yaşananları "tarihi 
bir an" olarak değerlendirdi. Arap 
gazetesi, aralarındaki anlaşmazlık-
lara rağmen farklı siyasi partilerin, 
sol görüşlü sendikaların ivedilikle 
askeri darbeyi reddetmesine "tarihi 
bir dönüm noktası" yorumunda 
bulundu.

Kuveyt'te yayınlanan Er-Ra'yu 
gazetesi, Arap dünyasında istenme-
yen yönetimler için kullanılan "Halk 
yönetimin gitmesini istiyor" şeklin-
deki yaygın söylemi değiştirerek, 
"Halk yönetimin kalmasını istiyor" 
başlıklı haberi manşetten verdi. 

İsrail’de yayın yapan Jerusalem 
Post’un internet sitesinde “Darbe, 
Halkın Gücü Sayesinde Yenildi” 
başlığıyla Türkiye’de yaşanan darbe 
girişimine ilişkin “20. yüzyıl zihni-
yetiyle yapılan darbe girişimi 21. yy 
teknolojisi ve halkın gücü sayesinde 
yenilgiye uğratıldı” ifadelerine yer 
verdi. 

Orta Asya ülkelerinden darbe girişi-
mini ilk kınayan ülke Azerbaycan 
oldu. Azerbaycan halkı Türkiye’ye 
destek vermek amacıyla Azerbay-
can Türkiye konsolosluğu önünde 
toplandı. Kazakistan’ın Kazinform 
haber ajansında yayınlanan haber-
de Türk ve yabancı haber kanalları-
nı kaynak göstererek, Başbakan 
Binali Yıldırım'ın, "Askeri darbe 
girişiminde bulunuldu" açıklaması-
na yer verdi. 

Gürcistan’ın Rustavi 2 
gazetesi “Türkiye'deki darbe 
girişimi başarısız oldu” 
haberini sabahın erken 
saatlerinde izleyicilerine 
duyurdu. Gazete, Gürcis-
tan Cumhurbaşkanı Giorgi 
Margvelaşvili'nin Türkiye'de 
demokratik yollarla seçilen 
hükümete ve Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'a destek 
mesajlarını yayınladı.
15 Temmuz gecesinde, 
yabancı birçok ünlü isim 
Türkiye’ye desteklerini 
sosyal medya üzerinden 
duyurmuş, bu hain darbe 
girişimini kınamıştır. Mısır-
lı meşhur şair ve gazeteci 
Abdurrahman Yusuf darbe-
nin daha ilk saatlerinde 
sosyal medya paylaşımı 

"Ahlaksız Bir Girişim"

-Der Spiegel- 

"Cumhurbaşkanı
Görevinin Başındadır"

-Der Spiegel- 
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üzerinden tepkisini şu şekilde 
belirtmiştir: “Ey darbeciler! Eğer 
hükmetmek istiyorsanız, halkların 
karşısına çıkın… Tanklara değil, 
seçim sandıklarına sırtınızı daya-
yın… Türkiye’de darbe başarısız 
olacaktır…”



15 Temmuz darbe girişimi Fetullah-
çı Terör Örgütü (FETÖ) milli 
egemenliğimize, ülkemizin birlik ve 
bekasına yönelik bir darbe teşebbü-
sü olup Türkiye Cumhuriyeti 
tarihindeki en kanlı darbe girişimi-
dir. Bu hain girişim tüm dünyada 
geniş yankı uyandırmış; Rusya, 
Türk Cumhuriyetleri, Balkan ve 
Körfez ülkeleri Türkiye’ye destek 
mesajlarını iletmişlerdir.  

15 Temmuz darbe girişiminin anlık 
yabancı basın yansımaları şu şekil-
de olmuştur:

Darbe girişimini İngiltere’nin önde 
gelen gazetelerinden The Guardian 
darbe girişiminin ordu içerisinde 
bir grup tarafından yapıldığını 
vurgulayarak bu girişiminin 
NATO'da ve Avrupa'da şok etkisi 
yarattığına dikkat çekmiş, dünya-
nın IŞİD terörü ve sığınmacı akınıy-
la karşı karşıya olduğu bir dönem-
de bu darbe girişiminin bölgede 
istikrara ciddi bir tehdit oluşturdu-
ğuna dikkat çekti. Independent 
gazetesi ise darbecilerin ilan ettiği 
sokağa çıkma yasağına kimsenin 
uymayıp sokakların gece boyunca 
hareketli olduğuna dikkat çekti. İlk 
anda bu darbe girişimini kınayan 
ve demokrasiden yana olduğunu 
ifade eden ülke İngiltere oldu.

Amerika’nın en çok satılan gazetesi 
New York Times Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe 
girişiminde bulunanların ağır bedel 
ödeyeceği sözüne vurgu yaparak 

Erdoğan'ın çağrısı üzerine binlerce 
kişinin sokağa çıktığına dikkat 
çekti. Haberde, muhalefet lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu ülke 
darbelerden çok çekti" sözlerine de 
yer verdi. Washington Post ise  
"Türkiye'de darbe girişimi ülkede 
şiddetin fitilini ateşledi" başlığıyla 
vererek darbe girişimine direnmek 
için İstanbul, Ankara, İzmir gibi 
kentlerde halkın sokağa döküldü-
ğüne dikkat çekti.

Fransa basını, darbe girişiminin 
başarısız olduğunu ve halkın Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın çağrısıyla sokaklara dökül-
düğünü yazdı. "Darbe girişimi 
başarısız oldu" başlığını kullanan 
Le Figaro, Darbe girişiminin ardın-
dan Avrupa'daki Türk başkonsolos-

luklarının önünde binlerce kişinin 
toplandığına dikkat çekti.

15 Temmuz darbe girişimini birinci 
sayfadan veren Alman Bild gazete-
si; "Türkiye'de Erdoğan'a karşı 
askeri darbe" başlığını kullandı. 
Der Spiegel Dergisi, Türkiye'de 
darbe girişiminin başarısız olduğu-
na işaret ederek "Cumhurbaşkanı 
görevinin başındadır" ifadesine yer 
verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın 
darbe girişiminin başarısız olacağı-
nı belirttiğine işaret edilen haberde, 
Yıldırım'ın bunun "ahlaksız bir 
girişim" olduğuna ilişkin sözlerine 
yer verildi. Tageszeitung gazetesi 
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
başarısız olan darbecilere karşı sert 
bir tutum göstereceğini kaydederek 
haberini "dramatik bir gece" başlı-
ğıyla duyurdu.

Ukrayna haber kanalı 112 ve News 
One olmak üzere bütün haber 
kanalları olayı flaş haber olarak 
verdi. Ukrinform (Ukrayna Haber 

Ajansı), Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'ın “İhanetin bedelini çok ağır 
ödeyecekler” sözlerini ön plana 
çıkarırken, Ukrayna'daki diğer 
medya kanalları darbe girişimini, 
"Türkiye'de korkunç gece", "Fethul-
lah Gülen'in geçmişi", "Darbe girişi-
minin Türk ekonomisine olumsuz 
etkileri" başlıklarıyla takip etti.

Türkiye'deki Fetullahçı Terör Örgü-
tünün (FETÖ) darbe girişimini ve 
püskürtülmesini manşetlerine 
taşıyan Körfez basını, "Türk halkı-
nın zaferinden" övgüyle bahsede-
rek, halkın "darbeyi devirdiğini" 
belirtti. Katar’ın El-Şark gazetesi 
başyazısında, "Türk halkı, iradesi-
ni, demokratik düzeni korumaya 
muktedir olduğunu kanıtlamış, 
Türkiye'de anayasanın meşruiyetini 
zayıflatmaya yönelik herhangi bir 
girişimin başarısız olacağı mesajını 
göndermiştir" ifadesine yer verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nden El-A-
rab gazetesi Türk halkının darbe 
girişimi karşısında sergilediği birlik 
ve beraberlik bilinciyle aralarındaki 
farklılıkları aşabilmesinin önemini 
vurgulayarak, yaşananları "tarihi 
bir an" olarak değerlendirdi. Arap 
gazetesi, aralarındaki anlaşmazlık-
lara rağmen farklı siyasi partilerin, 
sol görüşlü sendikaların ivedilikle 
askeri darbeyi reddetmesine "tarihi 
bir dönüm noktası" yorumunda 
bulundu.

Kuveyt'te yayınlanan Er-Ra'yu 
gazetesi, Arap dünyasında istenme-
yen yönetimler için kullanılan "Halk 
yönetimin gitmesini istiyor" şeklin-
deki yaygın söylemi değiştirerek, 
"Halk yönetimin kalmasını istiyor" 
başlıklı haberi manşetten verdi. 

İsrail’de yayın yapan Jerusalem 
Post’un internet sitesinde “Darbe, 
Halkın Gücü Sayesinde Yenildi” 
başlığıyla Türkiye’de yaşanan darbe 
girişimine ilişkin “20. yüzyıl zihni-
yetiyle yapılan darbe girişimi 21. yy 
teknolojisi ve halkın gücü sayesinde 
yenilgiye uğratıldı” ifadelerine yer 
verdi. 

Orta Asya ülkelerinden darbe girişi-
mini ilk kınayan ülke Azerbaycan 
oldu. Azerbaycan halkı Türkiye’ye 
destek vermek amacıyla Azerbay-
can Türkiye konsolosluğu önünde 
toplandı. Kazakistan’ın Kazinform 
haber ajansında yayınlanan haber-
de Türk ve yabancı haber kanalları-
nı kaynak göstererek, Başbakan 
Binali Yıldırım'ın, "Askeri darbe 
girişiminde bulunuldu" açıklaması-
na yer verdi. 

Gürcistan’ın Rustavi 2 
gazetesi “Türkiye'deki darbe 
girişimi başarısız oldu” 
haberini sabahın erken 
saatlerinde izleyicilerine 
duyurdu. Gazete, Gürcis-
tan Cumhurbaşkanı Giorgi 
Margvelaşvili'nin Türkiye'de 
demokratik yollarla seçilen 
hükümete ve Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'a destek 
mesajlarını yayınladı.
15 Temmuz gecesinde, 
yabancı birçok ünlü isim 
Türkiye’ye desteklerini 
sosyal medya üzerinden 
duyurmuş, bu hain darbe 
girişimini kınamıştır. Mısır-
lı meşhur şair ve gazeteci 
Abdurrahman Yusuf darbe-
nin daha ilk saatlerinde 
sosyal medya paylaşımı 

"Halk Yönetimin
Kalmasını İstiyor"

-Er-Ra'yu- 

"Darbe, Halkın Gücü 
Sayesinde Yenildi"

-Jerusalem Post- 

"Türkiye'deki Darbe 
Girişimi Başarısız Oldu"

-Rustavi 2- 
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üzerinden tepkisini şu şekilde 
belirtmiştir: “Ey darbeciler! Eğer 
hükmetmek istiyorsanız, halkların 
karşısına çıkın… Tanklara değil, 
seçim sandıklarına sırtınızı daya-
yın… Türkiye’de darbe başarısız 
olacaktır…”
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 
"Tüm Alman hükümeti adına, Türk 
askeri birliklerin, ülkelerinin 
seçilmiş hükümetini ve seçilmiş 
Cumhurbaşkan'ını zor kullanarak 
devirme girişimlerini en sert bir 
şekilde kınıyorum" sözleriyle sert 
bir tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ve ABD eski 
başkanı Barack Obama tarafından 
yapılan açıklamalarda seçilmiş Türki-
ye Hükümeti’ne destek verilmesine 
dikkat çekti. ABD’de Kasım ayındaki 
başkanlık seçimlerinden galip çıkan 
Donald Trump, "Türkiye'de çok 
sayıda arkadaşım var. Müthiş ve 
harika insanlar... İyi olmalarını 
diliyoruz. İçinde bulundukları güç 
durumun üstesinden geliyorlar 
gibi görünüyor" yorumlarıyla Türki-
ye’nin yanında olduğunu dile getirdi. 

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini 
ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden 
Sorumlu Komiseri Johannes Hahn 
yapmış oldukları yazılı açıklamada, 
"Türkiye'deki darbe girişimlerini 
kınıyor ve Türkiye'nin demokratik 
kurumlarına olan tam desteğimizi 
yineliyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye’deki darbe teşebbüsü Arap 
dünyası ve Ortadoğu’da da yankılan-
dı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöne-
lik sempatinin yüksek olduğu Gazze, 
Lübnan ve Somali’de darbe karşıtı 

TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRAN GECEYE 
ULUSLARARASI TOPLUM VE DÜNYA 
LİDERLERİNDEN BİRÇOK TEPKİ GELDİ 

DÜNYA LİDERLERİ
NELER SÖYLEDİ?



AK PARTİ TEMMUZ 2017  |  15.YIL

43

gösteriler yapıldı. Suudi Arabistan 
Krallığı tarafından yapılan yazılı 
açıklamalarda ise Türk Halkı övgü ile 
bahsedildi.

15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip 
çıkan Türk Halkına da övgülerde 
bulunan Dünya Liderleri arasında, 
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de 
vardı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad 
Al-Thani Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a telefon görüşmesin-
de Türkiye Hükümeti ve Halkına 
verdiği desteği belirtirken, Sudan 
Devlet Başkanı Ömer el Beşir de 
darbe girişimi ile ülkedeki güvenlik ve 
istikrarın rahatsız edilmesini kınadı.

