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D emokratik

meşruiyet ”namus”tur.
Sonuna kadar sahip çıkacağız.
Ömer Çelik

Ömer Çelik @omerrcelik • 15 Tem 2016 • 23:16
Demokratik meşruiyet “namus”tur. Sonuna kadar sahip
çıkacağız.
Ömer Çelik @omerrcelik • 15 Tem 2016 • 23:26
Mili irade Aziz milletimizin emanetidir. Bu emanete sahip
çıkmak boynumuzun borcu, şerefimizdir.
Ömer Çelik @omerrcelik • 15 Tem 2016 • 23:57
Demokrasimize saldıranlar, milletin emanetine saldırıyorlar.
Emanete sahip çıkmak MİLLETE SAHİP ÇIKMAKTIR.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 00:00
Yüce MİLLETİMİZİN SON NEFESİMİZE KADAR
EMRİNDEYİZ. Milli irade milletin emanetidir.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 00:28
Bu YÜCE MİLLETİN aziz iradesine kimse el koyamaz. Bu
ülkenin sahibi millettir. Darbecilik, millete düşmanlıktır!
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 00:30
Bugün NAMUS GÜNÜDÜR. Demokrasiye var gücümüzle
sahip çıkıyoruz.. Meydanlara çıkıyoruz!!!

Ş

imdi korsan bir bildiri yayınlamışlar ve o korsan bildiride
diyorlar ki: ‘Yönetimi yargılayacağız.’ Hepimiz görevimizin
başındayız, hepimiz sokaklardayız, hepimiz meydanlardayız.
Son nefesimizi verinceye kadar, bakın altını çiziyorum, son
nefesimizi verinceye kadar milli iradeye sahip çıkacağız,
demokrasiye sahip çıkacağız.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:00:51
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M

illetin emaneti namusumuzdur,
boynumuzun borcudur. Canımızı
almadan milletin emanetini gasp
edemezler. Bütün hepimiz sokaklardayız.
Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkomutanı
Cumhurbaşkanımızdır. Zat-ı devletleri
herkesi sokağa davet etmiştir, meydanlara
davet etmiştir.
NTV Telefon Bağlantısı
Tarih: 16/07/2016, Saat:00:51

B

ir Hükümet üyesi olarak söylüyorum: Hükümet görevinin
başındadır. Hükümet Türkiye’yi yönetmeye devam
etmektedir. Karşı karşıya olduğumuz durum bir paralel devlet
yapılanmasının Türkiye Cumhuriyeti’nin meşru Hükümetine,
meşru demokratik yapısına karşı bir darbe teşebbüsüdür. Bu
darbe teşebbüsü, milletin imkânlarıyla millete silah çekilmesidir.
Darbecilik millete düşmanlıktır. Bu tankları, topları, bu silahları
ellerinde tutan Mehmetçikler bu emirlere itaat etmemelidir.
Bu emirleri verenler bu milletin düşmanıdırlar. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin şerefli komutanları ve Mehmetçik bu darbe
teşebbüsünü güvenlik güçleriyle beraber bertaraf edecektir.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat: 00:51

B

iz milli iradeye sonuna kadar sahip çıkacağız, demokrasiye
sonuna kadar sahip çıkacağız. Seçilmiş Hükümetiz,
milletin verdiği yetkiyle işimizin başındayız. Kendi partimiz
AK Parti’nin mensupları başta olmak üzere, diğer muhalefet
partilerindeki kardeşlerimiz hep beraber bu ülkeye sahip
çıkacağız. Meydanlardayız! Hükümet meydandadır. Hükümet
görevinin başındadır. Halkımız sokaklara çıkacaktır. O tanklar
kışlasına dönecek, Mehmetçik kışlasına dönecek.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:00:51
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B

urası milletin ülkesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin
ordusudur bu ordu, bir grup darbecinin ordusu değildir.
Hemen kışlalarına dönmeliler, kendilerine emir verenlerin
emirlerine itiraz etmeliler. Çünkü Başkomutan o emirlerin
gayrimeşru olduğunu söylemiştir. Kendi komutanlarına karşı
girişimde bulunanlar, kendi meşru Hükümetlerine karşı
girişimde bulunma emri verenler ancak ve ancak yargı önünde
hesap verecek bir güruhtur. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin
temsilcisi olamaz.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:00:51

B

u gayrimeşru darbe teşebbüsüne girişenlerin hepsi
yargılanacaktır, hepsi kanun önüne çıkarılacaktır. Türkiye’yi
bir güruha teslim etmeyeceğiz. Hepimiz dimdik ayaktayız ve son
nefesimize kadar demokrasiyi koruyacağız, demokrasiye sahip
çıkacağız.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:00:51

