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Siyaset, millet iradesinin seçim yoluyla tecellisini savunur. Bu yönüyle siyaset, zorbalığın, zulmün, 
şiddetin tam karşıtıdır. Siyaset, kan ve gözyaşı akmasın, insanlar öldürülmesin, ocaklar sönmesin, hayatlar 
kararmasın; insanlar bir arada, huzur ve kardeşlik içinde yaşasın, en temel ihtiyaçlarını güvenlik içinde 
karşılayabilsinler diye yapılır.

Türkiye, 27 Mayıs 1960 sabahında, silahın siyaseti esir aldığı, şiddetin nazik ve naif bir siyaset adamı olan 
Menderes’in de yaşamına son verdiği acı bir tecrübe yaşamıştır. Menderes’i, bizim gibi ömrünü siyasi 
mücadeleye adayanlara bir tehdit olsun diye idam etmişlerdir. Biz ise, Menderes’in aziz hatırasını bir tehdit 
olarak değil, siyaset azmimizi ve kararlılığımızı artıran bir fedakârlık timsali olarak, kendimize örnek aldık. 

Millete hizmetin, her türlü tehlikeyi göze almak anlamına geldiğinin idrakiyle, “ölümü kendi içimizde 
öldürerek” bu yola çıktık. Karşılaştığımız tüm engellemelere, yaşadığımız tüm haksızlıklara rağmen, şiddeti 
dışladık, siyaseti yegâne mücadele yöntemi olarak savunduk. Siyasetin yüceltilmesi için verdiğimiz uzun 
soluklu mücadelenin, sonunda mutlaka şiddete galebe çalacağına inandık. Ellerindeki silahın gücüyle 
şiddete başvuranların, siyaset ve millet iradesi karşısında bir gün mutlaka diz çökeceklerine emindik.

15 Temmuz, siyasetin ve millî iradenin şiddet karşısındaki kat’i zaferinin adıdır. Silahsız ellerin, çıplak 
yumrukların, iman dolu göğüslerin, inanç ve cesaretin, millî irade bedeninde zulme, zorbalığa, haksızlığa, 
işgale, şiddete karşı şahlanışı olan 15 Temmuz’da milletimiz, verdiği mücadeleyle tüm dünyayı kendisine 
hayran bırakmıştır. O gece sokakları, caddeleri, meydanları darbecilerin silahlı zorbaları değil milletimizin 
iradesi zapt etmiş; milyonlarca insan, hiçbir zorlama olmadan, tamamen kendi iradeleriyle siyasetine, 
tercihlerine, özgürlüğüne, geleceğine sımsıkı sahip çıkmıştır.

Her darbe, en başta seçilmişleri etkisiz hale getirmek, milletin tercihini gasp etmek için yapılır. O gece 
millet, iradesine sahip çıkarken, milletin vekilleri de, kendilerini seçen o millete, o iradeye layık olduklarını 
göstermişlerdir. 15 Temmuz’da milletvekillerimiz, millî iradenin ve siyasetin tecelligâhı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde sergiledikleri kahramanca duruşla kendilerine seçim yoluyla emanet edilen millî iradeye, 
siyasete, Meclis’e sahip çıkmışlardır. 

15 Temmuz’da, dışarıda millet, Meclis içinde ise vekilleri, millî irade hırsızlarına karşı cesur bir mücadele 
verdiler. Darbe girişiminin yapıldığı bir gecede TBMM’nin kapılarının açılması, ışıklarının yanması, 
milletvekillerinin akın akın Genel Kurul’a koşması, millete azim ve cesaret verirken, darbecilere korku 
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salmıştır. Bu manzara karşısında çılgına dönen darbeciler, tam da hainlere, tam da işgal kuvvetlerinin 
milis güçlerine yakışır şekilde, milletin Meclisini, gazi Meclisi bombalama cüretini göstermiştir.

Tehditler ve bombalama şeklinde sergilenen şiddet, milletin de, vekillerinin de çelikten iradesini 
kıramamıştır. Meclis ve milletvekilleri, halkıyla birlikte cesaretle direnmek suretiyle darbe girişimini 
başarısızlığa uğratmışlardır. Nasıl ki açılışından 96 yıl sonra bile TBMM’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki 
kahramanlığını unutmuyor ve unutturmuyorsak, ikinci kez gazi olan Meclisimizin 15 Temmuz 
kahramanlığını da asırlar boyu unutturmayacağız.

Bu vesileyle, bir kez daha, millî iradeyi canı pahasına savunan, kahraman milletine yaraşır şekilde 
üstlendiği vekâletin gereğini bihakkın yerine getiren, siyaseti ve millî iradeyi Türkiye düşmanlarına karşı 
koruyan milletvekillerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yaralanan milletvekillerimize, ailelerine, Meclis 
çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan 
vatandaşlarımızı hürmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz’da TBMM’nin tarihî duruşunu kayıt altına alan, Türkiye’nin gelecek nesillerine ve dünya tarihine 
referans teşkil edecek bu kıymetli eserin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adana Milletvekilimiz 
Sayın Necdet Ünüvar’a ve katkıda bulunan herkese, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

 Recep Tayyip ERDOĞAN
 T.C. Cumhurbaşkanı 
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Bu eser, milletimize ve ülkemize yapılan hainliği unutmamak, unutturmamak ve böylece toplumsal 
hafızamıza nakşetmek üzere hazırlanmıştır. Çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımı gönülden tebrik 
ediyorum.