Ortadoğu ve Afrika bölgesi liderlerinin 
birçoğundan Türkiye’yi destekleyen 
mesajlar arasında, Türkiye’nin “dost 
ve kardeş olduğu” vurgusu yapıldı. 
Fas Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan 
resmi açıklamada “Fas, kardeş ve 
Müslüman ülke Türkiye ile her 
zaman dayanışma içerisinde 
olacaktır” ifadesine yer verilirken, 
Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid 
el-Gannuşi, darbe girişimini kınadı.

Birleşik Krallık hükümeti, 15 Tem-
muz’da hain darbe teşebbüsüne 
süratli bir tepki verirken, Dışişleri 
Bakanı Johnson 16 Temmuz günü 
Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak 
desteğini dile getirdi. 

Macaristan ve Bosna Hersek Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalar-
da, darbe girişimine ithaf edilerek 
“terör faaliyeti” ve “hain bir plan” 
ifadeleri kullanıldı. Bulgaristan Cum-
hurbaşkanı Rosen Plevneliev yaptığı 
yazılı açıklamada, Türkiye’nin, Bulga-
ristan'ın hem komşusu, hem de 
stratejik ortağı olduğunun altını 
çizerek, Türkiye'de hem barış ve istik-
rarın hem de insan haklarının önemli 
olduğunu vurguladı.



15 TEMMUZ 
SONRASI 
TÜRKİYE’DE 
GERÇEKLEŞEN 
RESMİ TEMASLAR
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Hiçbir ahlaki ve hukuki sınır tanımayan 
bu yeni nesil terör örgütü,  sadece Türki-
ye’de faaliyet yürütmemekte, dünyanın 
birçok ülkesinde siyasi ve ekonomik 
olarak nüfus etmeyi amaçlamaktadır. 
Bu anlamda Fetullah Gülen ve onun 
öncülük ettiği bu yeni nesil terör örgütü-
nün sadece Türkiye için değil, faaliyet 
gösterdiği bütün ülkeler bakımından bir 
ulusal güvenlik tehdidi olduğu görül-
mektedir. 

Örgütün faaliyetlerini ve aktif olduğu 
ülkelerdeki etkinliğini sonlandırmak 
adına dış temsilcilikler, 15 Temmuz 
gecesinden bu yana 9000’e yakın resmi 
temas gerçekleştirmiş olup, basın ve 
STK’larla yoğun iletişim içinde çalışma-
larını sürdürmektedirler.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics

Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Garcia-Margallo

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier
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AK Parti Dış İlişkilerden Sorum-
lu Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Mehdi Eker Başkanlı-
ğındaki TBMM heyetimiz, 5-9 
Eylül 2016 tarihleri arasında 
Vaşington’a bir ziyaret gerçek-
leştirmiştir. Bu ziyaret esnasın-
da bulunduğu temaslar, 15 
Temmuz darbe girişimi sonra-
sında ülkemizin içinde bulun-
duğu durumun ve ABD'den 
beklentilerimizin Kongre, 
düşünce ve basın çevrelerine 
iletilmesi ve ülkemize yönelik 
bazı yanlış algıların kısmen 
giderilmesi açısından önem 
kaydetmektedir.  

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda 
Avrupa’dan sorumlu Devlet 
Bakanı Sir Alan Duncan 21 
Temmuz günü Türkiye’ye bir 
ziyaret gerçekleştirmiş,  15 
Temmuz darbe girişimi sonra-
sında ülkemize dayanışma ama-
cıyla gelen Bakan düzeyindeki 
ilk Avrupalı yetkili olmuştur.

AFC Dışişleri Bakanı Dr. 
Frank-Walter Steinmeier ziyare-
ti, 15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından Almanya’dan ülkemize 
Bakan seviyesinde yapılan ilk 
ziyaret olmuştur.

15 Temmuz sonrası Türkiye’ye 
gerçekleştirdiği resmi ziyaret 
kapsamında TBMM’nin zarar 
gören bölümlerini inceleyen 
dünya lideri ve temsilcileri:

ABD Başkan Yardımcısı Joe 
Biden, İspanya Dışişleri Bakanı 
Jose Manuel Garcia-Margallo, 
Danimarka Dışişleri Bakanı 
Kristian Jensen, Letonya Dışiş-
leri Bakanı Edgars Rinkevics, 
Litvanya Dışişleri Bakanı Linke-
vicius, ve IKBY Başbakanı 
Neçirvan Barzani.

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in 5 
Ağustos 2016 tarihli Türkiye 
ziyareti, 15 Temmuz darbe 
girişimi sonrasında Cumhur-
başkanı düzeyindeki ilk ziyaret 
olmuştur.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas, 15 Temmuz gecesi Cum-
hurbaşkanımızı ilk arayanlar-
dan biri olmuş, bilahare Filistin 
Devleti ve halkının desteğini 
göstermek üzere 23-25 Ekim 
2016 tarihlerinde Türkiye’ye 
ziyaret gerçekleştirmiştir.

Bu resmi 
temaslardan bazıları 
şu şekildedir:

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı Alan Duncan

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas



46

AK PARTİ TEMMUZ 2017  |  15.YIL

Düzenlenen destek 
gösterisine onlarca Fas 
vatandaşı katıldı

YURT DIŞINDA FETÖ'nün DARBE GİRİŞİMİNE
YÖNELİK HALK TEPKİLERİFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe 

girişimine dünyanın dört bir yanındaki 
ülkelerin vatandaşları da sessiz kalmadı

Rabat  FAS

Türk bayrağı taşıyan 
Lübnanlılar Tarik Cedid 
mahallesinde bir araya 
gelerek darbeyi protesto 
ettiler

Türkiye'nin Doğu Kudüs 
Başkonsolosluğu önünde 
toplanan onlarca Filistin-
li, FETÖ darbe girişimini 
kınadı

Filistin

Türkiye,Somali, Arnavut-
luk ve Bosna Hersek 
vatandaşı, yaklaşık 500 
kişi darbe girişimini 
lanetleyerek kınadı

Zürih  İsviçre

Şehirde yaşayan Kosovalı 
Türk, Arnavut ve 
Boşnaklar, darbe girişi-
mine tepki gösterdi

Prizen  Kosava

İdlib'te yüzlerce kişi, 
FETÖ'nün darbe girişimi-
ni protesto ederek Türk 
halkına destek verdi

İdlib Suriye

Türkiye'nin Doğu Kudüs 
Başkonsolosluğu önünde 
toplanan onlarca Filistin-
li, FETÖ darbe girişimini 
kınadı

Bakü  Azerbaycan

Elçilik önünde toplanan 
kalabalık, Türkiye ve 
Türk halkı ile dayanışma 
içinde olduklarını duyur-
du

Amman  Ürdün

Beyrut  Lübnan
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İsveç'te protesto gösterisine Türklerin yanı sıra Somali ve Özbekistan 
vatandaşları katıldı 

Bulgaristan’da yaşayan Müslüman ve Türklerin büyük bir bölümü akşam 
namazı sonrası şehit olan asker ve siviller için gıyabi cenaze namazı da 

kıldılar

Arnavutluk, Kosova, Makedonya ve Karadağ'dan liderler, darbe girişimi-
ni kınadı 

Cumhuriyet Meydanı'nda 
düzenlenen gösteride 
Türk bayrağı açılarak 
İstiklal Marşı okundu

Paris  Fransa

Tarihi Köln Katedrali 
önünde toplanan Türkler 
darbeyi, Suriyeli ve diğer 
Müslümanlarla birlikte 
protesto etti

Köln  Almanya

Gösteriye başta Suriye, 
Mısır, Bangladeş ve 
Pakistan olmak üzere 
İslam dünyasından sivil 
toplum kuruluşları da 
destek verdi

Londra  İngiltere

Basın Kulübü önünde 
ellerinde Türk bayrakları 
ile toplanan Pakistanlılar 
Türkiye ve Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'a destek 
sloganları attı

İslamabad  Pakistan

Somali'de FETÖ'nün 
darbe girişimine karşı 
düzenlenen protestoya 
bakanlar ve milletvekilleri 
de katıldı

Somali

Boşnak ve Türk vatan-
daşlar, darbe girişimine 
Türkiye ve Bosna Hersek 
bayraklarıyla tepki 
gösterdi

Saraybosna  BOSNA HERSEK

Terör örgütü FETÖ men-
subu bazı askerlerin 
darbe girişimi Kana-
da'nın Toronto kentinde 
protesto edildi

Toronto  Kanada

Beyaz Saray önünde, 
Türkler ve Amerikalı 
Müslümanların da katıl-
dığı protestoya diğer ülke 
vatandaşlarından da 
destek geldi

Washington DC  ABD



“O Gece Olan, En Yalın 
Anlamı İle Topyekûn Bir 

İşgal Girişimiydi”
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MİLLİ İRADENİN

ZAFERİ

BİN YILDIR ANADOLU
Dillere destan güzelliğiyle vatan 
edindiğimiz Anadolu coğrafyasın-
da bin yılı aşkın bir süredir varlı-
ğımızı sürdürmekteyiz. Ancak 
eskilerin dediği gibi her nimetin 
bir külfeti vardır ve külfetin 
büyüklüğü nimetin büyüklüğüne 
göredir. Vatan edindiğimiz Ana-
dolu, bu düstura uygun olarak, 
güzel olduğu kadar zor da bir 
coğrafyadır. Bu zorluk tarihimiz 
boyunca varlığımızı tehdit eden 
aralıksız saldırılar şeklinde 
kendini göstermiştir. Kimi zaman 
dışardan kimi zaman içerden 
gelen bu saldırılar, kimi zaman 
15 Temmuz gecesi olduğu gibi, 
hem içerden hem de dışarıdan 
gelen hain saldırılar olarak teza-
hür etmiştir.

Millet olarak bu zorluklar ve 
saldırıların üstesinden gelirken, 
bir şeylerimiz hep eksik oldu. 
Bazen paramız, bazen silahımız, 
bazen teknolojimiz, bazen de 
dostumuz ama bir şeylerimiz hep 
eksik oldu. Fakat hiçbir zaman 
eksik olmayan bir şeyimiz vardı: 
Yiğitlerimiz... Kadını-erkeği, 
genci-yaşlısı, zengini ve fakiriyle, 
çok şükür ki, yiğitlerimiz hiç 
eksik olmadı. Bu yiğitlerimiz 
sayesindedir ki bütün zorluk ve 

saldırılara rağmen bin yılı aşkın 
bir süredir bu topraklardayız.

15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi 
tarihimiz boyunca karşı karşıya 
kaldığımız saldırıların en son 
halkasıdır ve yine yiğitlerimiz 
sayesinde bertaraf edilmiştir. 
Aslında 15 Temmuz 2016 gecesi 
yaşananları bir darbe girişimi 
olarak adlandırmak o gece olanla-
rı tarif etmekte eksik kalır. O gece 
olan, en yalın anlamı ile topyekûn 
bir işgal girişimiydi. Yurtiçi ve 
yurtdışı mahfillerin yönlendirme-
si ve desteğiyle kırk yılı aşkın bir 
süredir hem toplumun hem de 
devlet kurumlarının kılcal damar-
larına kadar sızmış sinsi bir örgüt 
tarafından yabancı güçler adına 
gerçekleştirilen bu girişim haince 
ve alçakça bir planla gerçekleşti-
rilmeye çalışıldı. O gece milleti-
miz, yiğitlerimiz işte böyle bir 
plana dur dediler ve Çanakkale 
ruhunu yeniden canlandırarak 
olağanüstü bir zafere imza attılar. 
Dünyanın ve ülkemizin tarihine 
altın harfler ile yazılacak bu zafer 
hiç şüphesiz Milli İrade’nin bir 
zaferidir.
 

SURET-İ HAKK
FETÖ Darbe girişiminde bulu-
nanların 40 yıldır sinsi bir biçim-
de toplum ve devlet alanında 
örgütlenmiş, büyük bir ihanet 
günü için saklanmış ve Suret-i 
Hakk’tan görünmüşlerdir. Ancak 
hain, işbirlikçi, sinsi “emellerini 
müstevlilerin emelleriyle 
tevhid eden” takiyeci bu anlayı-
şa karşı milletimiz tereddütsüz 
bir biçimde mert, gizli ajandası 
olmayan, milletine karşı her 
zaman dürüst davranmış ve asla 
yalan söylememiş olan, tabiatı 
kendisine benzeyen Sayın Cum-
hurbaşkanımızın safında yer 
almış ve onun çağrısıyla namert-
leri meydanlarda hezimete uğrat-
mış ve kendi kahramanına sahip 
çıkmıştır.  

Şehit, şahitlikten gelir. Şahit 
olmak; görmek ve tanık olmak 
demektir. Ey şehitlerimiz! Siz, 
Allah’a olan emanetinizi teslim 
etmede, onu gerçek sahibine iade 
etmede hiç tereddüt etmediniz. 