O

tankları
kullanan
askerler
o emirleri verenlere itaat
etmemelidirler. Başkomutana itaat
etmelidirler.
Hepsi
kışlalarına
dönmelidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin
şerefli
komutanları
bu
darbe
teşebbüsünü gerçekleştirenlere derhal
gereğini yapmalıdırlar ve şunu herkes
bilmelidir: Türkiye Cumhuriyeti bir
avuç darbeciye teslim edilemez.
NTV Telefon Bağlantısı
Tarih: 16/07/2016, Saat:00:51
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H

ep beraber sokaklara çıkalım, hep beraber demokrasiye
sahip çıkalım, dimdik ayakta duralım. Bu darbe
teşebbüsünü hep beraber püskürteceğiz, bertaraf edeceğiz.
Türkiye’ye verilen bu zararı izole edeceğiz. Bunların hepsini de
yargı önüne çıkaracağız. Son nefesimizi vermeden demokrasiyi
teslim etmeyiz.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:00:51

B

aşkomutan Cumhurbaşkanımız, emri açık ve net bir şekilde
vermiştir: Bu darbe teşebbüsü bertaraf edilecektir. Bu millete
silah çekilmiştir. Bu millete silah çekenler, bu milleti temsil
edemezler. Bu milletin düşmanıdırlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
düşmanıdırlar. Biz bunu bir düşman saldırısı olarak kabul
ediyoruz ve ne pahasına olursa olsun açık ve net bir şekilde
söylüyoruz.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:00:51

T

ürk Silahlı Kuvvetleri demokrasiye bağlıdır, Hükümet işinin
başındadır ve Hükümet sonuna kadar milletin kendisine
verdiği emanete sahip çıkacaktır. Millet sokaklardadır, biz de
sokaktayız. Mademki bize bu yetkiyi verdiniz bizim görevimizdir
demokrasiyi korumak.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:00:51

N

et bir şekilde bir eşkıya baskınıdır bu. Gece yarısı Türkiye’yi
teslim almaya çalışan gayri milli bir güçle karşı karşıyayız.
İradesini, imanını, aklını, her şeyini dışarıya bağlamış bir gücün
bir gece yarısı baskınıyla, bir eşkıya baskınıyla Türkiye’yi teslim
alma çabasının artık zirve noktasıdır bu.
Kanal 24 Telefon Bağlantısı
Tarih: 16/07/2016, Saat:01:16
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T

ürk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin
ordusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ordusu Türkiye
Büyük Millet Meclisine, onun Hükümetine ve Türk Milletine
silah çekemez.
Kanal 24 Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:01:16

D

iyorlar ki: ‘Hükümet üyelerini yargılayacağız.’ Bakın
hepimiz meydanlardayız, dimdik ayaktayız. Son nefesimizi
verinceye kadar demokrasiye, milli iradeye sahip çıkacağız.
Hodri meydan! Milletin yanındayız, milli iradenin yanındayız.
CNN Türk Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:01:30

H

ükümete karşı darbe teşebbüsüne girişmek, milletin
milli iradesine karşı darbe teşebbüsüne girişmektir.
Gayrimeşrudur, suçtur ve düşmanca bir faaliyettir. Net bir
şekilde bunun adını koyalım: Bu bir düşmanca faaliyettir. Şimdi
bakın Türkiye’nin bu kadar kritik bir döneminde bir yandan
Türkiye’de ordu, güvenlik güçleri PKK ile mücadele ederken,
DEAŞ’la mücadele ederken, bunlar güvenlik güçlerine saldırarak
Türkiye’nin yönetimine el koymaya çalışarak, Türkiye’nin terörle
mücadelesine büyük bir zarar vermişlerdir. Dolayısıyla yaptıkları
iş Türkiye’nin milli güvenliğine karşı bir iştir.
CNN Türk Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat: 01:30

T

ürkiye’nin
dış
politikasında
bu kadar karmaşık bir tablo
varken, Türkiye’nin içini bu şekilde
karıştırmaları, Türkiye’nin imajını
sarsmaya çalışmaları, ancak bir
düşmanın yapabileceği faaliyettir.
CNN Türk Telefon Bağlantısı
Tarih: 16/07/2016, Saat:01:30
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Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 01:45
Sabaha kadar sokaklardayız. Günün ışıklarını darbeyi mağlup
etmiş olarak karşılayacağız! Uyumak yok. Geri durmak yok!
Meydanlar bizimdir.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 01:48
Tüm belediyeler halkı sokağa çağırmalı. Darbeye direnmeli.
Demokrasiye sahip çıkan halkın belediyeleri görev başına!
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 01:53
Son nefesimize kadar demokrasimizi koruyacağız. Milli iradeyi
bu ihanet şebekesine teslim etmeyeceğiz.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 01:54
Tüm varlığımızla milli iradeyi koruyacağız. Türkiye’yi asla bu
ihanet şebekesine teslim etmeyeceğiz.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 02:16
Askere, polise kurşun sıkan, halka ateş açan bu ihanet
şebekesi mağlup olacak.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 02:24
Bu ihanet şebekesi milletine silah çekti. Bunlar düşman
unsurlardır. Bunlar mağlup edilecekler!
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 02:28
Bu Aziz millet ne büyük bir millet olduğunu bir kere daha
gösterdi. Darbeyi meydanlarda yendi.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 02:37
Bu alçak ihanet şebekesinin darbesi yenilecek. Türkiye gözü
aydın ve günü aydın şekilde yoluna devam edecek.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 02:54
Karşımızda “DÜŞMAN” var. Meclise bomba attılar. Askeri
ve polisi şehit ettiler. Vatandaşlarımıza ateş ettiler. Düşman
mağlup olacak!
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T