İkinci Dünya Savaşı’ndan ve peşinden soğuk savaşın bitmesinden sonra tasarımlanan dünyanın ve 
bölgemizin doğal varoluş imkânlarının önünü açacak kanalların sürekli tıkanmak istendiğine şahit 
oluyoruz. Bu önleyici çabanın başlıca yöntemlerinden birisi de, milletlerin ülkelerine yönelik karar verme 
hakkının ortadan kaldırılmasını amaçlayan vesayetçi ve dışa bağımlı odakların desteklenmesidir. Ancak 
bütün vesayetçi yapıların girişimlerine rağmen Türkiye’de millî irade sönümlenmemiş ve her fırsatta 
güçlenerek tercihini ve gücünü ortaya koymuştur.

15 Temmuz gecesinde gösterilen direniş, aynı zamanda Türkiye’nin hariçten tasarlanmasını reddeden 
millî bir tavırdır. Nitekim halkımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında tecessüm 
eden kendi iradesine sahip çıkmak için cansiperane harekete geçmiştir. 15 Temmuz’da işgalcilere karşı 
gösterilen direniş, Çanakkale ruhunun hâlâ dipdiri yaşadığını bizlere böylece ispat etmiştir.

Ülkemizde 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışanlar için devam eden davalar 
neticelenmeye başlamıştır. O gece ülkemize ihanet eden katiller en ağır cezalara çarptırılmaktadır. Son 
FETÖ’cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içerisinde kararlılıkla sürdüreceğimizden hiç 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.

15 Temmuz, toplumsal hafızamızda titizlikle korunması, sürekli ayakta ve diri kalması gereken bir 
milattır. Zira hafızasını kaybeden kimliğini, kimliğini kaybeden de varlığını kaybeder. Hain darbe 
girişiminin püskürtülmesinde çok önemli rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşananların hem 
toplumumuza, hem dünyaya, hem de gelecek nesle aktarılması için hazırlanan elinizdeki çalışma bu 
açıdan takdire şayandır. Bu eser, milletimize ve ülkemize yapılan hainliği unutmamak, unutturmamak 
ve böylece toplumsal hafızamıza nakşetmek üzere hazırlanmıştır. Çalışmada emeği geçen bütün 
arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.

Milletimizin birliği ve güvenliği, devletimizin varlığı ve bekası için canlarını seve seve feda eden 
şehitlerimizi bu değerli çalışma vesilesiyle rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve aziz milletimize 
şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
TBMM Başkanı
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Milletlerin tarihinde kritik kavşak noktaları vardır. 15 Temmuz da bunlardan birisidir.

15 Temmuz, milletin kendi güvenliği için emanet ettiği tankları, uçakları kendi halkının üzerine sürmekten 
ve hunharca bombalamaktan imtina etmeyen bir grup “üniformalı terörist” in giriştiği bir darbe girişimidir.

15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkeyi işgal hareketi idi. İçinde sivil, asker, yargı 
unsurlarını barındıran bir güruh daha önce farklı zamanlarda ve farklı şekillerde defalarca tekrarladıkları 
senaryoyu 15 Temmuz’da en kanlı şekliyle sahneye koymak istedi ama başaramadılar.

Başaramadılar, çünkü karşılarında millet ve onun temsilcileri vardı.

Millet, Başkomutanın çağrısına uyarak sokaklara, meydanlara, köprülere; vekilleri de Meclis’e koştu. 
Milletin elinde top, tüfek, tank yoktu ama hainlerde olmayan sarsılmaz bir iman ve canını bile feda 
etmekten çekinmeyecek bir vatan sevgisi vardı. İşte milleti tankların karşısına diken, vekillerini Meclis’e 
koşturan bu ruhtu.

Dünyada “Gazi” unvanı olan tek parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çalışma günü olmamasına 
rağmen 15 Temmuz gecesi darbe harekâtının başlaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisimizi hemen 
açtık ve gece boyunca açık tuttuk. O gün Ankara’da bulunan milletvekillerinden 107 arkadaşımız Meclis’e 
koştu. Milletçe yaptığımız şanlı direnişe tahammül edemeyen meczuplar milletin bağrını, kalbini 
bombaladılar, Meclisimize bomba attılar. Gazi Meclisimizin gece boyunca hain güruh tarafından defalarca 
bombalanmasına rağmen biz Meclis’ten ayrılmadık, ayrılmayı da hiç düşünmedik. AK PARTİ, CHP ve 
MHP’den o gece Meclis’te bulunan milletvekilleri farklı düşünceleri ve parti rozetlerini bir kenara bırakarak 
millet ve bayrak için kenetlenmişlerdi. 

Tanklar namlularını Meclis’e çevirmişken, uçakların bombaları ve helikopterlerin açtığı ateşlerin altında, 
her türlü zorluğu ve şehadeti göze alarak Meclis’e koşan ve gece boyunca Meclis’te yapılan toplantıya 
katılan değerli milletvekillerimize teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Böyle bir parlamentonun Başkanı 
olduğum için ve o meş’um gecede Meclis’te bulunduğum için Allah’a hamd ediyorum. Ama yürekten 
inanıyorum ki, çalışma günümüz olmadığı için Ankara’da bulunamayan diğer milletvekillerimizin kalpleri 
bizimle Genel Kurul Salonundaydı.
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Ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan dört partinin 
imzaladığı bir ortak bildiri yayımladık. Partiler demokrasinin yanında, darbenin karşısında olduklarını, 
darbeye birlikte karşı koyduklarını dünyaya açıkladılar. Büyük ve örnek bir dayanışma sergileyerek millî 
birlik ruhuna ve demokrasiye sahip çıkan siyasi partilerimize ve yöneticilerine teşekkür ediyorum.  Millî 
iradeye konulmak istenen ipoteğe itiraz ederek ikinci defa Meclisimiz gazilik payesini hak etti. 