ÖZNUR ÇALIK 
Sosyal Politikalardan Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı

BU YİĞİTLERİMİZ SAYESİNDEDİR Kİ 
BÜTÜN ZORLUK VE SALDIRILARA RAĞMEN 

BİN YILI AŞKIN BİR SÜREDİR 
BU TOPRAKLARDAYIZ
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Allah da bizler de buna şahidiz. 
Yarının nesilleri de buna şahit 
olsun istiyoruz. Biz, sizden ancak 
Allah katında şefaat dileyebiliriz. 
Size layık olabilmeyi Yüce Rabbi-
mizden niyaz edebiliriz. Biz, sizi 
bir ölçüye koyma hadsizliğinde 
bulunmayız. Biz, sadece Allah’ın 
size şahitliği ile bakabiliriz. Allah, 
sizin ölmediğinizi, kendi katında 
yaşadığınızı, diri olduğunuzu ve 
rızıklandığınızı bildirmektedir. 
Biz de diyoruz ki; “Şehitler 
Ölmez, Vatan Bölünmez”. 

Şehitlerimiz arasında hayatının 
baharında henüz 15 yaşında 
çocuklarımız vardı. Yaşları küçük 
ama bilinç düzeyleri yüksek olan 
ve şehitler kervanına katılan bu 
kardeşlerimiz, tıpkı Çanakkale 
Savaşı’nda, “erken gelen turna-
lar” gibi şehadet yolculuğuna 
erken çıktılar. İçlerinde, evlatla-
rından, bebeklerinden ve eşlerin-
den ayrılan anneler ve babalar 
vardı. Masum insanların üzerine 
hayâsızca ateş açan tanklara, 
uçaklara gövdesini siper edenler 
için “Peygamberin aguşunu açıp 
onları bekliyor olması”, geride 
kalanların hasret, yalnızlık ve 
ızdıraplarını, bir teselli pınarı 
olan imanlarından başka ne 
teskin edebilir ki? Ama biliniz ki 
idealiniz idealimiz, davanız dava-
mızdır.

15 Temmuz’da yaralanan, 
uzvunu kaybeden gazilerimiz, siz 
de bu yolda idiniz. Aranızda 9 
yaşında da 83 yaşında da gazileri-
miz var. Sizin çektiğiniz acıları 
yüreğimizde hissediyoruz. Belki 
de bir ömür boyu tekrar edecek 
olan bu acılarınız sayesinde vata-
nımız, ülkemiz, şanlı bayrağımız 
ve çocuklarımız kurtuldu. Sizler 
ulvi değerler uğruna kendinizi 
feda ettiniz;  şimdi sizlerin saye-
sinde evimizde ve vatanımızda 
huzur içinde yaşıyoruz. 

15 Temmuz darbe gecesinde ve 
sonrasında sokaklara çıkan 
milyonlar; Size minnettarız. Millet 

olmak, ortak geçmişi, ortak 
duyguları, ortak değerleri ve ortak 
tasavvurları paylaşmak; kederde 
ve sevinçte birlik olmaktır. Dün, 
bugün ve yarın, kimliğimizin 
kopmaz halkaları olup dün tarihi-
miz, bugün yaşadığımız an,  yarın 
ise geleceğimizdir. Dünü olmaya-
nın bugünü, bugünü olmayanın 
yarını olmaz. Ey bu topraklar için 
canını veren ve kanını döken 
şehitlerimiz ve gazilerimiz! 15 
Temmuz’da “ben de varım” diye-
rek yarınımızın teminatı oldunuz! 
Başkomutanımız ve Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ile yeniden dirilişe geçen 
bu mücadele ruhu, milletimizde 
var olduğu müddetçe tüm vesayet 
odakları ebediyen kaybetmeye 
mahkûm olacaktır.

MİLLİ İRADE ZAFERİ
15 Temmuz Milli İrade Zaferi; 
siyasi, sosyolojik, tarihi, kültürel 
birçok açıdan çözümlenip değer-
lendirilebilir. 15 Temmuz’u her 
‘anlama’ çabasının çok değerli ve 
önemli olduğuna hiç şüphe 
yoktur. Bu nedenle 15 Temmuz, 
yüzlerce farklı bakış açısından 
okunabilecek ve değerlendirilebi-
lecek bir olaydır. Şüphesiz bu 
değerlendirme çabalarında en 
çaresiz kalınan konu, bu büyük 
hadisenin gerçekleşmesi sırasın-
da canını ortaya koyarak şehadet 
şerbetini içen kahramanlarımızla 
ilgili konuşmak ve yazmaktır. Bu 
nedenle konu şehadet ve şehitler 
olunca, bilimsel yaklaşım ve 
tespitler yerine imanımız, yürek-
lerimiz ve duygularımızla konu-
şuruz. En değerli varlıkları olan 
bedenlerini ve canlarını ortaya 
koyarak bu hayâsızca akını 
durdurmaya çalışan kahramanla-
rımızla ilgili konuşurken kelime-
lerimiz ve kalemimiz kifayetsiz 
kalır. Şehadet ve şehitlerle ilgili 
Allah’ın ayetleri ve Resul’ünün 
hadisleri ortadadır. Bu büyük 
müjdeye mazhar olan kahraman-

larımızı anlatmak için hangi söz 
kâfi gelebilir ve hangi kalem 
onları hakkıyla anlatabilir ki?

Biz, AK Parti Sosyal Politikalar 
Başkanlığı olarak 15 Temmuz’da 
yaşanan Milli Mücadele’yi ve Milli 
İrade Zaferi’ni anlama çabasına 
bir nebze de olsa katkıda bulun-
mak ve tarihe bir not düşmek 
istedik.

Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle 
birebir görüşmeler yaparak 15 
Temmuz Milli İradenin Direnişi ile 
ilgili en geniş saha araştırmala-
rından birini gerçekleştirdik. 
Araştırmamızda, 15 Temmuz 
Direnişini oluşturan etkenler, 
siyasi ve sosyal dinamikler 
kapsamlı bir şekilde analiz 
edilmiştir. Bir yandan sosyolojik 
açıdan 15 Temmuz Milli İrade 
Zaferini getiren unsurlar, bilimsel 
bir analize tabi tutulurken diğer 
yandan da bu şanlı direnişin 
tarihe mal olacak kapsamlı bir 
arşivinin oluşturulması hedeflen-
miştir.

Bir sonraki sayfada infografikler-
de bazı sonuçlarını paylaştığımız 
araştırmamız, olayın bağlamı 
içinde bulunan aktörlerin, duygu, 
düşünce ve sosyo-ekonomik, 
eğitim durumlarını ortaya 
koymak ve kayıt altına alarak 
yarının tarihini inşa etmede 
gelecek nesiller için bir durum 
tespiti niteliğindedir. Önümüzde-
ki süreçte 15 Temmuz darbe 
girişimini anlatacak binlerce 
çalışmanın ortaya çıkacağına 
inanıyoruz. 15 Temmuz 2016 
dünya tarihinin dönüm noktala-
rından biri olarak anılacak. AK 
Parti olarak gerçekleştirdiğimiz 
bu çalışma, ilerde bugünlerin 
tarihi yazılırken en önemli 
kaynaklardan biri olacak. Eskile-
rin kitapların hülasasında belirt-
tikleri gibi “biz böyle anladık; 
muradını Allah bilir”. 
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Çanakkale’de 15’inde şehit olan atalarımızın torunları, 15 Temmuz’da da
7’den 70’e canlarını bu ülke için siper ettiler

“Vatan namustur” 
diyerek, kadınıyla erkeğiyle 
meydanlara koşan Demet 
Sezenler, Abdullah Tayyip-
ler; Nene Hatunların, Seyit 
Onbaşıların emanetine sahip 
çıktılar. 

ŞEHİTLERİMİZİN CİNSİYET DURUMU

Kadın 4,2%

95,8%

Erkek

15 Temmuz Gecesi eğitim farkı gözetmeksizin herkes 
müdafaa-i vatan için meydanlardaydı.

ŞEHİTLERİMİZİN YAŞLARI
Ortalama

36 15 63

En Düşük En Yüksek

YAŞ



Vatan için o gece kutlu bir yolculuğa çıkan anne ve babaların 
öksüz ve yetim kalan evlatları, kahramanlarımızın 

bize birer emanetidir.

ŞEHİTLERİMİZİN EĞİTİM DURUMU

0,20%Doktora

1,00%Yüksek Lisans

28,90% Lisans

36,90%Lise

15%Ortaokul

18%İlkokul

İşçisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle, memuruyla 

“önce vatan” dediler; ne iş ne de aş düşündüler.

ŞEHİTLERİMİZİN MESLEKLERİ

Meslek %

Profesör %0,6

Memur %31,3

İşci %30,1

Serbest Meslek %18

Öğrenci %7,2

Emekli %6

İşsiz %5,6

Ev Kadını %1,2

Toplam %100

Düşmanların imkânları vardı, Kahramanlarımızın ise imanları…

ŞEHİTLERİMİZİN AYLIK ORTALAMA GELİR DURUMU

Gelir Durumu %

500-1000 ₺ %23,5

1001-1500 ₺ %24,7

1501-3000 ₺ %30,2

3001 ₺ ve üzeri %21,6

Toplam %100
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Şehitlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşler-
inden birisi olmak üzere toplam iki kişi sınavsız kamuda istihdam 
edilmektedir.

Hak sahiplerinin tamamına şehit yakını aylığı bağlandı.

2016 yılı içerisinde Vefat edenlerin kanuni mirasçılarına 88.596 TL 
nakdi tazminat ödenmiştir.

Yurtiçinde TCDD, şehir hatları ve belediye ve özel halk otobüslerinde ücret-
siz seyahat hakkı.
Elektrik ve su faturalarında indirim
2017 için 102 bin TL TOKİ faizsiz konut kredisi.
Şehit çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, yükseköğrenim-
de ise 2.797 TL                tutarında yılda bir defa eğitim öğretim yardımı
Memur şehitlerin yakınlarına en yüksek Devlet memuru aylığı esas alınarak 
30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenmiştir.

Evet, bu toprakları, şehitlerimizle, gazilerimizle, yurt içinde ve yurt dışında mücadele veren kahraman-
larımızla, her gün yeniden vatanlaştırıyoruz. Milletimiz emin olsun ki, bugün yaptığımız fedakarlıkların 
karşılığını, yarın sadece vatanımızı korumakla değil, bununla birlikte, çok daha büyük hedeflere ulaşa-

cak güce, kuvvete kavuşarak alacağız. 
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MAAŞ

TAZMİNAT

DİĞER HAKLAR

İŞ

15 Temmuz Şehitlerinin Yakınlarının Durumu



MALUL 15 TEMMUZ GAZİLERİNİN DURUMU
(%60 ve daha fazla çalışma kaybı yaşayanlar)

MALUL OLMAYAN 15 TEMMUZ GAZİLERİNİN DURUMU

Sivillere de yüksek derece ve kademe üzerinden bağlandı. 2016 yılında en az 
maaş tutarı 3.203 TL (667 sayılı KHK gereği)
Ayrıca başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri 
yapamayacak derecede malul olan gazilerimize bakan kişilere asgari ücretin net 
tutarının iki katı tutarında (2017 için 2.808 TL) aylık bakım ücreti ödenmektedir.

Bakıma muhtaç malullere 177.192 TL, diğer malullere ise, malullük derecelerine 
göre 66.447 TL ila 22.149 TL arasında, tespit edilen tutarda Nakdi Tazminat 
ödenmiştir.
Gazi çocuklarına ilköğrenimde 1.398 TL, lisede 2.098 TL, yükseköğrenimde 
ise 2.797 TL tutarında yılda bir defa eğitim öğretim yardımı yapılmaktadır.

Kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya 
kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi sınavsız kamuda istihdam 
edilmektedir.  

Yurtiçinde TCDD, şehir hatları ve belediye ve özel halk otobüslerinde ücretsiz 
seyahat hakkı.
Elektrik ve su faturalarında indirim
2017 için 102 bin TL TOKİ faizsiz konut kredisi.
Memur olan malul gazilerden bakıma muhtaç olanlara en yüksek Devlet 
memuru aylığı, diğer malullere ise kendi görev aylıkları esas alınarak 30 yıl 

AK PARTİ TEMMUZ 2017  |  15.YIL

53

TAZMİNAT

DİĞER HAKLAR

MAAŞ

İŞ

88.595 TL’yi geçmemek üzere yaralanma derecelerine göre,
tespit edilen tutarda Nakdi Tazminat ödenmiştir (670 sayılı KHK).

670 sayılı KHK ile kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu 
yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi sınavsız 
kamuda istihdam edilmektedir.

675 sayılı KHK ile malul sayılmaması nedeniyle aylık bağlanamayan 15 Temmuz 
yaralılarına “Gazi” unvanı ve aylık bağlanan gazilere tanınan aylık dışındaki 
tüm haklar verilmiştir.
(Ücretsiz seyahat hakkı, elektrik ve su indirimi, TOKİ kredisi, çocuklarına eğitim 
yardımı)

TAZMİNAT

DİĞER HAKLAR

İŞ

(%60’tan daha az çalışma kaybı olacak şekilde yararlananlar)



GAZİLERİMİZİN EĞİTİM DURUMU

0,29%Doktora

2,70%Yüksek Lisans

21,97% Lisans

31,30%Lise

19,74%Ortaokul

23,80%İlkokul

0,20%Okur-Yazar Değil
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Kendi küçük, yüreği büyük kahramanlar atalarının 
yazdığı destanı yaşattılar.