ürkiye’yi yönetenler olarak, başta Cumhurbaşkanımız,
Başbakanımız olmak üzere tüm Hükümet üyeleri dimdik
ayaktayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi dimdik ayakta,
sokaktayız. Milli iradeye sahip çıkıyoruz.
ATV Telefon Bağlantısı Tarih 16/07/2016, Saat:03:16

M

ehmetçik Türkiye’yi korumak için terörle mücadele
ederken, bunlar onları da arkadan vurdu. Türkiye Büyük
Millet Meclisine bomba attılar. Türkiye’nin seçilmiş Hükümetine
karşı bir darbe teşebbüsünde bulundular. Bu tam bir ihanet
şebekesidir, tam bir düşman unsurudur bu. Tabii ki mağlup
edilecek.
ATV Telefon Bağlantısı Tarih:16/07/2016, Saat:03:16

Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 03:39
Şimdi ise üniformasına ihanet etmiş hainler tarafından
bombalanıyor Gazi Meclisimiz. Asla düşmeyecek. Hainlere
egemenliği teslim etmeyecek.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 03:42
İhanet şebekesi TV kanallarını susturmaya çalışıyor. TV
KANALLARINA sahip çıkalım.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 04:02
Milletin Cumhurbaşkanı, ordularımızın başkomutanı,
Cumhurbaşkanımız milletimizin arasında İstanbul’da.
Milyonların içinde.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 04:05
Kendi Meclisini bombalayanlar milletin ordusu değildir.
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Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 04:08
Kendi askerine polisine silah sıkanlar milletin askeri olamaz.

Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 04:10
Helikopterlerden vatandaşlarına ateş açanlar bu toprakların
evladı, bu ülkenin askeri olamaz.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 04:15
Yüce Meclise saldıranlar “Mehmetçik” değildir. Soysuzdur!

Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 04:49
Cumhurbaşkanımız devletin ve milletin birliğinin sembolüdür.
Onu hedef alanlar devleti ve milleti hedef alıyorlar.
Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 04:50
Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeliyiz. Bu vatan
görevidir. Vatanseverliğin gereğidir. Devlet ve millet için…

9

Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 04:57
Devlet ve millet düşmanları Cumhurbaşkanımızı hedef
alıyor. Buna karşı DEVLET ve MİLLET Cumhurbaşkanımızın
etrafında daha çok kenetlenecektir.

Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 05:20
Bugün NAMUS GÜNÜdür...

Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 05:24
Bugün YÜCE MECLİS’e saldıranlara, hainlere ders verme
günüdür.

Ömer Çelik @omerrcelik • 16 Tem 2016 • 05:39
Milletine, namusuna, üniformasına ihanet eden alçak bir
düşman saldırısına uğradı ülkemiz. Düşmana gereken cevap
verildi, veriliyor.
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B

ir ihanet şebekesinin, bir katiller sürüsünün, bir düşman
unsurun saldırısına uğramıştır Türkiye. Kendi üniformasına
ihanet eden bir soysuzlar grubu, milli iradeye el koymak
istemiştir.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat 11:49

S

on nefesimizi vermeden milli iradenin emanetini herhangi
bir ihanet şebekesine teslim etmeyiz, sonuna kadar sahip
çıkacağız.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:11:49

U

lkemiz, bu kadar soysuzlaşmış, bu kadar kendi milletinin
değerlerine düşmanlık eden, bu derece üniformasına ihanet
eden, bu derece düşman gibi davranan bir unsurla şimdiye kadar
hiç karşı karşıya kalmadı.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:11:49

M

illetin parasıyla, milletin imkânlarıyla terörle mücadele
için kendilerine verilen silahları, ulusal güvenliği sağlamak
için kendisine verilen silahları Türkiye Büyük Millet Meclisini
bombalamak şeklinde bir cüret göstererek bir suç işleyerek
kullananlar, belki de tarihimizin en büyük ihanet şebekesi olmayı
bu yüzden hak ettiler. Bunlar şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerinin
üniformasına, Mehmetçik sıfatına da ihanet etmişlerdir.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:11:49
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B