15 Temmuz’dan çıkarılacak çok ders var. Türkiyemiz ve milletimiz, içeriden ve dışarıdan büyük tehditlerle, 
huzur ve güvenliğini bozarak kalkınmasını engellemek isteyen şer güçlerle karşı karşıyadır. Biz şanlı bir 
tarihin ve misyonun sahibiyiz. Biz Türkiye’yiz. Ne böldürürüz, ne bölebilirler. Ay yıldızlı bayrağımız altında; 
tek millet, tek devlet, tek vatan şuuru izinde olduğumuzu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu ülkede darbe 
yapmayı düşünenler artık bir değil, bin defa düşünmek zorunda olacaklar. Bizim milletimizin DNA’sında 
yiğitlik, korkusuzluk ve cesaret vardır. Cesaret korkusuzluk değil, korkuyu alt etmektir. Bu kahraman 
milleti gördükten sonra hiçbir güç artık kolay kolay darbeye girişemeyecektir. 

Milletin temsilcileri olarak görevimiz, ülkemizi ve millî irademizi tehditlere maruz kalmayacak, suikastler 
tertip edilemeyecek duruma kavuşturmaktır. Unutmayalım ki, umutlarını bize bağlamış bir gönül 
coğrafyamız var. Onların da başını öne eğdirmemek için daha çok çalışacağız. Sırt sırta, omuz omuza vererek 
hep ileri daha ileriye gideceğiz. Meşum darbe girişiminin sabahı işine gücüne giden, darbe heveslilerine 
büyük ders veren bu aziz millete layık olmaya çalışacağız. Ama unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ve 
beynini kiraya vermiş robot nesil değil, millet ve ülke sevdalısı nitelikli bir neslin yetişmesi için elimizden 
geleni değil daha fazlasını yapmaya çalışacağız. 

Hain darbe girişiminin püskürtülmesinde çok önemli bir rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yaşananların hem topluma, hem dünyaya ve hem de gelecek nesillere aktarılması gerekiyordu. Aziz 
vatanımızın ve milletimizin yaşadığı ve zaferle neticelendirdiği bu ikinci Kurtuluş Savaşı’nda Gazi 
Meclis’te birlikte mücadele ettiğimiz silah arkadaşım, yol arkadaşım, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı, 
Adana Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Necdet Ünüvar Hocamız, o gece Meclis’te yaşadıklarımızı milletvekili 
arkadaşlarımızla görüştü ve çok kapsamlı bir kitap hazırladı. Muhterem Hocamıza bu hayırlı girişiminden 
dolayı tebriklerimi sunuyor ve çok teşekkür ediyorum. Bu eser, millete ve ülkeye yapılan hainliği 
unutmamak ve unutturmamak için yapılmış çok kıymetli bir çalışmadır. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında 
birçok arkadaşımın emeği var; emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu kitabın yalnızca 
yurt içinde değil, yurt dışında da yararlı olacağını düşünüyorum. Allah’tan niyazım, bu aziz millete böyle 
karanlık günleri bir daha göstermemesidir. Milletimizin birliği, devletimizin varlığı, vatanımızın güvenliği 
için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. 

 İsmail KAHRAMAN
 TBMM 27. Başkanı
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Biz, istiklalini korumak, ülkesinin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakârlıktan ka-
çınmayan ve vatanını canından aziz bilen bir milletin evlatlarıyız.

İşgaller, katliamlar ve görülmemiş ihanetlerle nice kereler tarihten silinmesi planlanan Türk milleti, her 
seferinde vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmak için destansı bir mücadele vermiş ve nihayetinde 
zafere ulaşmıştır.

Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin, gazilerimizin, 
bütün kahramanlarımızın emanetidir.

15 Temmuz 2016 tarihinde benzerini daha önce görmediğimiz, doğrudan milletin iradesini hedef alan bir 
darbe teşebbüsüne şahit olduk. O gün, milletçe, ülkemizi işgal edilebilir hâle getirmek niyetiyle girişilmiş 
bir darbe girişimini boşa çıkarmakla kalmadık, âdeta istiklalimizi yeniden kazandık.

Türkiye’nin hukukuna, seçilmiş hükûmetine ve millî iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, o gece 
meydanlara koşarak hükûmetimizin yanında yer aldı ve eşsiz bir demokrasi destanı yazarak o karanlık 
geceyi ülkemiz için aydınlık bir sabaha bağladı.

Türkiye’nin bütün minareleri, bütün meydanları, bütün vatandaşları o gece millî iradeye sahip çıktı. 

Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin ve hükûmetimizin Türk milletine yakışır bir temsil örneği sergilemeleri 
ve aynı zamanda medyamızın takdire şayan demokratik tavrı karşısında hain FETÖ mensubu darbeciler 
kısa zamanda teslim olmak mecburiyetinde kaldılar.

Bu asil direniş, asker üniforması giymiş teröristleri kısa zamanda dize getirmekle kalmadı, haftalarca 
süren demokrasi nöbetleriyle Türk milletinin kimseye boyun eğmeyen iradesini bütün dünyaya bir kez 
daha gösterdi. Aziz milletimize ebediyen minnettar ve müteşekkiriz. 

