Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz gecesinde tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece
imanıyla, inancıyla, yüreğiyle duran aziz milletimizin kahraman çocukları;
Milletimiz, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi karşısında, bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu
coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymustur. Bu millet, tıpkı 718
yıl önce Söğüt'te, 564 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını hayat alanı olmanın öte
sinde istikbali olarak da gördüğünü tüm dünyaya haykırmıştır. Bu vatanın her bir ferdi, bu ülkeyi ken
disine yôr etmemek için saldıranlara karşı 100 yıl önce Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da
ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı açık seçik bir şekilde tekrar vermiştir.
Çanakkale'den aldığımız cesaretle, öz güvenle ve emanete sahip çıkma sorumluluğuyla 15 Tem
muz'da ikinci Kurtuluş Savaşımızı yekvücut olarak zafere taşıdık. 15 Temmuz bizim yeni Çanakka
le'mizdir, Dumlupınar'ımızdır, Sakarya'mızdır. Yıllardır darbelerin, müdahalelerin, vesayet güçlerinin
pençesinde kıvranan bu asil milletin şahlanışıdır.
İhanet çetesi mensupları aracılığıyla, vatan hainleri vasıtasıyla, Türk halkını tedip edeceklerini ve dev
leti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz akşamı harekete geçenler, ertesi gün, gün doğarken
milletimiz tarafından tam bir hüsrana uğratılmışlardır.
Milletimiz, 15 Temmuz hain kalkışması karşısındaki duruşuyla, inancını ve hayırseverlik duygularını
sömürerek ihanet zehrini damarlarına zerk etmek isteyen FETÖ gibi örgütlerin ülkemizde boy göster
mesine asla meydan vermeyeceğini göstermiştir.
15 Temmuzda milletimizin şahlanan bilinç ve ruhu bu topraklarda diri olduğu müddetçe terör örgütle
rini maşa olarak kullanan hiçbir vesayet odağı ülkemizi teslim alamayacaktır. Her kim ki din adına,
mukaddes bildiğimiz değerleri kullanarak milletimizin fertlerini istismara kalkışırsa önce Kur'an-ı Ke
rim'de defalarca emredilen "Akletmez misiniz?" ikazını hatırlayacağız. Rabbimizin bize en büyük ihsa
nı olan irademizi, aklımızı kesinlikle kimseye teslim etmeyeceğiz, hiçbir hain terör odağına ipotek et
meyeceğiz. FETÖ'cülerin karşısına dikilen halkımızın vatanına, bayrağına, mi Ilı iradesine ve demokra
sisine sahip çıkmasında en etkili silahı olan ve kendisinden güç aldığı imanı, bölücü gayelerle milleti
mizin içine fitne sokmaya çalışanlara karşı her zaman sinesinde sarsılmaz bir şekilde yerini koruya
caktır.
Millı şairimiz Akif ne diyor; "İmansız olan yürek sinede paslı bir yüktür:' Milletimiz o gece imanıyla
dünyanın en modern silahlarına galebe çaldı. Tekbirle tankın üzerine gideni kim esir edebilir? Sağında
solunda onlarca kişi şehit düştüğü hôlde geri dönmeyeni kim durdurabilir? Kendisine geri dön çağrısı
yapana; "Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz?" cevabını verene kim zincir vurabilir?
Ne diyor Akif; "Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, o rük0 olmasa dünyada eğilmez başlar:' Öz
gürlüğüne, bayrağına, vatanına, milletine, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine teşekkürle
rimi sunuyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
Sevgili çocuklar,
Şimdi çalışma zamanı; çalışacağız, çok çalışacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Bununla
kalmayacak, 2053, 2071 vizyonlarımıza erişmek için var gücümüzle çalışacağız. Dışa bağımlılığı or
tadan kaldıran, büyük projelerini, yatırımlarını kesintisiz hayata geçiren bir Türkiye olma yolunda hep
birlikte yürüyeceğiz. Bu yolda en büyük güvencemiz sizlerin varlığı ve gayretleridir.
İşinizin zor, sorumluluğunuzun çok büyük olduğunu hatırlıyor, sizleri muhabbetle selamlıyorum.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