GAZİLERİMİZİN CİNSİYET DURUMU

Kadın

6,30%

93,70%
Erkek

GAZİLERİMİZİN YAŞLARI
Ortalama

36,38 9 83

En Düşük En Yüksek

YAŞ



Düşmanların imkânları vardı, Kahramanlarımızın ise imanları…

GAZİLERİMİZİN AYLIK ORTALAMA GELİR DURUMU

Gelir Durumu %

500-1000 ₺ %19,1

1001-1500 ₺ %27,8

1501-3000 ₺ %38,8

3001 ₺ ve üzeri %14,3

Toplam %100
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Gazilerimizi FETÖ Darbe Girişimine Karşı Mücadeleye Yönelten Saikler

Söz konusu vatansa ne iş dinler ne aş dinler bizim kahra-
manlarımız.

GAZİLERİMİZİN MESLEKLERİ

Meslek %

İşçi %43,7

Esnaf %25,1

Memur %11

%7,7Öğrenci

%5,3Emekli

%1,7

Akademisyen %0,72

Ev Kadını

%2,63

Toplam %100

Diğer

%2,15Cevapsız

15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi 
Cumhurbaşkanımızın Açıklamasının Milletimizi Bir Araya Getirmesindeki Etkisi

Cumhurbaşkanımızın Açıklamasının Etkisi %

Çok Etkili Olmuştur 98

 Etkili Olmuştur 2

Toplam 100

Mücadeleye Yönelten Saikler %

Milli ve Manevi Duygular 67,1

Çocuklarımın geleceği 15,6

Demokrasi 14,4

Diğer 2,9

Toplam 100



“Türk Tarihine ve 
Demokrasisine Altın 
Harflerle Yazılan ve 

Nesilden Nesile 
Anlatılacak Bir 

Destandır” 
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15 TEMMUZ 
SİVİL  BİR VAROLUŞTUR…

MUTLAK ZAFER
Bizi bugünlere ulaştıran şanlı 
tarihimize dönüp baktığımızda, 
hem siyasal, hem toplumsal 
hem de ekonomik anlamda ayrı 
ayrı birçok dönüm noktasıyla 
yüzleşiriz. İşte 15 Temmuz da 
geleceğimiz için, tarihimizde 
önemli bir dönüm noktası 
olmuştur. Bu destanı yazan 
şüphesiz Hakk’a inanan ve yüz 
yıllardır bu uğurda şehadete 
koşan milletimizdir.
 
2. Dünya Savaşı sonrasında 
tüm dünyada savaşların şekli 
değişmiş ama darbelerin amacı 
ve darbecilerin zihniyeti hep 
aynı kalmıştır. Türk siyasi tarihi 
de birçok kez darbelere maruz 
kalmıştır. Ancak 15 Temmuz 
ihanet girişimi, bu aziz milletin 
canını ortaya koymasıyla, 
müthiş mücadelesi ve direnişiy-
le amacına ulaşamamıştır.

15 Temmuz bu ülke için sivil bir 
varoluştur. Hepimiz için mutlak 
bir zaferdir.

15 Temmuz, Türkiye düşmanla-
rına, bunların maşalarına ve 

yerli eşkıyalara karşı sivil halkın 
ateşli silahlara karşı canını 
ortaya koyarak kazandığı, tarihe 
altın harflerle geçen bir destan-
dır. 

Bu ülke insanı 15 Temmuz’da 
demokrasi için bedel ödemiş, 
mücadele etmiş, demokrasiye ve 
istikbaline sahip çıkmıştır. 
Demokrasiye laf ile değil canıyla 
sahip çıkmış, demokrasiyi 
istediğini tüm dünyaya göster-
miştir.

Hiç şüphesiz belediyelerimiz de, 
o gece ve sonrasında büyük 
görevler üstlenmiştir.

HALK-BELEDİYE- EMNİYET
Ak Parti siyasi anlayışının teme-
lini oluşturan yerel yönetimler, 
her daim, demokratik katılım ve 
işbirliğinin gerçekleştirildiği 
temel birim olmuşlardır. Halk ile 
devletin ilk temas ettiği yer, 
katılımcı ve çoğulcu demokrasi-
nin günümüzdeki beşiği hep 
yerel yönetimler olmuştur. Ak 
Parti, siyasetin yerelden başladı-
ğına inanan bir partidir. Ak 
Parti’nin siyaset tarihi içerisinde 

belediyelerimiz halkımız ile hep 
iç içe olmuş, halka hizmeti 
Hakk’a hizmet olarak görmüş-
tür. 

İşte bu siyasi anlayışın netice-
sinde, belediyelerimizin 15 
Temmuz gecesi sergilediği olağa-
nüstü emek ve gayrette takdire 
şayandır. Ak Partili belediyeler, 
o gece, zafere giden yolda önemli 
vazifeler almış, gecenin zifiri 
karanlığını azim ve duruşları ile 
aydınlatmıştır.

EROL KAYA
Yerel Yönetimlerden Sorumlu 

Genel Başkan Yardımcısı

15 TEMMUZ DA GELECEĞİMİZ İÇİN, TARİHİMİZDE 
ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR



“Belediyelerimiz 
Araçlarıyla, 

Kamyonlarıyla, 
İş Makineleriyle 

Haftalarca Sokaklarda 
Nöbet Tuttular”

“Belediye Araçları O Gece Tankların Önünde Siper Oldu, Darbecilere Aman Vermedi”
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O GECE
Belediyelerimiz o gece, anonsla-
rıyla halkın örgütlenmesinde ve 
bir araya gelmesinde etkili 
olduğu gibi, elindeki makine, 
araç, teçhizat ve personelle de 
teröristlere karşı cansiperane 
mücadele etmişlerdir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
başbakanımızın duruşu ve 
işaretiyle sokağa çıkan ve irade-
sini sahiplenen halkımız, yanın-
da ilk olarak belediye teşkilatını, 
emniyet teşkilatını görmüştür.  

Belediye araçları o gece tankla-
rın önünde siper oldu, darbeci-
lere aman vermedi. Yolları kesti, 
kışlaların önünü kapattı. Terö-
ristlerin ele geçirdiği askeri araç 
ve teçhizatın kışlalardan çıkışını 
engelledi. Diğer taraftan beledi-
yelerimiz darbe teşebbüsünün 
hemen akabinde yine vazifeleri-
ni devam ettirdi. Halkımız ile el 
ele veren belediyelerimiz vazife 
bilinci ve inancı ile bu millete 
ikinci bir İstiklal Savaşı kazan-
dırmıştır. 

15 Temmuz gecesi yaşanan hain 
darbe girişimi içerideki hainle-
riyle ve uluslararası ayağıyla 
önceki darbelerle benzeştirilebi-
lir. Ancak yıllarca alt yapısı 
oluşturulan, en hazırlıklı ve en 
kanlı bu darbe girişimi iktidar-
daki siyasi iradenin, Ak 
Parti’nin, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın ve Başbakanımızın 
darbeye direnmesi ve halkın bu 
kişilere güvenmesi ve inanması 
neticesinde başarısız olmuştur.

Mısır’da halk darbeye direnmiş, 
darbeyi önlediklerini sanmış 
ancak sonrasında darbeciler 
tekrar harekete geçerek darbeyi 
gerçekleştirmişti. Türkiye’de de 
benzer senaryoyu devreye 
sokmak isteyen aynı karanlık 
eller, Cumhurbaşkanımız ve 
Başbakanımızın cesaretine, 
halkın azim ve dirayetine takıl-
dılar. Halk Sayın Cumhurbaş-
kanımızın talimatıyla günlerce 
sokakları terk etmedi.  Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Başba-
kanımız halkımızla birlikte 
sokaklardaydı. Gece uyumadı-
lar, gündüz yorulmadılar.

DEMOKRASİ NÖBETLERİ
Milyonlar meydanlarda demok-
rasi nöbetleri tuttu. Günlerce 
demokrasi nöbetlerinde ülkesini 
ve liderini koruyan halkının, 
ulaşım, gıda, su gibi insani 
ihtiyaçları belediyelerimiz ve 
sivil toplum kuruluşlarımız 
tarafından karşılandı. Belediye-
lerimiz toplu ulaşım araçları ile 
ücretsiz olarak halkını meydan-
lara taşıdı. Yine belediyelerimiz 
araçlarıyla, kamyonlarıyla, iş 
makineleriyle haftalarca sokak-
larda nöbet tuttular. Askeri 
kışlaların etrafını çevirdiler 
askeri araç çıkışına izin verme-
diler.

Meydanlarda sağlanan bu 
kolektif birlik ve beraberlik ile 
haftalarca devam eden nöbetle-
rin yükünü, Ak Partili belediye-
ler bıkmadan yorulmadan 
ibadet aşkı ile birlikte omuzladı-
lar.

KIRILMA DÖNEMİ
15 Temmuz, Anadolu’daki dava 
tarihimizde önemli bir dönüm 
noktasıdır. 15 Temmuz sadece 
ülkemiz için değil bölgemizin 
siyasi tarihi açısından da önemli 
bir kırılma dönemi olarak anıla-
caktır.

Bu hain darbe girişiminin başa-
rısız kılınması, Türk tarihine ve 
demokrasisine altın harflerle 
yazılan ve nesilden nesile anlatı-
lacak bir destandır. 

Bunu unutmayacağız, 
unutturmayacağız.

Şundan hiçbir şüphem yok ki! 
Gelecekte bir gün, yeni nesil-
ler, bu işgale dur diyen bu 
günün aziz evlatlarını, bunla-
ra destek veren kuruluşların 
kahramanlık destanını okudu-
ğunda, onların fedakârlıkları-
nı, emek ve gayretlerini; 
ibretle, hayretle ve hayranlık-
la anacaktır.

Allah onlardan ebeden razı 
olsun.
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İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA

15 TEMMUZ

EN UZUN GECE
O en uzun gecede, ülkemiz ve 
bulunduğumuz coğrafya üzerinde 
öteden beri emelleri ve hesapları 
olan küresel güçlerin, başta FETÖ 
olmak üzere maşa olarak kullan-
dıkları terör örgütlerinin, dâhili ve 
harici şer odaklarıyla birlikte 
kalkıştığı melun darbe girişimi ile 
doğrudan ülkemizi, milli irade ve 
birliğimizi, istiklal ve istikbalimizi 
hedef almıştır. 

Bu hain ve alçak darbe girişimi, 80 
milyonluk ülkemizin tamamının en 
temel insan hakkı olan yaşama 
hakkına ve de hürriyetine kaste-
den, sadece bizim tarihimizin değil, 
aynı zamanda dünya tarihinin de 
gördüğü en büyük ve en sinsi terör 
saldırısıdır. Ve tarihin bu en büyük 
ve en sinsi terör saldırısının bedeli, 
yediden yetmişe ülkesine sahip 
çıkan ve adeta ateşe koşan kelebek-
ler gibi kurşunların üzerine yürü-
yen kahraman vatandaşlarımız 
sayesinde; ellerinde değil herhangi 
bir silah, tırnak makası bile olmak-
sızın tanklara ve uçaklara göğüsle-
rini siper eden o kahraman insanla-
rımız sayesinde, 249 şehidimizin 
canları ve 2193 gazimizin kanlarıy-
la, derhal ve zerre kadar tereddüt 
gösterilmeksizin ödenmiş ve böyle-
ce onurlu mazisi altın sayfalarla 
dolu olan bu aziz milletimiz, tarihte 

emsali görüşmemiş yepyeni bir 
destan daha yazarak, ülkesini o en 
uzun ve en karanlık geceden aydın-
lık ve pırıl pırıl bir şafağa taşımayı 
başarmıştır.

15 Temmuz gecesi sadece bir mille-
tin darbeci teröristlere karşı direni-
şinin değil, dünyanın egemen 
güçlerine meydan okuyuşunun ve 
dünya mazlumlarına örnek ve de 
ilham oluşunun adıdır. Aynı 
zamanda bu gece, bu güzel ülkenin 
hiç de hak etmediği utanç ve acılar-
la dolu o karanlık darbeler dönemi-
nin de bir daha hiç açılmamak 
üzere kapandığı ve tarihin derinlik-
lerine hiç çıkmamacasına milletçe 
gömüldüğü gecedir. 15 Temmuz’da 
milletimiz devletini, devletinin 
liderini ve kendi eliyle seçtiği 
temsilcilerini, uluslararası şer 
odaklarının ve onların işbirlikçi 
maşası olan hain FETÖ’nün darbe-
ci teröristlerinin kanlı ellerinden 
çekip almıştır. 

15 Temmuz gecesi yaşananlar, 
milletimizin hissiyatının, varlığının 
ve gücünün önüne artık hiçbir 
iradenin geçemeyeceği hakikatini 
açık ve net bir şekilde ortaya 
koymuştur.

ONURLU DİRENİŞ
İnsan haklarına daima kör ve sağır 
kalan dünyanın egemen güçlerine 
karşı varlığını ve yükselişini 
Davos’ta “One Minute” haykırışıy-
la en bariz şekilde duyuran ve 
“Dünya 5’ten büyüktür” dik duru-
şuyla devam eden o adı konulma-

mış şanlı ve onurlu direniş, 15 
Temmuz gecesinde liderinin komu-
tasındaki millette cisimleşmiş ve 
zirveye ulaşmıştır. Ve bu sayede 
artık Türkiye eski Türkiye olmadığı 
gibi, dünya da eski dünya değildir: 
Zira tüm insanlık ve özellikle de 
insanlığın mazlumları, inancın 
silahı -hem de bir gecede- yerle 
yeksan ederek yenebileceğini bu 
millet ve lideri nezdinde açık seçik 
görmüştür. 