İstiklal mücadelesine önderlik eden TBMM’nin 15 Temmuz gecesi üzerine yağdırılan bombalara rağmen 
açık tutulması,  büyük milletimizin egemenlik hakkını hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini bütün 
cihana bir kez daha göstermiştir. O geceyi TBMM çatısı altında geçiren bütün milletvekillerimize ve TBMM 
Başkanımıza teşekkür ediyorum.
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O gece milletimiz istiklalini yeniden kazanırken, ne hazindir ki evlatlarımızdan 251’ i şehitlik, 2732’ si  
gazilik mertebesine nail oldular. 

Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en büyüğüdür.

Allahü Teâlâ, şehitler için, “ONLARA ÖLÜLER DEMEYİN, ONLAR DİRİDİRLER AMA SİZ BUNU BİLEMEZSİNİZ” 
buyurmuştur. 

Aziz şehitlerimizin, uğruna canlarını feda ettikleri bütün mukaddes değerlere ve aziz hatıralarına daima 
sahip çıkacağız. Şehit ve gazilerimize layık olmak, onların mukaddes emanetlerini korumak için var 
gücümüzle çalışacağız.

Adana Milletvekilimiz Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından hazırlanan “Gazi Meclis’te O Gece” isimli bu eser 
bu gayeye matuf bir faaliyet olarak milletimizin alakasına sunulmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

 Binali YILDIRIM
 65. T.C. Hükûmeti
 Başbakanı
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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Mehmet Akif ERSOY

TEŞEKKÜR
2016 Temmuz’unun 15’inci gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Milletimizi, demokrasimizi yok 
etmek isteyen vatan hainleri milletin silahlarını yine bu millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde 
bulundu ama milletimiz tıpkı Çanakkale’de, tıpkı İstiklal Savaşımızda olduğu gibi ölümü göze alarak 
darbeci hainlere gereken cevabı verdi.

Hain darbe girişimi sırasında dirayetli ve dik duruşu ile milletimizi cesaretlendiren ve darbenin bertaraf 
edilmesine liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına duyarsız kalmayarak meydanlara çıkan ve vatan uğruna canlarını 
hiçe sayarak tankın, topun, helikopterlerin, kurşunların önünde duran aziz milletimize, 

Haklarını asla ödeyemeyeceğimiz 251 Şehidimiz ve 2732 Gazimize,

Millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis’te o gece Genel Kurul’u açık tutarak Millî egemenliğe sahip 
çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’a,

Hükûmetimiz adına kararlı bir tutum sergileyerek darbenin püskürtülmesinde önemli bir rol oynayan 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a,

Darbeye karşı durarak demokrasiye sahip çıkan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP 
Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye,

Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın çağrısı üzerine Genel Kurul’a 
gelerek hain darbecilerin saldırılarına karşı tek yürek halinde direnen, hem de meydanlarda halkımızla 
beraber mücadele ederek millî iradeye sahip çıkan milletvekillerimize, 

Asker görünümlü teröristler karşısında milleti ile beraber hareket ederek, darbecilerin karşısına 
kahramanca dikilen ve kendilerini korumakla mükellef oldukları milletin yanında saf tutan Genelkurmay 
Başkanımız, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensuplarına, 

Darbe kalkışmasının anlaşıldığı andan itibaren Türkiye’nin bütün camilerinden okudukları selalarla 
millete kendi iradesine sahip çıkma çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanımız, imam ve 
müezzinlerimize,

Meydana gelebilecek kalkışmaları engellemek için her türlü tedbiri alan Vali, Kaymakam ve Emniyet 
Müdürlerimize,
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Darbe girişiminin ilk anlarından başlayarak iş makinalarıyla ve elindeki her türlü imkânla darbeye 
direnen Belediye Başkanlarımıza ve çalışanlarına,

O gece görev yerlerine koşarak gelen ve insanüstü bir gayretle yaralı vatandaşlarımızı tedavi etmeye 
çalışan bütün sağlık çalışanlarına,

Tüm tehditlere rağmen darbecilerin karşısında yer alarak ülkesine sahip çıkan medya kuruluşları ve 
mensuplarına şükran borçluyuz. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum.

Bu birlik ve bütünlük olmasa idi şimdi bu kitabı yazamıyor, özgür bir ülkede yaşayamıyor olacaktık.

“Gazi Meclis’te O Gece” kitabının yazılmasını teşvik eden ve yayınlanmasını sağlayan TBMM Başkanımız 
İsmail Kahraman’a, 

Değerli görüş ve katkılarından dolayı AK PARTİ, CHP ve MHP Grup Başkanvekillerimize, 

Darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını bizimle paylaşarak kitapta yer almasını sağlayan 
Milletvekillerimize,

Teknik konularda desteklerini esirgemeyen TBMM Bilgi ve Bilişim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcısı 
Erbay Kücet’e, 

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları İlhami Giray Şahin ve Dr. Necati Sungur’a, 

Röportaj ve ses kayıtlarını deşifre eden TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Doğan Aytop ve ekibine, 

AK PARTİ Grup Amir Yardımcısı Mustafa Özkan ve Grup Şefi Şevket Sarıcaoğlu’na,

TBMM Koruma Daire Başkanı Nurullah Öztürk ve ekibine,

Grafiker Işık Arslan’a ve Cihad Topoğlu’na,

İzlenimleri ve doküman desteği sağlayan gazeteciler Coşkun Ergül, Levent Eke, Hande Fırat, Nagehan 
Akbulut Varol ve Önder Yılmaz’a,

Fikirleri ile kitabımıza değer katan Vahit Çalışır’a, 

Notlarımızı toplayıp düzenleyerek bir kitap hâlini almasında katkılarını sunan mesai arkadaşlarım 
İsmail Karaman, Ümmet Artuç ve Reyhan Armağan’a, 

Bütün çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışmamda da bana desteklerini esirgemeyen aileme teşekkür 
ediyorum.
      
 Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR 
 23, 24, 25 ve 26. Dönem

                                                                                                                                     Adana Milletvekili
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ADI SOYADI PARTİSİ
1 İsmail KAHRAMAN TBMM Başkanı
2 Abdulhamit GÜL AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
3 Abdulkadir YÜKSEL AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
4 Adnan BOYNUKARA AK PARTİ Adıyaman Milletvekili
5 Ahmet GÜNDOĞDU AK PARTİ Ankara Milletvekili
6 Ahmet İYİMAYA AK PARTİ Ankara Milletvekili
7 Ahmet UZER AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
8 Ahmet Berat ÇONKAR AK PARTİ İstanbul Milletvekili
9 Ahmet Eşref FAKIBABA AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili

10 Ahmet Selim YURDAKUL MHP Antalya Milletvekili
11 Ali ERCOŞKUN AK PARTİ Bolu Milletvekili
12 Ali Cumhur TAŞKIN AK PARTİ Mersin Milletvekili
13 Alpaslan KAVAKLIOĞLU AK PARTİ Niğde Milletvekili
14 Atila KAYA MHP İstanbul Milletvekili
15 Aydın ÜNAL AK PARTİ Ankara Milletvekili
16 Aykut ERDOĞDU CHP İstanbul Milletvekili
17 Ayşe KEŞİR AK PARTİ Düzce Milletvekili
18 Ayşe SULA KÖSEOĞLU AK PARTİ Trabzon Milletvekili
19 Bekir BOZDAĞ AK PARTİ Yozgat Milletvekili
20 Bennur KARABURUN AK PARTİ Bursa Milletvekili
21 Burhanettin UYSAL AK PARTİ Karabük Milletvekili
22 Bülent ÖZ CHP Çanakkale Milletvekili
23 Bülent TEZCAN CHP Aydın Milletvekili
24 Canan CANDEMİR ÇELİK AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
25 Celalettin GÜVENÇ AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili
26 Cemil ÇİÇEK AK PARTİ Ankara Milletvekili
27 Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI AK PARTİ Mardin Milletvekili
28 Emrullah İŞLER AK PARTİ Ankara Milletvekili
29 Erkan AKÇAY MHP Manisa Milletvekili
30 Erkan HABERAL MHP Ankara Milletvekili
31 Erkan KANDEMİR AK PARTİ İstanbul Milletvekili

O GECE MECLİS’TE OLAN MİLLETVEKİLLERİ
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32 Erol KAYA AK PARTİ İstanbul Milletvekili
33 Fatih ŞAHİN AK PARTİ Ankara Milletvekili
34 Fatma Betül SAYAN KAYA AK PARTİ İstanbul Milletvekili
35 Fatma Güldemet SARI AK PARTİ Adana Milletvekili
36 Hacı Bayram TÜRKOĞLU AK PARTİ Hatay Milletvekili
37 Hakan ÇAVUŞOĞLU AK PARTİ Bursa Milletvekili
38 Halil ETYEMEZ AK PARTİ Konya Milletvekili
39 Halil ÖZCAN AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili
40 Haluk İPEK AK PARTİ Amasya Milletvekili
41 Hasan SERT AK PARTİ İstanbul Milletvekili
42 Hülya NERGİS AK PARTİ Kayseri Milletvekili
43 Hüseyin KOCABIYIK AK PARTİ İzmir Milletvekili
43 İbrahim Halil FIRAT AK PARTİ Adıyaman Milletvekili
45 İlhan CİHANER CHP İstanbul Milletvekili
46 İlknur İNCEÖZ AK PARTİ Aksaray Milletvekili
47 İmran KILIÇ AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili
48 İsmail BİLEN AK PARTİ Manisa Milletvekili
49 Jülide SARIEROĞLU AK PARTİ Ankara Milletvekili
50 Kasım BOSTAN AK PARTİ Balıkesir Milletvekili
51 Levent GÖK CHP Ankara Milletvekili
52 Leyla ŞAHİN USTA AK PARTİ Konya Milletvekili
53 Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT AK PARTİ Çorum Milletvekili
54 Lütfiye Selva ÇAM AK PARTİ Ankara Milletvekili
55 Mahmut KAÇAR AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili
56 Mahmut TANAL CHP İstanbul Milletvekili
57 Mehmet BEKAROĞLU CHP İstanbul Milletvekili
58 Mehmet GÜNAL MHP Antalya Milletvekili
59 Mehmet MUŞ AK PARTİ İstanbul Milletvekili
60 Mehmet Ali ŞAHİN AK PARTİ Karabük Milletvekili
61 Mehmet Emin ŞİMŞEK AK PARTİ Muş Milletvekili
62 Mehmet İlker ÇİTİL AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili
63 Mehmet Kasım GÜLPINAR AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili
64 Mehmet Mehdi EKER AK PARTİ İstanbul Milletvekili
65 Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU MHP Hatay Milletvekili
66 Metin BULUT AK PARTİ Elazığ Milletvekili
67 Mevlüt DUDU CHP Hatay Milletvekili
68 Mihrimah Belma SATIR AK PARTİ İstanbul Milletvekili
69 Murat ALPARSLAN AK PARTİ Ankara Milletvekili
70 Murat EMİR CHP Ankara Milletvekili
71 Mustafa KALAYCI MHP Konya Milletvekili