ütün dünyaya şan ve şeref mesajı olarak Türk halkı
demokrasiye ne kadar bağlı olduğunu, dünyada en üst
standartlarda bir demokrasi bilincine bağlı olduğunu gösterecek
şekilde meydanları doldurmuştur.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:11:49

T

ürkiye’nin öylesine sivil ve demokratik değerlere bağlı bir
bürokrasisi var ki, başta kahraman polislerimiz olmak üzere
çok sayıda şehit verdiler, askerler şehit verdiler, ama demokrasi
ve milli iradeyi korudular.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:11:49

B

u halkın demokratik bilinci olduğu müddetçe Türkiye’nin
geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu, ne kadar gurur
verici olduğunu hep beraber gördük.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:11:49

B

u, dünya demokrasi tarihine çok önemli bir şekilde
kaydedilecek bir olaydır: Bir millet kendi kaderine, kendi
demokrasisine, kendi milli iradesine sahip çıkmıştır.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:11:49

K

urumlarımızın
demokratik
kapasitesini
görmek,
kurumlarımızın demokrasiye bağlılığını görmek açısından
da gurur verici bir gece yaşanmıştır.
NTV Telefon Bağlantısı Tarih: 16/07/2016, Saat:11:49
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Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 00:18
Bu bir haysiyet mücadelesidir. Haysiyeti olmayan hayat
hiçliktir. Haysiyetimiz için darbecileri mahkum ediyoruz!

Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 00:21
Sabaha kadar meydanlardayız! Darbeyi bitireceğiz!
Darbecileri mahkum edeceğiz! Türkiye galip gelecek! Zafer
demokrasinindir!
Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 00:37
Ordumuzun şerefli komutanları demokrasiye bağlı ve
yeminlerine sadıktırlar. Üniformalı teröristler, ordumuzun
düşmanıdır!
Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 01:55
Sabaha kadar ayaktayız! Darbeyi devam ettirmek
isteyebileceklere karşı uyanığız. Demokrasi nöbetine devam!
Vatan savunmasına devam!
Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 11:12
Aziz milletimize ihanet eden, yüce Meclisi bombalayan bir
soysuzlar ve hainler çetesi milli egemenliğimize saldırdı.

Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 11:18
Bütün gece boyunca meydanları dolduranlar, demokrasimizin
“isimsiz kahramanları”dır.

Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 11:34
Yeniden ve daha güçlü MEYDANLARA ÇIKIYORUZ. Ülkemize
sahip çıkıyoruz. Bu ülkeyi hainlere ASLA bırakmayız!
Meydanlardayız!
Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 13:09
Bundan sonra önümüzdeki zaman daha önemli. Asla
meydanları terketmiyoruz. Şimdi meydanlardayız. Akşam
hınca hınç meydanları dolduracağız!
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Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 18:41
Aziz Şehitlerimizin acılarını hep yaşayacağız. Bize bu acıyı
yaşatan üniformalı katilleri de unutmayacağız!

Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 21:30
Meydanlardayız. Sabah kadar demokrasimizin sesini tüm
dünyaya duyuracağız!
Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 21:31
Sabaha kadar meydanları terketmiyoruz. Şehitlerimizin
hatırasına sahip çıkıyoruz.
Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 21:32
Bütün meydanları dolduruyoruz. Darbeci ihaneti lanetliyoruz.

Ömer Çelik @omerrcelik • 17 Tem 2016 • 21:35
Meydanlar halkındır, darbecilerin değil!
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D

emokrasimiz, demokrasi tarihinin en ağır
tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır. Halkın
iradesine dönük olarak, milli iradeye dönük olarak
bu derece vahşi bir saldırı, dünya demokrasi
tarihinde görülmemiştir.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme
İlişkin Basın Toplantısı Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

15

Temmuz, demokrasi talep eden, sandık
talep eden, diktatörlüklere, askeri darbelere,
vesayetlere karşı direnen halklar için ebedi bir
ilham kaynağı olacaktır.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme
İlişkin Basın Toplantısı Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

S

apık bir dini anlayışa dayanan askeri diktatörlük
kurma hevesi, Türk demokrasisine karşı terör
eylemi gerçekleştirmiştir. Bu sapık dini anlayış,
kendisini her konuda karar verme merciinde
gören, her konuda hakikatin merkezine yerleştiren,
kendisine teolojik bir çerçeve çizen ve bu temelde
de Türkiye’yi bir askeri diktatörlüğe dönüştürmeye
çalışan ve bu sebeple de demokrasimize karşı
düşmanca saldırı gerçekleştiren eylemleri ortaya
koyan bir odaktır.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme
İlişkin Basın Toplantısı Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