Şanlı 15 Temmuz direnişimiz 
sadece ülkemizin değil, dünyanın 
tarihini de değiştirmiştir. O gece 
milletimiz kahramanca meydanlara 
akın ederek üzerine düşeni canıyla 
ve kanıyla fazlasıyla yerine getir-
miştir. Siyasetçiler ve devlet idare-
cileri olarak bize düşen, milletimi-
zin 15 Temmuz’daki bu kahraman-
lığının gereğini yerine getirmek ve 
başta FETÖ olmak üzere tüm terör 
örgütleriyle aralıksız olarak, yılma-
dan ve rehavete düşmeden müca-
dele etmektir. Çünkü en temel 
insan hakları anlayışımız bile bunu 
gerektirmektedir: 15 Temmuz’da 
vatanına, canına, hür ve milli irade-
sine, geleceğine kast edilmek 
istenen 80 milyon insanımızın 
hakkının muhafaza edilmesinin 
gereği işte tam olarak budur… 15 

DR. RAVZA KAVAKCI KAN
İnsan Haklarından Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı

HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ, 15 TEMMUZ 2016 GECESİNDE 
ÜLKECE ÇOK BÜYÜK BİR FELAKETİN 
EŞİĞİNDEN, KARANLIK VE KORKUNÇ 

BİR UÇURUMUN HEMEN KIYISINDAN DÖNMÜŞ 
BULUNMAKTAYIZ.

“Doğrudan Ülkemizi, 
Milli İrade ve Birliğimizi, 
İstiklal ve İstikbalimizi 

Hedef Almıştır”
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Temmuz’dan sonra bize düşen, 
birilerinin yaptığı gibi eli kanlı 
teröristleri, insanlıktan çoktan 
çıkmış olan insan görünümlü 
terörist katliam robotlarını şirin 
göstermek ve savunmak değil, 15 
Temmuz’da canını ve kanını veren 
kahraman milletimizin haklarını 
sonuna kadar savunmaktır.

İNSAN HAKLARI DESTANI
15 Temmuz gecesi kalkışılan bu 
alçak darbe girişimi, aslı itibariyle 
demokrasiye yapılabilecek en ağır 
hakaretten, diktatörlük bahanesiy-
le demokrasiyi unutturup salt 
diktatör bir rejimi insanlara dayat-
ma teşebbüsünden ibarettir. 80 
milyonun birden en temel insan 
haklarına doğrudan ve topyekûn 
şekilde yapılan bir suikast girişimi-
dir. Şükürler olsun ki Rabbimizin 
lütfu ile milletimiz Sayın Cumhur-
başkanımızın ferasetli ve dirayetli 
liderliğinin öncülüğünde, Sayın 
Başbakanımızın ve milletvekilleri-
mizin kararlı duruşu ile darbeye 
teslim olmadığı gibi, engin bir 
hoşgörü ve birlik-beraberlik örneği 
de göstererek, en ufak bir kaosa ve 
iç karışıklığa, en küçük bir kardeş 
kavgasına da geçit vermemiştir. Bu 
aziz millet koskoca bir darbe girişi-
mini çıplak elleriyle bastırırken bile 
kırmamış, dökmemiş, yakıp yıkma-
mıştır… Kısacası, 15 Temmuz 
gecesi milletimiz bir yandan darbe 
girişimini akim kılarken, bir 
yandan da dünyaya demokrasi ve 
insan hakları dersi vermiştir. Bu 
yüzden, milletimizin şanlı ve emsal-
siz 15 Temmuz direnişi, şüphesiz ki 
bir insan hakları destanıdır da aynı 
zamanda. 

Darbe girişiminin başarılı olması 
halinde -tıpkı önceki darbe dönem-
lerinde olduğu gibi- en temel insan 
haklarının bile esamisi okunmaya-
cak, en temel hak ve özgürlükler 
ihlal edilecek ve mumla aranır hale 
gelecekti. İşte tam da bu noktanın, 
(aslında şehitlerimize ve gazilerimi-
ze ve de kahraman milletimize 
hakaret anlamına da gelen) “Kont-
rollü darbe” gibi söylemleri seslen-
direnlere ve hain-terörist-darbeci 
FETÖ mensuplarına haksızlık ve 
adaletsizlik yapıldığı yönünde algı 
oluşturmaya çalışanlara karşı 
özellikle ve ısrarla anlatılması, 

ülkece nasıl tehlikeli bir felaketin, 
nasıl karanlık ve korkunç bir 
uçurumun kenarından döndüğü-
müzün asla akıllardan çıkarılma-
ması gerekmektedir. Şayet bu 
darbe girişimi başarılı olsaydı, 
kimsenin hiçbir şüphesi olmasın ki, 
FETÖ’nün sahip olduğu sapkın 
ideolojisi dışındaki bütün yapıları 
tasfiye eden bir süreç ortaya 
çıkacak, en sade vatandaş için bile 
adeta cehennem hayatı başlayacak, 
basın ve ifade özgürlüğü tamamen 
ortadan kalkacak, baskıcı ve zorba 
bir zihniyet tarafından Türkiye 
dünyadan tamamen soyutlanacak; 
velhasıl, bu güzel ve biricik ülkemiz 
Türkiye, insan hak ve özgürlükleri-
ni postalları altına alacak faşist ve 
diktatör bir yönetimle, tarihinin 
belki de en uzun, en karanlık ve en 
kanlı dönemine mahkûm edilecekti. 
“Kontrolsüz darbe” gibi ima ve 
itham kokan, kimi karanlık dış 
odaklardan da beslendiği ve destek 
bulduğu açık olan çirkin ve yersiz 
söylemler, FETÖ’nün ve bu eli kanlı 
terörist örgütün yularını elinde 
tutanların ekmeğine yağ sürmek-
ten, kirli değirmenlerine su 
taşımaktan ve sonuçta ülkemizi zor 
duruma düşürmekten başka bir 
amaca hizmet etmemektedir.

BATI’NIN SAMİMİYETSİZLİĞİ
15 Temmuz gecesi birçok AB üyesi 
ve Batılı ülkeler; işbaşına geldiği 
günden bugüne askeri vesayetin 
hâkimiyet alanının daraltıldığı, 
vesayetçi yapı ile milli iradenin 
birbirinden net çizgilerle ayrıldığı, 
özgürlüklerin önünün açıldığı bir 
Türkiye’yi yine görmezden gelmiş-
tir. Bu ülkeler, darbecilere karşı 
kahramanca mücadele eden kosko-
ca bir halkı neredeyse suç işlemiş 
konuma taşıyarak bir nevi yaşa-
nanları seyretmekle yetinmişlerdir. 
Bir kısım medya kuruluşları da 
yaptıkları yayınlarla darbenin başa-
rısız olmasından mutsuz oldukları 
görülen bir tablo çizmişlerdir. En 
ufak bir insan hakki ihlali söylenti-
sinin akabinde Türkiye’yi acımasız-
ca topa tutan bazı “yetkili” ağızlar 
demokrasi destanı yazan milletimizi 
tebrik etmek bir kenara, sessizce 
neticeyi beklemiş ve milletin zaferi 
netleşince de “başsağlığı” dilemek 
ya da “geçmiş olsun” dileklerini 
ifade etmeyi değil, darbecilerin 

ahvalini sorgulamak amaçlı mesaj-
lar göndermişlerdir! Örneğin 
batının en muteber yayın organları-
nın ağzından “Erdoğan’ın öldürüle-
memiş olmasının darbecilerin bir 
hatası” olduğu dahi ifade edilmiştir! 
Fransa ve Almanya’da yaşanan 
(ülkemizde kalkışılan darbe girişi-
mini ile kıyaslanması bile mümkün 
olmayacak çaptaki) terör olayları-
nın hemen sonrasında OHAL ilan 
edilmesi kimseyi rahatsız etmemiş-
tir ama bunlardan katbekat büyük 
bir terör olayı -yani 15 Temmuz 
hain ve kanlı darbe girişimi- 
görmezden gelinerek Türkiye Cum-
huriyeti’nin aldığı OHAL kararı 
eleştirilmiştir. İşte bu ikiyüzlülük 
ve samimiyetsizlik örnekleri milli 
vicdanda derin yaralar açmıştır. 

SARSILMAZ İRADE RUHU
Türkiye eskisine kıyasla artık çok 
daha farklı bir noktadadır. 15 
Temmuz bize milletçe kardeş 
olmayı, farklılıklarımıza rağmen bir 
olmayı hatırlatmıştır. İnsan hakları 
açısından eriştiğimiz noktadan geri 
dönüşümüzün olamayacağı bilin-
ciyle, bundan sonrası için de hakla-
rımızın güvence altına alınabilmesi 
için, haksızlığa karşı güçlü duran 
bir hükümete, milletçe kenetlenme-
ye devam etmeye ihtiyacımız vardır. 
Milli iradeye ve hürriyetimize sahip 
çıkmak, insan onuru ve haysiyetini 
korumak ve 15 Temmuz’da milletçe 
sergilediğimiz dik duruşu, bu 
sarsılmaz irade ruhunu kaybetme-
mek, daima diri ve canlı tutmak ve 
bu ruhu illa ki gelecek kuşaklara 
aktarmak, öncelikli vazifelerimiz 
olmalıdır.

15 Temmuz’un sene-i devriyesinde 
tüm milletimize geçmiş olsun dilek-
lerimizi sunuyor, bir daha böyle 
acıların yaşanmamasını temenni 
ediyoruz. Bu vesileyle aziz şehitleri-
mizi rahmetle yâd ediyor, şerefli ve 
kahraman gazilerimize de en derin 
şükranlarımızı arz ediyoruz. Şehit 
ve gazilerimiz başta olmak üzere, 
kahraman halkımıza ve ona feraset 
ve dirayetle liderlik ederek o karan-
lık gecenin muhteşem bir zafere 
dönüşmesinde başrol oynayan 
Sayın Cumhurbaşkanımıza daima 
müteşekkir olacağız.
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BİR DESTANIN ARDINDAN; 
‘HAİNLERE MEYDAN OKUYAN KADINLAR’…

KARA GECE
Takvimler 15 Temmuz 2016 tarihi-
ni gösteriyordu… AK Parti Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkan 
Yardımcılarımız, Söğütözü’ndeki 
Parti binamızda tüm katların ışıkla-
rını tek tek yakıyordu… Bu bir 
meydan okumaydı… Anadolu 
topraklarını darbe marifetiyle işgal 
etmeye çalışan FETÖ’cü hainlere 
karşı ‘Biz buradayız’ diyorduk… 
Türkiye tarihinin en karanlık gece-
sinde biz kadınlar ışık yakıyor-
duk… 

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgüt-
lenen, Türkiye’de demokratik 
düzene, var olan siyasal işleyişe ve 
halkın iradesine el koymak isteyen, 
Erdoğan’sız bir Türkiye’yi hedefle-
yen FETÖ’cü hainler darbe planla-
rını yaparken, Anadolu insanının 
imanını, Anadolu kadınının maya-
sını hesaba katmayı akıl edememiş-
lerdi! 

Akıllarını ve ruhlarını satan zavallı-
lar, şizofrenik sözde imamlarının ve 
onun rüyalarının peşinde giderken, 
gerçek iman sahiplerini hesaba 
katmayı unutmuşlardı!

O kara gecede,  henüz Cumhurbaş-
kanımız televizyona çıkmadan, 81 
İlde Kadın Kolları teşkilatlarımız İl 
Başkanlıklarına gelmiş, gidecekleri 
noktaları belirlemiş, Başkomutanı-
mızın talimatını bekliyordu. Cum-
hurbaşkanımızın çağrısından önce 
sokağa çıkanların yüzde 25’i kadın-
dı… Cumhurbaşkanımızın talima-
tıyla birlikte ise meydanlara çıkan-
ların yarısına yakınını kadınlar 
oluşturuyordu.

Çocuklarını evde yalnız bırakıp 
vatan savunmasına giden kadınlar, 
kızıyla beraber yola çıkan analar 
meydanlardaydı… Türkmen Tekin 
gibi… İstanbul’da FETÖ’cü cuntacı-
ların kullandıkları tankın altında 
kalarak şehit olan Türkmen 3 
çocuk annesiydi ve 44 yaşındaydı. 