24

Gazi Meclis'te O Gece

72 Mustafa ŞAHİN AK PARTİ Malatya Milletvekili
73 Mustafa YENEROĞLU AK PARTİ İstanbul Milletvekili
74 Mustafa MİT MHP Ankara Milletvekili
75 Mustafa Hilmi DÜLGER AK PARTİ Kilis Milletvekili
76 Mücahit DURMUŞOĞLU AK PARTİ Osmaniye Milletvekili
77 Nazım MAVİŞ AK PARTİ Sinop Milletvekili
78 Necdet ÜNÜVAR AK PARTİ Adana Milletvekili
79 Nevzat CEYLAN AK PARTİ Ankara Milletvekili
80 Nihat ZEYBEKCİ AK PARTİ Denizli Milletvekili
81 Nursel REYHANLIOĞLU AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili
82 Oktay VURAL MHP İzmir Milletvekili
83 Orhan ATALAY AK PARTİ Ardahan Milletvekili
84 Orhan KARASAYAR AK PARTİ Hatay Milletvekili
85 Orhan MİROĞLU AK PARTİ Mardin Milletvekili
86 Ömer SERDAR AK PARTİ Elazığ Milletvekili
87 Özgür ÖZEL CHP Manisa Milletvekili
88 Radiye Sezer KATIRCIOĞLU AK PARTİ Kocaeli Milletvekili
89 Ramazan CAN AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili
90 Ruhi ERSOY MHP Osmaniye Milletvekili
91 Sabri ÖZTÜRK AK PARTİ Giresun Milletvekili
92 Salim USLU AK PARTİ Çorum Milletvekili
93 Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ Manisa Milletvekili
94 Sema KIRCI AK PARTİ Balıkesir Milletvekili
95 Sena Nur ÇELİK AK PARTİ Antalya Milletvekili
96 Süleyman SOYLU AK PARTİ Trabzon Milletvekili
97 Şahap KAVCIOĞLU AK PARTİ Bayburt Milletvekili
98 Tahir ÖZTÜRK AK PARTİ Elazığ Milletvekili
99 Tekin BİNGÖL CHP Ankara Milletvekili

100 Tufan KÖSE CHP Çorum Milletvekili
101 Uğur BAYRAKTUTAN CHP Artvin Milletvekili
102 Utku ÇAKIRÖZER CHP Eskişehir Milletvekili
103 Ünal DEMİRTAŞ CHP Zonguldak Milletvekili
104 Vecdi GÜNDOĞDU CHP Kırklareli Milletvekili
105 Yasin AKTAY AK PARTİ Siirt Milletvekili
106 Yusuf BAŞER AK PARTİ Yozgat Milletvekili
107 Ziya ALTUNYALDIZ AK PARTİ Konya Milletvekili
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KİTABIN HİKÂYESİ
Olayları yaşarız ama toplum olarak yazmak konusunda o kadar istekli davranmayız. Bu isteksizliğin 
altında yatan sebep ya yazılacak şeylerin çokluğu, ya  “Hangi birini yazalım?” düşüncesi, ya da  
anlatmayı yazmaya tercih etmektir.

2016 Temmuz’unun 15’i gecesi çok şey yaşadık: 251 vatan evladı şehit oldu, 2732 vatan evladı gazi… 
Hadi araçlar bir yana, insanları bile gaddarca ezen tanklar… Kendi insanına hunharca ateş eden gözü 
dönmüş, beyni kiralık, silahlı, üniformalı teröristler… Üstüne zırh delici mermiler, ateşten kor olmuş 
mermiler yağan tazecik bedenler… Tonlarca ağırlığın altında ezilen gencecik fidanlar… Bombalanan 
okullar, daireler, köprüler; hasılı milletin gözünün bebeği gibi baktığı, alın teriyle harcını kardığı, 
evinden esirgediğiyle inşa ettiği mekânlar… Bu yaralı mekânlardan birisi de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) oldu. Millet, Meclisi’nin bombalanmasını televizyonlardan ürpererek izledi. Peki bu 
esnada Meclis’te neler yaşanıyordu?

Türk Milleti 15 Temmuz’da adeta yeni bir “Tarih yazdı.”, o hâlde tarih de bu ezber bozan asil milleti 
“altın harflerle” yazmalıydı. O gece Türkiye’nin her tarafında farklı bir kahramanlık hikâyesi yaşandı. 
Milletin her ferdi kendince bir kahramanlık hikâyesi yazdı o gece; kadınından erkeğine, çocuğundan 
yaşlısına her ferdi; Başkomutanından sokaktaki vatandaşına her ferdi, meydanlardaki milletvekilinden 
bombalanan Meclis’teki milletvekiline her ferdi…

15 Temmuz Darbe Girişiminden on gün kadar sonra AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur İnceöz’e “O gün 
çok tarihî olaylar yaşandı. Yaşadıklarınızı lütfen yazın.” dedim. Kendileri de “Hocam sizin kaleminiz de 
güçlü, siz de yazın.” teklifinde bulundular. 