15

16

B

u söz konusu terör örgütünün başı olan Fethullah Gülen,
Usame bin Ladin’den daha tehlikeli bir şahıstır. Çünkü
Usame bin Ladin doğrudan terör tehdidinden bahsederek
terör eylemleri gerçekleştirmektedir. Bu şahıs ise sürekli olarak
hoşgörü, diyalog gibi birtakım yumuşak kavramların arkasına
sığınarak son derece tehlikeli bir terör organizasyonunu
yönetmektedir.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme
İlişkin Basın Toplantısı Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

T

erör örgütü olan DEAŞ’dan daha vahşi bir yapıyla karşı
karşıyayız, çünkü DEAŞ devlet yapılarını terör vasıtasıyla
doğrudan karşısına almaktadır. Bu Fethullahçı Terör Örgütü
ise devleti içeriden ele geçirerek, içeriden birtakım unsurları
vasıtasıyla devleti çeşitli kollarla sararak, devletin altyapısını ve
demokratik düzenini, demokratik kurumlarını, halkın iradesini,
milli iradeyi imha etmeye çalışmaktadır.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme
İlişkin Basın Toplantısı Tarih:23/07/2016, Saat: 14:16

B

ir cümleyle darbeyi eleştirip, arkasından on cümleyle Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Cumhurbaşkanı’nın,
Hükümeti’nin,
Başbakanımızın demokratik değerlere bağlılığını sorgulayan
yaklaşımları şiddetle reddediyoruz.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme
İlişkin Basın Toplantısı Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

17

B

u eylemin öncelikli amacının Türkiye Cumhuriyeti’nin
demokratik altyapısını yok etmek, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Devlet Başkanını yok etmek, meşru Hükümetini yok etmek
olduğu görülüyor. Fakat büyük resme baktığınızda, çok daha
vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Türkiye’yi Irak ve Suriye’deki
istikrarsızlığın bir parçası haline getirmek, Türkiye’yi DEAŞ,
PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle mücadele edemez bir
devlet haline getirmek ve Türkiye’yi uzun yıllar kaos içerisine
sokacak birtakım eylemleri yürürlüğe koymak şeklinde bir
amaçları olduğu açık ve net bir şekilde görülüyor.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme
İlişkin Basın Toplantısı Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

T

ürkiye’nin demokratik değerlerine karşı yapılan bu saldırı
karşısında müttefiklerimizin devlet ve hükümet başkanları
düzeyinde, parlamento başkanları düzeyinde ya da yetkilileri
düzeyinde Ankara’ya gelip Türk halkına buradan mesaj
vermelerini çok arzu ederdim.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme
İlişkin Basın Toplantısı Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

B

ugün Türkiye Avrupa Birliği’nde de temsil edilen demokratik
değerlerin korunması bakımından dünyanın en ön safında
yer aldığını tanklara, namlulara, F-16’lara karşı durarak
göstermiştir. Bu derece yüksek demokratik değerlere bağlılık,
aslında demokratik değerlere inanan herkes için bir onur
kaynağıdır, bir gurur vesilesidir.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme
İlişkin Basın Toplantısı Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

18

M

eşruiyetini korumak için, milli
iradesini korumak için, milli
egemenliğini korumak için, bir millet
topyekûn ölümü göze almıştır ve
darbecileri mağlup etmiştir.

Avrupa Birliği Bakanlığında
Düzenlenen Gündeme İlişkin Basın Toplantısı
Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

B

öyle bir günde tutup da ‘taraflara
şiddetten
uzak
durulması
tavsiyesinde bulunuyoruz’ demek,
demokrasiyi savunmak değildir.
Demokratik
hükümetle
darbe
arasında bir eşitleme yapmaktır.
Burada şiddetle kınamanız ve
reddetmeniz gereken şey, bu darbeci
seri katillerin eylemidir.

Avrupa Birliği Bakanlığında
Düzenlenen Gündeme İlişkin Basın Toplantısı
Tarih:23/07/2016, Saat:14:16

S

izin yaptığınız iş, dünyanın
demokrasi
tarihini
yeniden
yazmaktır. Sizin yaptığınız iş, bütün
dünyaya
Türkiye’nin
sahibinin
kim olduğunu göstermektir. Sizin
yaptığınız iş, halk iradesini sokaklara
tekrar yazmaktır, zihinlere tekrar
kazımaktır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önündeki
Demokrasi Nöbeti Konuşması Tarih:26/07/2016
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B

u şahıs Türkiye’de demokrasiyi, hukuk devletini yok etmek
isteyen bir terör eylemine, bir darbeye imza atmıştır. Sapık
bir dini anlayışı hâkim kılmak için Türkiye’nin laik rejimini
ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bunu askeri diktatörlük yoluyla
gerçekleştirmek çabasıyla da Türkiye’nin demokratik rejimini
hedef almıştır. Ayrıca, Türkiye’deki anayasal rejim yerine kendi
sapık görüşlerini ikame etmeye çalışmak suretiyle de hukuk
devletini hedef almıştır.
NTV Özel Röportaj Tarih: 29/07/2016, Saat:18:02