15 Temmuz gecesi Ankara’da 
jetlerin kulağı sağır eden seslerine, 
yaydığı korkuya aldırış etmeyenler-
den biriydi Derya Ovacıklı… 
Kazan’da Akıncılar Üssü’nde 
kurşunların hedefi olarak yaralan-
dı. Bir bacağını kaybetme tehlikesi 
yaşadı. Buna rağmen, 

“Bir bacak bir şey değil. Elham-
dülillah vatanımız elimizde” 

diyecek kadar yürekli… 

Tankların ve kendisine yöneltilmiş 
namluların önünde bir an bile 
tereddüt etmeden duran kadınımız, 
Nene Hatun’ların, Kara Fatma’nın, 
Şerife Bacı’nın, Gördesli Makbu-
le’nin torunları olduğunu tüm 
dünyaya gösteriyordu…  Aydın’lı 
Emir Ayşe’nin, 

“Mademki burası bizim vatanı-
mız; biz de bu vatanın olmalı-
yız.” 

sözleri gibi hayat buluyordu o 
gece…

Ayşe Aykaz Çengelköy’de açılan 
ateş sonucu şehitti… Gölbaşı Özel 
Harekat Daire Başkanlığı’na atılan 
bomba ile bir otobüsün içerisinde 
can veren polislerimizden 7’si 
kadındı. Demet Sezen, Kübra Doğa-
nay , Zeynep Sağır,  Gülşah Güler, 
Sevda Güngör, Seher Yaşar, Cennet 
Yiğit  hayatlarının baharında vatan 
evlatlarıydı… 

Darbe geçmişi olan bir ülke olarak 
Türkiye ilk defa böylesini yaşıyor-
du. İlk defa doğrudan millet hedef 

LÜTFİYE SELVA ÇAM
Kadın Kolları Başkanı

“Cumhurbaşkanımızın 
Çağrısından Önce Sokağa 

Çıkanların Yüzde 25’i 
Kadındı”“Türkiye Tarihinin

En Karanlık Gecesinde
Biz Kadınlar

Işık Yakıyorduk”

TÜRKİYE TARİHİNİN EN KARANLIK 
GECESİNDE BİZ KADINLAR IŞIK 

YAKIYORDUK… 
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alınıyordu. Kutsal olan tüm değer-
lerimize saldırıyorlardı… 

Türk Silahlı Kuvvetleri, asker, 
bayrak, Meclis…. Tüm kutsalları-
mız hedefteydi… O gece FETÖ’cü 
darbeciler helikopterle Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne inmeye 
çalışırken, Meclis bombalanırken 
çoğunluğu kadın milletvekilleri 
olmak üzere hepimiz milletin 
egemenliğinin en önemli sembolü 
olan TBMM’deydik. Yaşananlar film 
gibiydi ama gerçekti!  Hainler mille-
tin silahlarını kuşanmış, milletin 
tankları üzerinde; milleti hedef 
alıyordu… 

KAHRAMAN KADINLARIMIZ
Şehit Yıldız Gürsoy Altındağ’da 
ikamet eden bir ev hanımıydı. O 
gece,  GenelKurmay Başkanlığı’nın 
önüne gitti. Darbe girişimine engel 
olmak isterken açılan ateş sonu-
cunda yaralandı. Tedavi gördüğü 
hastanede 42 yaşında yaşamını 
yitirdi. 

Ülkesinin işgal edilme girişimine 
müsaade etmeyen kadınlar arasın-
daydı Safiye Bayat. İstanbul’da 
tankların karşısına Hz. Hüseyin'in 
sözleriyle yürüyen bir başka kahra-
man kadınımızdı… Köprüyü tek 
başına geçerek, tanklara ve eli 
silahlı askere meydan okuyan 
görüntüsü ile hafızalarımıza kazın-
dı. Safiye Bayat orada gazi oldu. 

Milleti topla, tüfekle sindirecekleri-
ni zanneden gafiller, gaflet uyku-
sunda kendi akıbetlerini yazıyorlar-
dı…

51 yaşında teröristlerin kurşunla-
rıyla şehit olan Sevgi Yeşilyurt’u 
oğlu şöyle anlatıyordu;
“Annem vatan söz konusu oldu-
ğunda kaplan kesilirdi. Köprüde 
ilk açılan ateşte koşmaya başla-

mış askerlerin üzerine, ilk şehit 
olanlardan biri olmuş annem" 

Kaplan kesilen kadınlar… Vatanını, 
evladı gibi koruyan kadınlar… 
Ölmek için yola çıkan kadınlar… 
Onur, cesaret ve asalet timsali 
kadınlar…

“Gidecek başka bir ülkemiz yok, 
Ben Erzurumluyum. Nene 
Hatun'un torunuyum” 

diyerek İstanbul Sarıyer’de sokağa 
çıkan ve her iki bacağına kurşun 
isabet ederek gazi olan 47 yaşında-
ki Jale Usta gibi… 

Saraçhane’deki İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi önünde darbecilere 
karşı verdiği mücadele sırasında 
açılan ateş sonucu gazi olan Neba-
hat Tapaloğlu gibi… 

13-14 yaşındaki çocuklardan eli 
öpülesi kadınlarımıza kadar herkes 
hainlere meydan okuyordu…
 
Yaşları küçük ama cesaretleri, aklı 
ve olgunlukları kendilerinden 
büyük iki isim daha gazi oldu 15 
Temmuz’da. Annesiyle birlikte 
Sabiha Gökçen Havalimanı'na 
gitmek üzere dışarı çıkan Ayşenur 
Tolun, Orhanlı gişelerine geldikle-
rinde FETÖ’cü askerler tarafından 
açılan ateş sonucu omurgasına 
isabet eden kurşunla gazi oldu… Ve 
bugün belden aşağısını hissetmi-
yor. “Allah ve vatan için sokağa 
çıktım” diyen Ayşenur yaralanma 
anını anlatırken bile;  “Hiç acıma-
dı canım, bir kere bile ah deme-
dim. Sadece Allah dedim” diyen 
bir genç kızımız o... 

Adiviye Gül İsmailoğlu da 14 yaşın-
da bir lise öğrencisi... Cumhurbaş-
kanımız´ın çağrısıyla, annesi, 
babası ve ablasıyla dışarı çıkan 
Adiviye, “O gece en çok ülkemizin 
Suriye gibi olmasından kork-
tum. Bunun sonucundada gazi 
olmak nasip oldu” diyebilen koca 
yürekli bir çocuk… 

Hepsi bir iman,
bir onur hikayesi…

 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
dirayetli duruşu ve bedenini tank-
ların önüne siper eden, “Bugün 
ölmeyeceksek ne zaman ölece-
ğiz” diye meydanlara inen Anadolu 
insanının sayesinde Türkiye uçuru-
mun kenarından döndü. Kolunu, 
bacağını, bir uzvunu kaybettiği 
halde bir ‘of’ bile demeyen, en ufak 
bir üzüntü dahi duymayan gazileri-
miz, şehadet şerbetini içen aziz 
şehitlerimiz sayesinde ikinci Kurtu-
luş Savaşını kazandı. Bu yüce 
milletin bir ferdi olmakla gurur 
duyuyorum. 

YARINLARA SAHİP ÇIKTILAR
İsimlerini zikretmekten onur 
duyduğum ve isimlerini bile bileme-
diğimiz kahraman Anadolu kadını-
na minnettarız. 15 Temmuz gecesi 
ve akabindeki Demokrasi Nöbetle-
rinde sabaha kadar meydanlarda 
çocuklarıyla bekleyen kadınlar 
kazanımlarına, ülkemize ve yarınla-
ra sahip çıktılar. AK Parti’nin refor-
mist politikalarının ülkemize 
kazandırdıklarının bilincinde oldu-
lar. Bu kazanımlardan ötürü; parti-
mizi kapatma, Gezi olayları, 6-8 
Ekim olayları, çukur terörü, 17/25 
Aralık hadiselerinin yaşandığının 
farkındaydılar. Çünkü AK Parti’nin 
kuruluşuyla ülkenin kaderi değiş-
mişti. Üstad Sezai Karakoç’un 
ölümsüz dizelerinde de vurguladığı 
gibi; 

“Sakın kader deme, Kaderin 
üstünde bir kader vardır.

Ne yapsalar boş, Göklerden 
gelen bir karar vardır.”

Allah şehitlerimizin şehadetlerini 
kabul etsin, Gazilerimizin gazası 
mübarek olsun.  Bu vatan, bu 
bayrak, bu millet ebediyete kadar 
minnettarız… 

“Hainler Milletin
Silahlarını Kuşanmış, 

Milletin Tankları Üzerinde; 
Milleti Hedef Alıyordu”

“Bu Yüce Milletin 
Bir Ferdi Olmakla Gurur Duyuyorum”



Saat 22.30 civarıydı… Yatsı nama-
zımızı kıldık, köprünün kapatıldığı-
nı duyduk. Eşim televizyondan 
dinliyordu o arada kızım aradı. 
Kızım ağlayarak Polis Akademisinin 
bombalandığını söyledi. Kızımın 
söylemesiyle odamın camından 
baktım ki, simsiyah bir duman… 
Kızım telefonda bir taraftan ağlar-
ken: ‘Sahiden bombalamışlar 
anne neden inanmıyorsun?’ dedi. 
Diğer kızım da İrlanda’daydı oradan 
sürekli arıyor olanları anlatıyordu. 
İnternette o da faaliyetteydi. Eşime 
‘ben gideyim bakayım’ dedim. Ben 
abdestimi aldım, giyindim hazır-
landım ve kızımı aradım helalleş-
mek için. Ben ne zaman helalleş-
sem başıma bir iş gelir. Önce 
Gölbaşı Ak Parti İlçe Başkanlı-
ğına gittik ardından eski kom-
şularımızı alarak Jandarma-
nın önüne gittik. Bizim 
arabada yedi kişi vardı ve 
içimizden bir kişi hariç 
hepimiz yaralandık. 
Oradan döndük külliyeye 
doğru yürürken tanklar 
geldi. Tanklar gözüme çok 
küçük geldiler. Tank hiç 

küçük olur mu? Tanklar 
büyükmüş! Tankın 

yanında 

GAZİ
MİNE
ÖZER

durdum. Askere yavrum sen beni 
nasıl vuracaksın dedim. ‘Ben senin 
annenim, teyzenim…’ dedim. ‘Biz 
seni çok seviyoruz…’ dedim. 
Gülümseyerek… Çocuk küçük 
kafalı miğferi yüzünü kapatmış. 
Aydınlıktı herkesin yüzünü hatırlı-
yorum… Askerle konuşuyorum, 
ifadesiz de olsa beni dinliyordu. 
Sonra yan taraftan biri bağırdı: 
‘Lan asker! Vur emrine uysana!’ 
benim gibi çok kişi duymuş ve 
helikopterden ateş edileceğini anla-
yınca uzaklaşmış, görmek için 
döndüğüm an hem helikopterden 
hem de yerden ateş edildi. Hatırla-
mıyorum, kendimi yerde buldum ve 
kolum çok acıyordu. Hareket 
edemiyordum… Eşimde de yaralar 
vardı ama onun durumu daha 
iyiydi. Orada Allaha şikâyet ettiğimi 
hatırlıyorum. ‘Allah’ım bizi 
vurdular!’ eşim toparlan dedi 
ancak kıpırdayamadım. Gözümü 
bir açtım öbek öbek insanlar 
yatıyordu. Ve bir minibüs yaklaştı 
bizleri içine koydular. Benim 
karnımdan ve midemden haberim 
yoktu. Başından yaralanmış bir 
çocuk vardı ve onun kafasından 
tutmamı söylediler, bir başka yara-
lının bacakları çok kötü durumday-
dı. Önce Turgut Özal Üniversitesi 
Hastanesine gitti araç, aracı kulla-
nan ve yanındaki çocuk indiler 
hemen sonra geri döndüler. Orada 
onlara: ‘Sizi kim sokağa çıkart-
tıysa o baksın, gidin!’ demişler. 
Ben bu işin bu hale geleceğini 
bilemedim! Çocuk ya! Çocuk nasıl 

yapar? Yapmaz! Diye düşünü-
yordum. 

Şimdi bakıyorum… 
Ellerinden kan dam-

lıyor! 
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GAZİ
SAFİYE 

BAYAT
Aklımdaki düşünce şuydu bir erkek gitse 
onu direk indirebilirler. Kadın olduğum için 
bana bir şey yapmayacaklarını; en fazla 
korkutamaya çalışabileceklerini düşündüm. 
Köprüde üç tankın bir arada olduğu yere 
gittim. Önce beni hırpalamaya çalıştılar 
Allahtan kalın giyinmiştim ve sırt çantam da 
vardı. Baktım ki; bunların gözü dönmüş, 
bunlar Türk askeri olamaz dedim. Asker 
kılığına girmiş katiller diye düşündüm. 
Hepsinin gözünde gördüm. Katillik ruhu 
sinmiş, bakışları değişmiş, merhamet 
yoksunu aciz ve küçük insanlar.
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“Biz Hazırız Genel 
Başkanım, Hazır 

Bekliyoruz, Her An 
Meydanlardayız”

64
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TEK BİR MİLLET
VARDI

İHANET ATEŞİ
Takvimler 15 Temmuz Cuma 
gününü gösteriyordu… Sıradan 
bir günün bitiminde evde 
otururken, bugünün bağrımıza 
ihanet ateşi olup kor gibi düşe-
ceğinden habersizdik…

Akşam saat: 22.00 sularında 
teşkilattan bir kardeşimiz, 
telaşlı bir şekilde, “abi köprüyü 
kapatmışlar bizi metrobüsten 
indirdiler ne oluyor bomba mı 
var?” Diye sordu… Şaşkınlıkla 
ne olduğundan bihaber Cum-
hurbaşkanlığından ve Başba-
kanlıktan birkaç yöneticimizle 
görüşerek durumu anlattım ve 
ne olduğunu sordum. Net bir 
şey olmadığını fakat her şeye 
hazır olunması gerektiğine dair 
bilgi aldım. Bunun üzerine 
teşkilat başkanımız ile istişare 
ederek telefon ve mesaj yoluyla 
tüm teşkilatımızı il ve ilçe 
başkanlıklarında toplanması 
noktasında bilgilendirdik.