“Hangi birini yazalım?” demek yerine “Birini yazalım.” diye düşündüm ve yola çıktım. Önce bir makale 
yazmaya karar verdim; baktım, boyutu bir makaleyi aşacak, küçük bir kitap olsun diye düşündüm. 
“Tek başıma yazsam eksik olacak, acaba o gün Meclis’te bulunan milletvekilleri ile konuşup yazabilir 
miyim?” diye aklımdan geçirdim ve fikrimi TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’a açtım. Meclis 
Başkanımız da “Hocam siz yapın, biz destekleyelim.” diye beni teşvik ettiler.
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Daha sonra konuyla ilgili olarak AK PARTİ Grup Başkanvekilleri İlknur İnceöz ve Mehmet Muş, CHP Grup 
Başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüştüm. 
Hepsi de “Çok iyi olur.” dediler. Başladım çalışmaya…

Önce o günle ilgili on iki maddelik bir soru listesi hazırladım. Akabinde, 15 Temmuz gecesi TBMM’de 
bulunan milletvekillerinin Meclis Başkanlığı tarafından belirlenen listesini aldım ve milletvekili 
arkadaşlara üç teklifte bulundum.

Arzu edenlerle bizzat röportaj yapmak istediğimi söyledim. Bunu istemeyenlere ise soruların cevabını 
tarafıma ses kaydı şeklinde veya yazılı olarak gönderebileceklerini ifade ettim. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür 
Özel, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, AK PARTİ Ankara Milletvekili Aydın Ünal ile röportaj yaptım. 
Ayşe Keşir, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mihrimah Belma Satır, Burhanettin Uysal, Alpaslan Kavaklıoğlu, 
Jülide Sarıeroğlu ve Ayşe Sula Köseoğlu ses kaydı yolladılar. Ses kayıtlarını deşifre edip tasdik etmeleri 
için aynı arkadaşlara gönderdim. Milletvekillerinden yetmiş altı soruları cevaplandırdı.

15 Temmuz akşam saatlerinden 16 Temmuz sabahına kadar geçen süreyi içeren bir akış şeması 
oluşturuldu. Milletvekillerinin darbe girişimini nasıl, nerede, ne zaman öğrendiğinin ve Meclis’e hangi 
şartlarda geldiğinin ifade edildiği hususlar birinci bölümü; Meclis bahçesine girmelerinden itibaren 
Genel Kurul Salonunun bombalanmasına kadarki süreç ikinci bölümü; bombalanmayı müteakip sabah 
saat 8’e kadar devam eden süreç üçüncü bölümü; TBMM’nin uğradığı ağır saldırının yurt içi ve yurt dışı 
heyetler nezdindeki yansımaları dördüncü bölümü teşkil etti.

Muhataplarımızın ifade ettiği hususlar titizlikle incelendi. Akış ve konunun bütünlüğüne uygun yerler 
ilgili bölümlere işlendi. Akışın canlılığını korumak adına kuşkusuz kısaltmalar yapıldı ama sayın 
milletvekillerinin ifadelerindeki insicamın, anlam bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterildi. 
O gün Meclis’te bulunan milletvekillerinin sosyal medya paylaşımları ve mesaj gruplarına yazdıkları 
tarandı. Konuyla ilgili olanlar ilgili yerlere işlendi.

Kitabın sonunda ise röportajların bütünü aynen yayınlandı. Röportajların yayın sıralamasında ilk sırada 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, devamında ise  Milletvekillerinin isimlerinin alfabetik sıralaması esas alındı.

Konu ile ilgili fotoğraf, video ve dokümanlar, bunları bizimle paylaşanların isimleri zikredilerek ilgili 
yerlerde kullanıldı.

Bu kitap 15 Temmuz Gecesi Meclis’te yaşananları tarihe not düşmek adına, bizzat yaşayanların gözüyle 
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ifade edilmek üzere yazılmıştır. Kitabı hazırlamak ve yazmak için çok çalışılmış olsa da bir yönüyle eksik 
kaldığını belirtmek durumundayız. Başlangıcı karanlık ama sonu aydınlık o günün yaşandığı tek mekân 
TBMM değildi, o anları yaşayan milletvekilleri de sadece o gece Meclis’te bulunanlardan ibaret değildi. 

O meş’um gecede pek çok milletvekili arkadaşımız meydanlarda, sokaklarda vatandaşlarımızla kol 
kola, omuz omuza mücadele etti. Dolayısıyla bu kitap “O Gece Meydandaki Vekiller” de yazıldığı zaman 
tamamlanmış olacaktır.
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KRONOLOJİ
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GİRİŞ
Hiç kimse beklemiyor, “Bu devirde darbe mi olurmuş?” diyordu. Darbe değil ama girişimi oldu, hem 
de en vahşisinden. Milletin emanet ettiği tankları, tüfekleri, uçakları millete doğrultabilecek kadar 
alçalmış bir grup “üniformalı terörist” 15 Temmuz’da darbeye teşebbüs etti ama başaramadılar. 

Millet darbe beklemiyordu, ancak darbeciler de karşılarında böyle bir millet beklemiyordu. Millete 
ne kadar uzak oldukları o kadar belliydi ki! Asil vatan evlatlarının yüreği darbecilerin tankını 
tüfeğini yeniverdi. Millet, Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına 
uyarak sokaklara çıktı, tankların ve mermilerin önüne bedenlerini çekinmeden siper etti; vatanına, 
demokrasisine ve Cumhuriyetine sahip çıktı. 