B

urada sapık bir dini anlayış temelinde entegre bir
biçimde Türkiye’de askeri diktatörlük kurmaya çalışan
ya da Türkiye’deki meşru Hükümeti ne pahasına olursa olsun
götürmeye çalışan bir entegre yapıyla karşı karşıyayız. Bunun
sivil toplum ayağıyla, medyadaki ayağı ya da istihbarat yapısı
içerisindeki ayağı birbirinden çok farklı çalışmıyor.
NTV Özel Röportaj Tarih: 29/07/2016, Saat:18:02

T

ürkiye Cumhuriyeti tarihinde son iki yüz yılda ilk defa
silahlı bir darbe girişimi karşısında bir Hükümet cepheyi
terk etmedi. Milli iradeyi geride bırakmadı. Milli irade bayrağını
yere düşürmedi. Türkiye eskisi gibi değil, artık siyasetçiler eskisi
gibi şapkasını alıp kaçmıyor.
Adana Ziyareti-Uğur Mumcu Meydanı
Demokrasi Nöbeti Konuşması Tarih:31/07/2016
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B

unlar asker elbisesi giymiş bir katil sürüsüdür. Bunlar
Mehmetçik değildir, bunlar Türk askeri değildir. Mehmetçik
kendi milletine silah sıkmaz. Mehmetçik kendi milletinin üstüne
tank sürmez.
Adana Ziyareti-Uğur Mumcu Meydanı Demokrasi Nöbeti
Konuşması Tarih: 31/07/2016

B

iz hiçbir namlunun önünde eğilmeyiz, hiçbir tankın önünde
geri adım atmayız, hiçbir F-16’nın bombasından kaçmayız.
Biz sadece Cenab-ı Allah’ın önünde rükûda eğiliriz ve sadece bu
milletin talimatını dinleriz.
Adana Ziyareti-Uğur Mumcu Meydanı Demokrasi Nöbeti
Konuşması Tarih:31/07/2016

T

ürkiye Büyük Millet Meclisinin dünyadaki meclislerden
bir farkı vardır: Bütün dünyadaki meclisler bir kurtuluş
savaşının sonunda kurulmuştur ama bir tek Türkiye Büyük
Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı’ndan önce kurulmuş ve Kurtuluş
Savaşı’na komuta etmiş gazi bir Meclistir.
Adana Ziyareti-Uğur Mumcu Meydanı Demokrasi Nöbeti
Konuşması Tarih:31/07/2016
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H

alkımızın ortaya koyduğu direniş ve demokrasiye sahip
çıkma biçimi bütün bir demokrasi tarihinin yeniden
yazılmasına yol açacak kadar büyük bir gelişmeye imza atmıştır.
Avrupa Bölgesi İş Konseyi Başkanlarının Kabulü
Tarih: 03/08/2016, Saat:16:06

B

u son darbe girişiminde de görülmüştür ki, Türk halkı
demokrasinin tüm değerlerine ve tüm kurumlarına sahip
çıkan yüksek bir demokratik bilince sahiptir. Bunun alkışlanması
gerekir, takdir edilmesi gerekir.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile
Görüşmesi Tarih 04/08/2016, Saat:12:01

B

u darbe girişiminden sonra Türkiye’yle Avrupa arasında,
Avrupa demokrasileri olarak, Avrupa devletleri olarak daha
güçlü bir dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini, önümüze
yeni sayfalar açmamız gerektiğini ifade ediyorum.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile
Görüşmesi Tarih 04/08/2016, Saat:12:01
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B

u ülkede zengin olsun, fakir olsun, ismi bilinsin bilinmesin,
bu meydanlarda tanıyalım tanımayalım, kim olursa olsun
hep beraber şunu bilelim: Türkiye’nin sahibi aziz milletimizdir,
başkası değildir.
Adana Ziyareti Demokrasi ve Şehitler Mitingi Konuşması
Tarih: 07/08/2016

D

emokrasinin kalitesinin artırılması için bir hassasiyet
gösterdiklerini söyleyenlerin, Türkiye’de demokrasinin
varlığının tehlikeye düştüğü bir darbe girişimi karşısında,
bir terör eylemi karşısında sadece kınamakla yetinen
açıklamalar yapması, Ankara’ya gelerek fiziki dayanışmalarını
göstermemeleri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine ve
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki çeşitli devletlerle olan ikili
ilişkilerine kaydedilmiş son derece vizyonsuz bir tutumdur.
Habertürk Özel Röportaj Tarih:09/08/2016, Saat:14:16
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A

vrupa Birliği kendi değerleri
açısından iyi bir sınav veremedi
darbe karşısında. Demokratik değerler,
insan hakları, hukuk devleti gibi konuları
savunma konusunda büyük bir zaaf
gösterdi.
Anadolu Ajansı Özel Röportaj
Tarih:24/08/2016