15 TEMMUZ SOZLUGU
■■

■■ .... ■■

Cumhuriyet
Egemenliğin millete ait olduğu ve bu egemenli
ğin yine millet tarafından seçilen temsilciler
aracılığı ile kullanıldığı yönetim biçimi.
Demokrasi
Milli iradeyi, vatandaşların eşitliğini ve özgürlü
ğünü esas alan, hukuk devleti ilkesinin geçerli
olduğu toplumsal düzen.
Meclis (Parlamento)
Üyeleri millet tarafından belirli bir süre için
seçilen ve başlıca görevi millet adına kanun
çıkarmak olan yasama organı.
Darbe
Millete ve seçilmiş hükumete yönelik, güç ve
silah kullanarak
devirme girişimi.

FETÖ

FETÖ kısaltması, halkın dini duygularını sapkın
görüşleriyle istismar eden Fetullahçı Terör
Örgütünü ifade eder. Sınav sorularını çalarak
devlet kurumlarına haksız şekilde yerleşen;
eğitim, adalet ve güvenlik alanları başta olmak
üzere, kamu imkanlarını kendi çıkar ve amaçları
için kullanan bir terör örgütüdür.

SORULARLA 15 TEMMUZ
Ne oldu?

Devleti ele geçirmek için darbe yapmaya kalkıştı.

Kim yaptı?

Kökü dışarda FETÖ örgütü yaptı.

Kime karşı yapıldı?

Türkiye Cumhuriyeti devletine, meclise ve seçilmiş
hükümete karşı, yani mi Ilı iradeye karşı yapıldı.

Ne zaman yapıldı?

15 Temmuz 2016 tarihinde.

Amaçları ne idi?

Amaçları devleti ele geçirmekti.

Nasıl yayıldılar?

Kendilerini iyilik yapan iyi insanlar olarak göster
diler. Gerçek yüzlerini sakladılar.

Hangi yolu izlediler?

Yaklaşık elli yıl önce başladırlar. Amaçlarına ulaşmak
için yalan söylediler, yasaları çiğnediler, günah işledi
ler. Suçlarını "hizmet hareketi'; "eğitim gönüllüsü" adı
altında gizlediler ve milleti kandırdılar. Kendilerini din
dar ve iyi insanlar olarak gösterdiler. Halkın iyi niyetini
kullanıp onları aldattılar.

Kim durdurdu?

Meydanları dolduran millet, milli iradenin temsilcisi
siyasetçiler, direniş çağrılarını yayınlayan ve destekle
yen basın, darbeye karşı mücadele eden polis ve asker
durdurdu.

Basarsalardı ne olurdu?

Devletimizi kaybedebilirdik, bağımsızlığımızdan,
özgürlüğümüzden olabilirdik.

Hangi dersleri çıkardık?

Aklını kullanmayan insanı başkaları
kullanır. Milletin desteğini almayan
amacına ulaşamaz. Bağımsızlığına sa
hip çıkanı kimse esir edemez.

Ne yapmalıyız?

Yasalara aykırı, akla uymayan, vicdanı
rahatsız eden düsünceleri kabul etme-

..

ONCE OKU SONRA BUL
Birkaç gazeteci, ölümünden kısa bir süre önce millı sairimiz Mehmet Akif'i ziyarete gitti. Sohbet sırasında
söz bir ara İstiklal Marşı'ndan açıldı ve bir vesile ile �arşın deği�tirilip değiştirilemeyeceği konuşuldu. Akif
hasta yatağından heyecanla doğruldu, herkesin ayakta dinlediği istiklal Marşı'nı değiştirmeye kimsenin gü
cünün yetmeyec_eğini söyledi. Bitkin bir hôlde yastığa yaslanırken "İstiklal Marşı bir daha yazılamaz:· dedi.
"Kimse bir
. daha istiklal Marsı
, yazamaz, ben de yazamam!" Sonra derinden gelen bir sesle: "Allah bu millete
bir daha istiklal Marsı
yazdırmasın!
Allah bir daha bu memleketin, bu milletin istiklalini tehlikeye düsürme,
. ,
sin! Bir daha onu istiklal Marşı yazmaya mecbur etmesin:· dedi, sustu.
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BUL BAKALIM!
Karşınızda bambaşka bir kelime avı duruyor. C, Ç, J,
P ve Z harflerinin nerede görürseniz silin. Bakalım
burada sizi nasıl bir cümle bekliyor.