Darbeyi belgesellerden izleyip, 
kitaplardan okuyup, büyükle-

rinden dinleyen bir nesil olarak 
“Yıl olmuş 2016 olur mu böyle 
şey?” diyor ve inanmıyorduk.

Başbakanımız arayarak “Melih 
teşkilatını hazırla ölümüne 
direneceğiz. Hiç kimseye, 
hiçbir haine bu bayrağı teslim 
etmeyeceğiz” dedi. Biz de “Biz 
hazırız Genel Başkanım, hazır 
bekliyoruz, her an meydanlar-
dayız” dedik.  Kalkışma ihtima-
liyle direnmek için hazırlanan 
teşkilatlarımız Başbakanımızın 
talimatıyla tüm Türkiye’de hain 
kalkışmaya karşı direnmek için 
meydanlarda en ön saflardaydı.  
Biz ise Altunizade köprüsüne 
gelen tüm kalabalıkla Boğaziçi 
Köprüsüne doğru yürüyorduk, 
50 metre önümüzdeki grup 
içinde olan Erol abimiz ve oğlu-
nun şehit olduğuna dair haber 
aldık. Her yerden ihanet şebe-
kesinin asker kılıklı teröristler 
tarafından şehit edilenlerin 

haberi geliyor, korku ve üzüntü 
ülkemizin üzerine kara bulut 
gibi çöküyordu.

Artık ne gerçek ne yalan bilemi-
yorduk ve bir haber daha geldi: 

TRT işgal edilmiş, darbeciler 
tarafından bildiri okutuluyordu. 
Silahlar, tanklar ve helikopter-
ler insanları hedef alıyor her 
taraftan şahadet haberleri 
geliyordu…

Vatan elden gidiyor, insanlar ne 
yapacağını bilmiyordu. Cum-
hurbaşkanımızın saat 00.26’da 
bir tv kanalına bağlanarak “Mil-
letimizi illerimizin meydanla-
rına davet ediyorum” çağrısı 
üzerine, Boğaziçi köprüsü 
üzerindeki kalabalık hızla 
artmaya başladı. Bu çağrı ile 
tarifi mümkün olmayan kitleler 

MELİH ECERTAŞ
Gençlik Koları Başkanı

‘’15 TEMMUZ, DARBE YAPILAN BİR 
ÜLKEDE YAŞAMAKTANSA, 

MEYDANLARDA ÖLÜRÜM DİYEN BİR 
NESLİN DİRENİŞİDİR ’’



“Seçilmişler Üzerinden 
Bir Milletin İzzetini 

Ayaklar Altına Almak 
İstiyorlardı”

“O Gece Başkaydı, O Gece Herkes Birbiriyle Ezelden 
Kardeşti”
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Çanakkale ruhu ile meydanlara 
akın ediyordu.

KARDEŞLİK GECESİ
İhanet büyük ve kanlıydı, Baş-
komutanı deruhte etmek, seçil-
miş siyasi iktidara pranga 
vurmak ve seçilmişler üzerin-
den bir milletin izzetini ayaklar 
altına almak istiyorlardı. Bu 
kanlı girişimin önüne set olmak 
için herkes farklı yönlerden aynı 
yöne, şehrin farklı sokakların-
dan darbecilerin üstüne üstüne 
tekbirlerle, sloganlarla yürüyor-
du. Ankara’da ve İstanbul’un 
farklı noktalarından gelen şehit 
haberleri her ne kadar yüreği-
mizi yaksa da Boğaziçi Köprüsü 
üzerindeki binlerce kişinin 
kararlılığını bir nebze olsun 
etkilemiyordu.

Ve salalar yükseliyor 
semalarda…

Dünya, bir milletin Çanakkale 
ruhuna bürünüp, İmanla zırh-
landığına şahit oluyordu. Kur-
şunlara koşuyor, Tanklara set 
oluyordu…

O gece başkaydı, o gece herkes 
birbiriyle ezelden kardeşti. O 
anlar bize ait, bizim kendimizi 

bulduğumuz yerlerdi… Çocuk-
larını yanlarına almış aileler, 
henüz lisede olan öğrenciler, 
üniversite okumak için Türki-
ye’nin dört bir yanından gelen 
gençler, yaşlılıktan ayakta 
duramayan ama yüreğindeki 
cesaret ve vatan sevgisi sapa-
sağlam duran amcalar ve teyze-
ler tarihin en büyük ihanetini 
yapanlara karşı dimdik ayak-
taydı…

O gece yoktu; ırk, dil ya da 
başka bir şey… Tek bir millet 
vardı, vatan için, bayrak için,-
devlet için bir araya gelmiş… 
Bin yıllık kardeşliğin şuuru ile 
çelik gibi sağlam yürekli bir 
nesil vardı… O gece Çanakkale 
Savaşında yedi düvele meydan 
okuyan ecdadın torunları 
olarak yedi düvelin maşası 
olmuş piyonlara karşı mücadele 
eden tek yürek olmuş bir millet 
vardı.

Karşımızda beyinleri uyuşturul-
muş milletin silahını millete 
doğrultan, aklını bir takım mec-
zupların emrine vermiş kuklalar 
vardı. Bizleri bu toraklara 
gömmek istiyorlardı ancak 
tohum olduğumuzu bilmiyorlar-
dı: Bir Ölüyor, Bin Diriliyor-
duk…

15 Temmuz’u 16 Temmuz’a 
bağlayan o gece, yaşadığımız en 
uzun geceydi. Hiç bitmeyeceğini 
düşünüyor fakat fetö’cü terö-
ristlerle mücadeleden bir adım 
olsun geri durmuyorduk, asıl 
plan kurucunun ALLAH (CC) 

olduğunun bilincinde tüm 
Türkiye’deki hainlerin, in edin-
diği kışlaların etrafında etten 
kalkan oluyorduk.

Milyonlar, devletin başı olmazsa 
devlet olmaz diyerek, Darbecile-
re karşı ellerinde bayraklarla 
demokrasiye, milletin iradesine, 
ülkesine ve liderine sahip 
çıkmak için meydanlara sel 
oldu.

BİR DESTAN YAZILDI
“Lider taşın arkasına saklanır-
sa, millet dağın arkasına 
saklanır” diyen Cumhurbaşka-
nımız darbecilere karşı meydan-
larda sel olan milletiyle beraber 
olmak için tüm tehdit ve engel-
lemelere rağmen 16 Temmuz 
saat 04.20’de Atatürk Havali-
manına geldi. Milletimizle omuz 
omuza darbecilere meydan 
okudu ve direndi. “15 
Temmuz, darbe yapılan bir 
ülkede yaşamaktansa mille-
timle meydanlarda ölürüm” 
diyen bir liderin ve ona inanan 
milyonların destan yazdığı bir 
geceydi.

Tarifi olmayan o gecede, Çanak-
kale ruhuyla şehit olanlar bu 
vatanı bizlere emanet eden 
ecdadın yüklediği şuuru bir kez 
daha hafızalarımıza kazıdı. 15 
Temmuz, gelecek nesillere şanlı 
bir direnişin örneği olarak akta-
rılacak ve bu topraklar üzerinde 
plan kuranların yüreklerine de 
korku salacaktır.

O geceyi yaşananları ve şanlı 
direnişimizin kahramanlarını 
asla unutmayacağız ve unuttur-
mayacağız!!!



O gece eve gelirken Cumhurbaşka-
nımız telefonla canlı yayında 
sokağa çıkın deyince o an hiç tered-
düt etmeden ben ve oğlum sokağa 
çıktık. Çevik kuvvetin önüne yürü-
yorduk. Çevik kuvvetin önüne 
yürürken Tuna Lisesinin önündeki 
ışıklarda çocuğum yere yığıldı. 
Ayağı takıldı zannettim. Bir iki defa 
seslendim; Halil İbrahim diye… 
Baktım ses yok… O an elimi 
başının altına koydum kaldırmak 
istedim baktım ki kan var. Kanı 
görünce vurulduğunu anladım. 
Arkadaşlarla arabaya bindirdik 
hastaneye götürdük. Önce Bayram-
paşa devlet hastanesine sonra 
bağcılar araştırma hastanesine 
götürdük. Bize beyin ölümünün 
gerçekleştiğini söylediler. Ondan 
sonra 2-3 gün bekledik dua ettik. 
Pazartesi günü durum kritik, 
organları bağışlar mısınız dediler. 
Eşimle konuştuk ve kabul ettik 
organları bağışladık. Şimdi 1 Halil 
gitti 5 Halil yaşıyor. Bizde onun 
gururuyla yaşıyoruz. Şimdi 4 tane 
çocuğum var. Cumhurbaşkanımız 
çevik kuvvetin önüne gel dese ben 
dâhil 4 çocuğumla yine giderim. Bu 
vatana kendim dâhil 4 çocuğumu 
kurban ederim. Bu köpeklere fırsat 
vermemek için elimizden gelen her 
şeyi yaparız.

Her insanın bir hayali var. O hep 
bilgisayar mühendisi olmak istiyor-
du. Nasip kısmet olmadı. Hayali 
annesine ilerde ev almaktı. Annesi 
evim olsun kiradan kurtulayım 

Oğlum yatıyordu cumhurbaşkanı-
nın konuşmasını duydu, pencere-
den dışarı baktı. Millet gidiyordu, o 
da gidelim dedi. Babasıyla beraber 
çıktılar. Yarım saat geçmeden eşim 
telefon açtı. Komşular seni getirsin 
Halil İbrahim düştü, vuruldu dedi. 
Önce Bayrampaşa hastanesine 
ardından Bağcılar Araştırma Hasta-
nesine gittik. Hastanede gerçeği 
öğrendik yapacak başka bir şeyimiz 
yok dediler. 3 gün kaldı, 4.gün şehit 
oldu. 

Aynı şey olsa gene hepsini peşime 
toplar giderim. Çocuklarımı düşün-
müyorum başımızdakileri düşünü-
yorum. Allah düşmana fırsat 
vermesin. 

15 TEMMUZ’UN EN GENÇ ŞEHİDİ 
HALİL İBRAHİM YILDIRIM

15 YAŞINDAYDI
Babası Bahattin YILDIRIM 

Cumhurbaşkanımız çevik 
kuvvetin önüne gel dese 
ben dâhil 4 çocuğumla 
yine giderim. Bu vatana 
kendim dâhil 4 çocuğu-
mu kurban ederim. Bu 
köpeklere fırsat verme-
mek için elimizden gelen 
her şeyi yaparız.
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derdi. Halil de ona ev alacağını 
söylerdi. İşte nasip olmadı, çok 
şükür şehit oldu. Farklı bir şekilde 
de ölebilirdi. Oğlumun arkasından 
herkes çok güzel konuşuyor, ne 
güzel bir çocuk yetiştirdiğimizi 
söylüyorlar. Bende bütün şehit 
ailelerine başsağlığı diliyorum. 

Çocuklarımı hep alın teriyle 
çalışarak kazandığımla büyüttüm. 
Kimseye muhtaç etmedim. Haram 
ekmek yemedi inşallah herkese 
şefaatçi olur.

Annesi Hazal YILDIRIM“

”



Mahir AYABAK
16 YAŞINDAYDI
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15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı-
mızın talimatıyla tüm halk 
dışarıya çıkınca Mahir de havaa-
lanındaki kulenin orda hain 
askerin ateşi sonucu şehit oldu. 
Adalet istiyoruz. İdam istiyoruz. 
Bir daha kimsenin canı yanma-
sın, benim evladım daha 16 
yaşındaydı. Sadece benim 
kaybım değil tüm Türkiye’nin 
kaybı. Vatan sağ olsun.

O gece herkes tek bir şey düşü-
nüyordu. Ülkeyi hainlerden 
kurtarmak Salavatlarla, tekbir-
lerle, bedenimizle siper olduk. 
Sabaha kadar. Önce inanama-
dık sonra cumhurbaşkanımız-
dan talimat gelince anladık. O 
olmasa ülke bir yerlere gidemez. 
Biz onun talimatını kanun gibi 
görüyoruz. Onun talimatıyla 
tüm ülke sokağa döküldü. 
Mahir cumhurbaşkanımızı 
örnek alıyordu. Çalışkanlığıyla 
kafa yapısıyla ben öyle biri 
olmak istiyorum diyordu. 1 ay 
olmuştu işe başlayalı. Herkes 
gibi onunda hayalleri vardı. 
Ezanla doğdu, salavatlarla öldü. 
Hem sevindik hem üzüldük. 
Sevindik; vatanı kurtardık, 
üzüldük; evladımızı kaybettik…

Mahir havaalanındayken telefo-
na görüşüyorduk. Üzerimize 
yağmur gibi mermi yağıyor dedi. 
Dikkatli ol dedim. Tamam, baba 
dedi. Telefonla konuşarak onu 
yönlendirmeye çalıştım kendini 

Benim evladım havaalanında 
şehit oldu. Ben evladımla gurur 
duyuyorum. O hainler anneleri 
için utanç kaynağı. Hiçbir anne 
16 yaşında kaybetmek istemez 
evladını. Ama vatan uğrunda 
hepimiz seve seve şehit olmaya 
hazırız. Kimse kurşun sıkmadı 
diyorlar. Benim evladıma hain-
ler kurşun sıktı. Biz bu hainle-
rin ayıklanmasını istiyoruz. 
Adaletin yerini bulmasını istiyo-
ruz. O insanın nasıl bir ceza 
aldığını ben gözümle görmek 
istiyorum. Bu pislikler ayıklan-
sın. Hiçbir annenin yüreği 
yanmasın. 
Benim evladım bize çok 
düşkündü. Beni çok severdi. 
Küçükken bana hep anne seni 
çok güzel yaşatacağım derdi. 
Görürsün diyordu. Son zaman-
larda çok heyecanlıydı. Çok 
aktifti, hedeflerim var diyordu. 
Kendime iş kuracağım diyordu. 
Çok güzel hayalleri vardı, dede-
sine özeniyordu. Askere gidip 
dönünce hemen evleneceğim 
benimde dedem gibi bir sürü 
torunlarım olsun diyordu. Çok 
büyük ve geniş bir aileye sahip 
olmak istiyordu. Beni hiç üzme-

Babası Zahir AYABAK korumasını söyledim.