B

eni en çok şaşırtan ve rahatsız eden,
darbenin üzerinden 24 saat bile
geçmeden ‘taraflara itidal tavsiye ediyoruz’
denilmesi. Beni öldürmek isteyenle bana
itidal tavsiye edildiği zaman, bu benden
yana olmak değildir. Orada haklı ve
meşru olan taraf biziz, çünkü öbürü bir
katliam gerçekleştirmeye çalışıyor.
Anadolu Ajansı Editör Masası
Tarih:31/08/2016, Saat:10:13
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B

ütün Avrupa Birliği liderlerinin demokrasi, insan hakları
ve hukuk devleti temelinde Türkiye’yle dayanışma içinde
olması gerekirdi.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih:31/08/2016, Saat:10:13

T

ürk milleti dünyaya şu mesajı verdi: Demokrasime sahip
çıkacak güce sahibim. Demokrasi konusunda bana ders
verenler, demokrasinin nasıl korunacağını gelsin burada
öğrensinler.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih: 31/08/2016, Saat:10:13

B

u halk, demokrasi tarihini yeniden yazdı. Bu halka kimsenin
demokrasi dersi vermeye bir yetkisi yok. Demokrasi dersi
öğrenmek isteyen buraya gelsin.
Anadolu Ajansı Editör Masası Tarih:31/08/2016, Saat:10:13
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D

arbe girişimi sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında
olmadı. Bu darbe Avrupa topraklarında gerçekleşti.
Bir Avrupa ülkesine ve bir Avrupa demokrasisine karşı
gerçekleştirildi. Dolayısıyla ortak değerlerimiz terör saldırısı
altında kaldı. Bu nedenle Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı
darbe girişimi sadece Türkiye’ye dönük değil, Avrupa Birliği’yle
paylaştığımız ortak değerlere dönüktür.
Portekiz Ziyareti-Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos
Silva ile Ortak Basın Toplantısı Tarih: 06/09/2016, Saat:17:25
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A

vrupa Birliği’yle paylaştığımız ortak değerler, demokrasi,
insan hakları ve hukuk devleti, Avrupa topraklarında
saldırıya uğramıştır.
Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı Sonrası
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 09/09/2016, Saat:12:14

D

iktatörler, halkına karşı tankların arkasına saklanır. Bizim
Cumhurbaşkanımızsa, halkıyla beraber o gün ölümü göze
alarak tankların önünde durdu. Sadece Allah’tan ve halkından
güç alarak bu zalimlerin karşısına çıktı. Bu da Türkiye’de devleti
yönetenlerin nasıl bir demokratik cesarete sahip olduğunu ve
Türkiye’deki halkın nasıl bir demokratik bilince sahip olduğunu
göstermiştir. Türkiye’de birinci sınıf bir demokratik bilinç vardır.
Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı Sonrası
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 09/09/2016, Saat:12:14
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B

u devletin çatısının altında hiç kimseye gecekondu devlet
kurdurmayız. Hiç kimseye paralel devlet kurdurmayız.
Adana Ziyareti-Pozantı İlçesinde
Basın Açıklaması Tarih:14/09/2016

M

illetin egemenliğine kayıt koyulamaz, sınırlama
getirilemez. Milletin egemenliğine şart sunulamaz,
milletin egemenliğine şerh düşülemez, milletin egemenliği
bölünemez, milletin egemenliği kısmen ya da başka bir şekilde
başka bir yere devredilemez.
Adana Ziyareti-Pozantı İlçesinde
Basın Açıklaması Tarih:14/09/2016

B

u ülkenin sahibi milletimizdir. Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Bu
ülkenin yönetimi size aittir.
Adana Ziyareti-Pozantı İlçesinde
Basın Açıklaması Tarih:14/09/2016

H

ep beraber bir kere daha 15 Temmuz darbe girişiminde de
gördük ki, bu millete ait olmak, bu milletin bir ferdi olmak
büyük şereftir. Bu millete hizmet etmek çok büyük bir şereftir.
Adana Ziyareti-Pozantı İlçesinde
Basın Açıklaması Tarih:14/09/2016

15

Temmuz’da o darbe girişimine karşı duranlar esasında
bu ülkenin işgal edilmesine karşı durmuşlardır. Bir vatan
müdafaası vermişlerdir.
Adana Ziyareti-Pozantı İlçesinde
Basın Açıklaması Tarih:14/09/2016
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E