ARKADASLARIMIZIN
.'
KALEMiNDEN 15 TEMMUZ
15 TEMMUZ
Sen vatan kahramanı, demokrasi sehidi,
,
Yine bir tarih yazdın, dünya bunun şahidi.
Bir mucize yarattın 15 Temmuz gecesi,
Can verdin vatan için yoktu bunun ötesi.
O nasıl bir yürek, binlerce tanka bedel,
Ölüm bile vız geldi utandı senden evvel.
Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü,
Yeniden dile geldi Çanakkale Türküsü.
Seninle nöbette bak bu milletin tamamı,
İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı.
Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağın,
Ey şehit oğlu şehit önderisin her çağın.
Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne,
Bak adını nakşettik gönlümüzün büstüne.
Şahadet şerbeti içtiniz her biriniz,
Bilin ki mahşere kadar kalbimizde yeriniz.
Arda SÖYLER
Ortaokul Öğrencisi/ Nevşehir

VATAN UĞRUNA
Bir şehidi anlatacağım size bu bir destan
Gözünü kırpmadan ölüme yürüyen bir aslan
Vatanı uğruna Elif'i, Ertuğrul'u ardında koyan
Bir yiğidi anlatacağım size, Niğde'de doğan
Kanı deliydi belli Türk Askeri
Ona güvendi komutanı, çünkü o sözünün eri
Bir kurşunu yetti, haini devirdi
Adı Ömer Halisdemir, işte böyle biriydi
Üstüne gelse de düşman ordusu
Belli ki yoktu onun ölüm korkusu
Yedi düvele duyurulacak bu destan
Her anadan doğmaz böyle bir aslan
Elif Ceyda D0KUMACI
Ortaokul Öğrencisi/ Gaziantep

■
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15 TEMMUZ GAZiLERi
O gece herkes elinden geldiğince mücadele et
meye çalıştı. Kimisi elinde bayraklarla meydan
lara çıkarak güvenlik güçlerimize destek verdi,
kimisi bizzat darbecilerin karşısına dikildi, kimisi
jetler havalanmasın diye tarlasını, traktörünün
lastiğini yaktı, kimisi kamyonuyla meydanlara
insan taşıdı, herkes dilinde dua, Allah'a yalvar
dı... Sonrasında ülkenin dört bir yanında yedi
den yetmişe tüm halkımız günlerce demokrasi
nöbeti tuttu.
Dedik ya, herkes kendince, karınca kararınca bir
şeyler yapmaya çalıştı diye. İşte güzel ülkemizin
güzel insanlarından birkaç onurlu davranış ...
>>>

■

MiLLET ELELE
Darbecilere karşı mücadele eden polisini unut
mayan vatandaşlar da o gece ve sonrasında
yaptıkları jestlerle vefa borçlarını ödemeye ça
lıştı. Türkiye genelindeki çeşitli firmalar, polisle
rin verdikleri yemek siparişlerinin ardından üc
ret ödeme taleplerini "Ücretini 15-16 Temmuz
tarihinde canlarınızla, fazla mesailerinizle öde
diniz, afiyet olsun " yazılı fişlerle reddetti.

■

VATANIN SIGORTASI
Ordu'da görevli bir emniyet müdürü, evine
elektrik bağlatmak için dağıtım şirketine gitti.
Zorunlu Deprem Sigortası yatırmasını istediği
kişinin polis olduğunu öğrenen firma yetkilisi,
"Bu ülkenin sigortası tarafınızdan yapılmıştır.
Ayrıca deprem sigortasına gerek yoktur." şeklin
de yazdığı ve kaşe basarak imzaladığı yazıyı
emniyet müdürüne vererek, elektriğin en kısa
sürede bağlanmasını sağladı.
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Yıllık izinde bulunduğu Rize'den darbe teşebbüsü nedeniyle dönmeye çalışan bir polis memuru bilet almak için
turizm firmasına gitti. Kesilen bilet karşısında ücreti soran polis memuruna "1 kuruş" yazan bilet verilerek, para
alınmadı.