Türk insanı tek bir gövde 
gibidir. Türk insanı kimseden 
çekinmez. Biz barış istiyoruz 
bize dokunanı da affetmiyoruz.

Annesi Muhteber AYABAK

yen bir evladımdı, o sabah sanki 
benimle vedalaşarak ayrıldı. 
Oğlum çok cesurdu, ama 
bugüne kadar ne maça ne 
eylemlere katılmadı. Ama söz 
konusu vatan olunca onu kimse 
durduramadı. Oğlum yaşarken 
de bana şeref verdi şehit 
olurken de, herkes onu çok 
severdi, bana şehit annesi olma 
şerefini verdi. Ben evladımla 
gurur duyuyorum. Ezanlarımızı 
dindirtmeyeceğiz. Ben Kürt 
kökenliyim vatan savunmasının 
kürdü türkü yoktur. Bu bayrak 
altına bu vatanda yaşamaya 
gurur duyuyorum. Oğlum abla-
larından küçüktü ama evin 
babası gibiydi. Ablalarına pasta 
alıyor dükkâna bırakıyor. Hava-
alanına gidiyor. Havaalanından 
dönüşte eve götürmeyi düşünü-
yor. Mahir in eve gel meşini ve 
birlikte gitmeyi planlıyorduk. 
Ama işten sonra o havaalanına 
gitmiş. İlk gidenlerden. Askerin 
birini alıp polise teslim ediyor. 
İkinci kez döndüğünde askeri 
araçtan mahire ateş ediyorlar. 
Orada yere düşüyor.
Yolda kuzeni gel beraber gidelim 
diyor. O da hayır abi biz genciz 
önde olmalıyız diyor. Siz bana 
ayak uyduramazsınız diyor ve 
koşuyor. 
Dünyaya söylemek istediğim; 
Kendi çıkarları için Müslüman 
ülkelerini karıştırmasınlar. 
Fitne fesat çıkarmasınlar. Biz 
her zaman vatan savunmasında 
varız. 



MUTLU CAN KILIÇ
17 YAŞINDAYDI

Yatsı namazını kılmıştım, 
balkonda oturuyordum. Mutlu-
can, TV izliyordu, balkona heye-
canla yanıma geldi, 'baba köprü-
ye bomba koymuşlar, askerler 
köprüye gitmiş' dedi. Ben de 
merak edip haberleri izlemeye 
odaya gittim. O da biraz üşüt-
müştü, odasına uyumaya gitti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
çağrısı ile Emniyet binasına 
gittik daha sonra Külliye'ye 
giderek orada darbecilere karşı 
mücadele verdik. Oğlum, F-16 
sesi ile uyanmış. Annesine beni 
sormuş, sokağa çıktığımı öğren-
miş. O anda TV'de 'TBMM'ye 
bomba atıldı' haberini görünce 
'babam şehit oldu' diyerek evden 
hızlıca çıkmış. Annesi beni 
aradı, 'Mutlucan geliyor, durdur' 
dedi. Yolda hep ağlamış. Ben 
aradım 'oğlum gelme, ben iyiyim' 
dedim ama dinlemedi, Külliye'ye 
geldi. 05.30 sularında 'baba ara' 
diye mesaj atmış, o arada bir 
hareketlenme olunca ben 
oğlumu aramayı unuttum. 6.30 
sularında aradım ama ulaşama-
dım. Külliye'ye bomba atıldıktan 
sonra o alana gitmek istedim 
ama ayaklarım tutmadı gideme-
dim, eve gittim. Oğlum gelme-
mişti. Onu her yerde aradık, en 
son birini gösterdiler oğluma 
benzettim ama o olduğunu 
kabul etmedim. Bir gün sonra 
gittim, oğlumun şehit olduğuna 
inandım. Bombalama esnasında 
şehit olmuş. Bu hainlere 

Nasıl anlatayım… Mutlucan 
çalışıyordu daha işten gelme-
mişti. Eve geldiğinde yolda bir 
şeyler duymuş terör saldırısı var 
dedi. Saat on civarıydı sonra 
yorgunum dedi yattı. Gece 
yarısından sonra kalktı, televiz-
yondan olanları duyunca daya-
namadı. Anne bende gidiyorum 
dedi. ‘Oğlum bu saatte nasıl 
gideceksin?’ dedim. ‘Ben 
giderim…’ dedi. Gitmiş, nasıl 
gitmiş… Buradan oraya otobüs 
yok ve mesafe çok uzak. Oğlum 
garsonluk yapıyordu babasına 
destek oluyordu. Anne sana ev 
alacağım derdi. Şimdi devlet 
bize ev verdi, Allah tüm büyük-
lerimizden razı olsun bir an 
olsun bizi yalnız bırakmadılar. 
Ama ben evi ne yapayım? Ben 
bitmişim… 

Ona nasıl kıydılar? Küçücük 
çocuk neresine, nasıl kıydılar? 
Nasıl bomba attılar? Hiç mi 
Allah’tan korkmadılar? Üzerin-
de ceket var televizyondaki 
görüntülerde. Evden giderken 
bir gömleği vardı. Kimden aldı o 
ceketi, nasıl gitti? Acaba 
ölürken; Anne mi dedi Baba mı? 
Hangimizi çağırdı?

Bizim uzun yıllar çocuğumuz 
olmadı, on sene… Sonra o 

Babası Bilal KILIÇ gereken ceza verilsin.

Annesi Yıldız KILIÇ

doğdu… O yüzden adını Mutlu-
can koyduk! O bizim mutlulu-
ğumuzdu… Aldılar… Ben şimdi 
ne yapayım? İşten geldiğinde 
çok acıkmış olurdu ve gelir 
gelmez sorardı: ‘Anne ne pişir-
din?’ diye. Şimdi kim soracak 
bana? ‘Anne ne pişirdin?’
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Ona nasıl kıydılar? 
Küçücük çocuk neresine, 
nasıl kıydılar? Nasıl 
bomba attılar? Hiç mi 
Allah’tan korkmadılar? 
Üzerinde ceket var 
televizyondaki görüntü-
lerde. Evden giderken 
bir gömleği vardı. 
Kimden aldı o ceketi, 
nasıl gitti? Acaba 
ölürken; Anne mi dedi 
Baba mı? Hangimizi 
çağırdı?

“

”



Halil Kantarcı

"ONLARI ÜMMETE
  EMANET EDİYORUM”
28 Şubat sürecinde idamla 
yargılanan ve 16 yaşında hapis-
haneye girip 25 yaşında çıkan 
Halil Kantarcı, suçsuzluğunun 
anlaşılmasının üzerine beraat 
etmişti. 15 Temmuz akşamı bir 
an düşünmeden meydanlara 
koşan Kantarcı, darbeye diren-
diği Çengelköy’de FETÖ’cü hain-
ler tarafından iki kurşunla şehit 
edildi.

36 yaşındaki Halil Kantarcı, 
FETÖ’nün darbe girişimini 
televizyondan öğrendi. Çengel-
köy Karakolu'nun askerler 
tarafından basıldığını duyan 3 
çocuk babası Kantarcı, milli 
iradeye destek için meydanlara 
çıkmak istedi. O sırada dışarı-
dan patlama seslerinin duyul-
ması üzere eşi Ayşe Kantarcı 
gitmesini istemese de Halil 
Kantarcı, 'Bana bir şey olacaksa 
evde de olur. Hakkını helal et' 
diyerek evden ayrıldı. Evden 
çıkmadan önce çocuklarını öpen 
Kantarcı, Çengelköy’de vatanı, 
milleti ve imanı için direndiği 
FETÖ'cü askerler tarafından 
vuruldu. Eşinin gece boyunca 
aradığı ancak ulaşamadığını 
söylediği Kantarcı, kaldırıldığı 
Ümraniye Atlas Hastanesi'nde 
şehit düştü.

Halil Kantarcı’nın ömrü boyun-
ca paralel çeteyle savaştığını 
söyleyen kardeşi Kadir Kantarcı, 
ağabeyinin son sözünün “Eşimi 
ve çocuklarımı çok seviyorum. 
Onları ümmete emanet ediyo-
rum” olduğunu söyledi.

"28 Şubat'ta 16 yaşındaydı
  idamla yargılandı”

AK PARTİ TEMMUZ 2017  |  15.YIL

69

Kantarcı, 'Bana bir şey 
olacaksa evde de olur. 
Hakkını helal et' diyerek 
evden ayrıldı. Evden 
çıkmadan önce çocukla-
rını öpen Kantarcı, 
Çengelköy’de vatanı, 
milleti ve imanı için 
direndiği FETÖ'cü asker-
ler tarafından vuruldu. 
Eşinin gece boyunca 
aradığı ancak ulaşamadı-
ğını söylediği Kantarcı, 
kaldırıldığı Ümraniye 
Atlas Hastanesi'nde şehit 
düştü.

“

”

Halil Kantarcı, henüz 16 yaşın-
dayken Milli Gençlik Vakfı'na 
üye olduğu, oturduğu mahalle-
deki meyhanelere saldırdığı ve 
tehdit ettiği iddiasıyla İstan-
bul'da gözaltına alınmıştı. 
Kantarcı, hakkında yapılan 
asılsız iddialar ve hukuksuz 
yargılama sürecinin ardından 
idamla yargılanmıştı.

Dönemin Devlet Güvenlik Mah-
kemesi (DGM) tarafından idamla 
yargılanan Kantarcı, hakkında 
yapılan iddialara delillerle karşı 
çıkmıştı. Kantarcı, beş çocukluk 
arkadaşıyla birlikte İstanbul 2 
No.'lu Devlet Güvenlik Mahke-
mesi'nde yargılandı. Yargılama 
sürecinde 10 yıla yakın hapis 
yatan Kantarcı, suçsuz olduğu-
nun anlaşılması üzerine hakim 
kararıyla beraat etti.

Fatih Camiinde kılınan cenaze 
namazının ardından Çengelköy 
Mezarlığı’na defnedilen Halil 
Kantarcı, geride ümmete emanet 
ettiği 9 aylık Ömer Tarık, 2,5 
yaşındaki Zeynep Serra ve 9 
yaşındaki Ali Cihad’ı bıraktı.

Şehit Halil Kantarcı’nın ardın-
dan 9 sivil toplum kuruluşunun 
destek verdiği bir kampanya ile 
Sri Lanka’da bir Şehit Halil 
Kantarcı’nın Yetimhanesi kurul-
maya başlandı. Ayrıca şehidin 
ismi, İstanbul Üsküdar’da bir 
anaokuluna ve İzmir Kemalpa-
şa’da bir Anadolu imam hatip 
lisesine verildi.



NİŞAN GECELERİNDE ŞEHİT 
OLDULAR
Nişan gecelerinde şehit edilen Komiser 
Yardımcısı Seher Yaşar ve nişanlısı Polis 
Memuru Halil Gürsel, omuz omuza şehit 
olarak 15 Temmuz darbe girişiminin en acı 
öykülerinden birine imza attılar.

Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekât Daire 
Başkanlığı'nda görev yapan Komiser Yardım-
cısı Seher Yaşar ile Polis Halil Gürsel’in 15 
Temmuz akşamı nişan töreni yapılacak ve 
evliliğe ilk adımları atılacaktı. Darbe girişimi 
patlak verince amirleri, mesai sonrası eve 
gelen çifti arayarak yeniden göreve çağırdı. 
Gelen haber üzerine Halil Gürsel, aynı gece 
nişanlanacağı Komiser Seher Yaşar’ı da 
alarak Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlı-
ğı'na hareket etti.

Şehit olmadan 15 dakika önce babası ile 
telefonda görüşen Seher Yaşar, darbecilere 
karşı hazırlık içerisinde olduğu için “Ben sizi 
arayacağım” diyebilmişti ancak bu son görüş-
meleri oldu. Asker elbisesi giymiş bir grup 
FETÖ mensubu teröristin, Diyarbakır 8'inci 
Ana Jet Üssü'nden kaldırdığı savaş uçakları, 
Özel Harekât Daire Başkanlığı'na bomba 
yağdırdı. Omuz omuza direnen çift, onlarca 
meslektaşlarıyla birlikte şehit oldu.
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Seher Yaşar
Halil Gürsel





15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul

ŞEHİTLERİMİZE VE
GAZİLERİMİZE SAYGIYLA...