ğer demokrasi mevzu bahisse, ders almak isteyen varsa
Türkiye’ye gelsin.
Adana Ziyareti-Pozantı İlçesinde
Basın Açıklaması Tarih:14/09/2016

B

u ülkenin sahibi halktır, halk ne derse o olur. Kimsenin
halkın iradesi, halkın egemenliği altında başka bir hak iddia
etmeye herhangi bir şekilde yetkisi yoktur.
Adana Ziyareti Enerjisa Çağrı Merkezi
Açılış Töreni Konuşması Tarih: 06/10/2016

15

Temmuz darbe direnişi, bizim millet olma bilincimizin
yeni bir sıçrama yaptığı gündür. Millet olma bilincimizin
yeniden yazıldığı, yeniden güncellendiği, yeniden yükseltildiği
bir gündür. Bunu bir bayrak gibi taşımaya mecburuz.
Adana Ziyareti Enerjisa Çağrı Merkezi
Açılış Töreni Konuşması Tarih: 06/10/2016

‘T

araflara itidal tavsiye ediyoruz’ gibisinden son derece
vizyonsuz açıklamalar duyduk. Darbe yapanla, darbe yapılan
eşit taraf kabul edilip de iki tarafa da itidal tavsiye edilmez. Burada
darbe yapan kınanır, lanetlenir ve meşru muhatabın darbeye
maruz kalan olduğunun altı çizilir. Bu tabii çok vizyonsuz bir
açıklama ve demokrasi tarihine bu açıklamalar kara leke olarak
geçecek.
İngiltere Avrupa ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Ducan
ile Ortak Basın Toplantısı Tarih: 19/10/2016, Saat:14:37

15

Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Türk halkı
demokrasiye, demokratik özgürlüklere sahip çıkma bilinci
konusunda birinci sınıf bir kaliteye sahip olduğunu göstermiştir.
Avrupa Komisyonunun Yayınladığı Türkiye İlerleme
Raporuna İlişkin Basın Toplantısı Tarih: 09/11/2016, Saat:16:09
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N

et bir şekilde görülmüştür ki, 15 Temmuz gecesinden
itibaren Türkiye’de ülkemizin demokrasi tarihi, Avrupa’nın
demokrasi tarihi ve dünyanın demokrasi tarihi, milletimiz
tarafından yeniden yazılmıştır.
Avrupa Komisyonunun Yayınladığı Türkiye İlerleme
Raporuna İlişkin Basın Toplantısı Tarih: 09/11/2016, Saat:16:09

N

et bir şekilde de söyledik, söylüyoruz: Diktatörler
halkına karşı tankların arkasına saklanırlar, ama bizim
Cumhurbaşkanımız halkıyla birlikte tankların önüne çıkmıştır,
savaş uçaklarının önüne çıkmıştır. Bu Avrupa’nın takdir etmesi
gereken bir liderliktir.
Belçika Ziyareti Basın Toplantısı Tarih:15/11/2016, Saat:17:31
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T

arihte hiçbir halk, Türk halkı kadar modern silahlara bu
şekilde direnmemiştir. Türk halkı o gün demokrasi tarihini
baştan yazmıştır, demokrasinin sicilini baştan yazmıştır.
Türkiye-AB Karma İştişare Komitesi Toplantısı
Tarih: 05/12/2016, Saat:11:02

K

arşı karşıya olduğumuz darbe girişimi, Jagland’ın ve Carl
Bildt’in söylediği gibi; Avrupa topraklarında ve bir Avrupa
demokrasisine karşı olmuştur.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçesi
TBMM Genel Kurul Görüşmeleri Konuşması Tarih:13/12/2016
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D

arbe girişimi bir Avrupa ülkesinde ve bir Avrupa
demokrasisinde yaşandı ve Türk halkı bütün bir demokrasi
tarihini baştan yazacak kadar sokağa dökülerek demokrasisine
sahip çıktı. Zannediyorum bu yüz yıldır, iki yüz yıldır görülmemiş
büyük bir demokrasi direnişidir.
Almanya Ziyareti Türk ve Alman İş Adamları Temsilcileri ile
Toplantı Tarih:15/12/2016, Saat:12:43
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D

emokrasi dediğimiz şey, laboratuvarda korunan,
laboratuvarda büyütülen bir şey değildir. Tam tersine
demokrasi, büyük meydan okumalara karşı bedel ödenerek
kurulması ve korunması gereken bir rejimdir, bir yönetim
modelidir, değerler bütünüdür. Dolayısıyla bu değerler
bütününün korunması için en büyük fedakârlığı modern tarihin
en yakın döneminde Türk halkı ortaya koymuştur.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile
Ortak Basın Toplantısı Tarih: 11/01/2017
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