■

■

GAZiLERiN
DiLiNDEN
O GECE
■

■
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■

GAZI OLMAKTAN SEREF
,
11

DUYDUM

15 Temmuz gecesi milletimiz, darbecilere karşı
asla unutulmayacak kahramanlıklar gösterdi.
Bu kahramanlardan biri, o gece darbe girişimini
televizyondan duymuş ve arkadaşlarıyla birlik
te Cumhurbaşkanını karşılamaya Esenboğa
Havaalanı'na gitti. Ancak Cumhurbaşkanı İs
tanbul'a gittiği için önce Gençlik Parkı'na ardın
dan da Genelkurmay Başkanlığı önüne giderek
darbecilere karşı direndi. Orada açılan ateş so
nucu yaralanarak hayatı boyunca onurla taşı
yacağı "Gazi" unvanını aldı.
Yine burada aynı şerefe nail olan bir diğer va
tandaşımız, herkes gibi çocuklarının gelecekle
rini düşünerek meydanlara çıkmış ve haklı mü
cadelesini vermiştir. Meydanlara çıktığında dar
becilerin kendilerine ateş etmeyeceklerini düşü
nen vatandaşımız, hiç beklemediği bir anda açı
lan ateş sonucu karnından yaralanmış ve altı
gün boyunca yoğun bakımda kalmıştır. Gazi
miz, o gece gençlerin gerçekleştirdiği fedakôr
lıkları görerek "Yeni nesilden bir şey olmaz!" di
yenlerin yanıldığını ve gençlerin vatanına sahip
çıktığını söylemiştir.

SIRAYA DiZ
Resmin parçalarını doğru sıraya koyduğunuzda güzel bir resim görecek güzel bir söz okuyacaksınız.

"RESİMDE ÇIKAN SÖZÜ BURAYA YAZINIZ"

r

"Kalkısma"
girisiminde
,
,
şehit olan ve yaralanan
vatandaslarımız
anısına,
,
terör ve destekçilerine
karsı milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren; tek millet, tek
bayrak, tek vatan, tek
devlet duygusunu gele
cek nesillere aktaran ve
sembolleştiren Beştepe
15 Temmuz Sehitler
,
Abidesi.

Bütün milletimizi birleştiren "Yenikapı Ruhu"

"Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım!"
Bir milletin bağımsızlığa olan düşkünlüğü ancak bu kadar güzel dile getirilebilirdi. Karakterin
de istiklal ve hürriyet olan bir milletin bağımsızlığını elinden almaya çalışmak ahmaklıktır. Türk
milleti tarihi boyunca hür yaşamış, başka milletlerin egemenliği altına asla girmemiştir.
Daima bir devlet çatısı altında bağımsız bir şekilde yaşayan milletimiz; devletinin ismini kôh
Göktürk, kôh Selçuklu, kôh Osman_lı ... koymuştur. Ama hep bağımsız, hep bir devlet çatısı
altında yaşamaya devam etmiştir. işte, Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16
büyük Türk devletini, ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeler. Türkiye Cumhuriyeti
çatısı altında hür yaşayan bu millete kimse zincir vuramaz ve vuramayacaktır. Milli iradenin
önünde hiçbir kuvvet duramaz ve duramayacaktır. 15 Temmuz gecesi bunu yapmaya çalışan
hainler, milletimizin geçmişten gelen bu karakterini unutmuş olanlardır. Bilmeliler ki hürriyeti
elinden alınmaya çalışılan bu millet, kutsal bildiği devlet, vatan, bayrak gibi değerleri uğruna
canını seve seve verir.

"Hürriyet ve bağımsızlık benim karakterimdir."
M. Kemal ATATÜRK

İSTİKLAL MARSI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilôl!
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet bu celôl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helôl,
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklôl.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cônı, cônônı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilôl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helôl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlôl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklôl!
Mehmet Akif ERSOY