Millet meydanlara koştu. Bu büyük milletin teveccühüyle ülkemizin farklı coğrafyalarından seçilerek 
gelen bizler de koştuk. O gece bu Gazi Meclis’in çatısı altında buluşan vekiller olarak, kendilerini temsil 
etmemiz için bizi seçen, bizi buraya gönderen, bize güvenen millete layık olmaya çalıştık. Her birimiz o 
karanlık gecede, kutsiyeti şehit kanları ile tescillenmiş çatının altında toplandık, görüşlerimizi ve siyasi 
düşünce farklarımızı bir yana bırakarak bir anda tek yürek, tek ses oluverdik. Bu mücadele ruhu bana 
tarihin tekerrür ettiğini ve büyük milletimizin önünde ona yol gösteren bir lideri olduğunda, hele ki 
milletin de liderine güvendiğinde neleri başarabileceğini yeniden hatırlattı.

1920 yılında Meclis’in açılması fikri doğduğunda derhal uygun bir bina bulunmuş ve millî iradenin 
orada tecellisine karar verilmişti. Müzakereler sonucu Meclis’in 23 Nisan 1920’de İttihat ve Terakki 
Kulübü olarak inşasına başlanan fakat bitirilemeyen binada Cuma günü açılmasına karar verildi.

Açılış günü gelip çatınca sabahın çok erken saatlerinde evlerinden çıkan kadın-erkek, genç-ihtiyar, çoluk-
çocuk herkes, kalpaklısı, sarıklısıyla, çarıklısı, poturlusuyla bütün halk merasim alanını doldurmaya 
başladı.

Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından eski sancaklar, dualar, tehliller ve tekbirler arşı 
inletti. İşte o samimi dualar, bu Gazi Meclis için, milletin bekası için o gün edilen dualar bu meş’um gecede 
de hâlâ bizimleydi. Biliyorduk.
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Bu kitap yıllar sonra bir kere daha böyle bir güçlük karşısında kaldığımızda aynı tavrın alınması, aynı ortak 
sesin haykırılması için ve de vatan evladının sergilediği bu ortak duruşun tarihe geçmesi için hazırlandı. 
İnşaallah bu güzel ülkemiz ve necip milletimiz bir daha asla böyle bir hadise yaşamaz.
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BÖLÜM 1 

MİLLET MEYDANLARA, VEKİLLERİ MECLİS’E! 
O Gecenin Öncesi

Meclis 14 Temmuz’u 15 Temmuz’a bağlayan gece boyunca çalışmıştı.   Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle 
ilgili çok maddeli bir kanun görüşülüyordu. Gece saat 22.00 civarında Fransa’dan gelen bir haberle 
sarsıldık. Nice kentinde ulusal bayram kutlamaları esnasında bir terör saldırısında 84 kişi hayatını 
kaybetmişti. Nice’deki masum insanların bir kamyonlu terörist tarafından hunharca katledilmesine 
çok üzülmüştük. 

O anda hiç kimse çok değil, sadece 24 
saat sonra onlarca tankın hem de kendi 
askerlerinin üniformasını taşıyan hainler 
tarafından kendi vatandaşlarının üzerine 
sürülebileceğini ve içinde bulundukları millî 
mekânın acımasızca bombalanabileceğini 
aklına bile getirmiyordu. Türkiye bugüne 
kadar kimden ve nereden gelirse gelsin her 
türlü terör hadisesini kınamıştır, hem de en 
üst seviyede… Nitekim Fransa’daki terörle 
ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan “Terör 
karşısında ikircikli tutum sergileyen herkesin, 
Fransa’yı hedef alan bu son saldırıdan gerekli 
dersleri çıkarmalarını bekliyoruz.” derken,

Başbakan Yıldırım “Terörün dini yok, imanı 
yok, milleti yok, insanlığı yok. Terörün bildiği 
tek şey var: Öldürmek! Bütün dünya bilmelidir 
ki, terörle mücadelede fark gözetmek, kimi terör örgütlerini az günahkâr, kimilerini masum görmek en 
büyük yanlışlıktır.” açıklamasını yapıyordu.

Başbakan Yıldırım’ın 
Nice Açıklaması
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Uzlaşma Olmasaydı…

Tekrar o geceye döndüğümüzde, iktidarla muhalefet arasında tartışmalı bir kanunda son anda uzlaşma 
sağlanmıştı. Uzlaşma olmasaydı Meclis birkaç gün daha çalışacaktı. 

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel:

Eğer uzlaşı olmasaydı… 80-90 maddelik yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili 

tasarıda yurt dışından kayıt dışı bir paranın ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili bir 

madde vardı -Ki sonradan da üzerinde değişikliklerle yasalaştı- Eğer öyle gitseydi, 

14 Temmuz akşamı uzlaşılmasaydı, Cuma, Cumartesi, Pazar çalışma kararı vardı 

ve belki darbe girişimi sırasında Meclis rutin çalışmasında olabilirdi.

Bu uzlaşmayla 14 Temmuz Perşembe günü başlayan Meclis mesaimiz Cuma günü sabaha karşı saat 
02.24’te bitmişti. 

Cuma da sakin başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gün için resmî bir programı görünmüyordu.
Anadolu Ajansı 
15 Temmuz 
Girişimi Öncesi 
Gündem Özeti 
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Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul’da Dolmabahçe Ofisinde saat 14.30’da başlayan randevuları saat 
21.00’e kadar devam etmişti. 

Milletvekillerinin bir kısmı yoğun ve uzun mesai sonrası Ankara’da idi, önemli bir kısmı da seçim 
bölgelerine gitmişti.  

Bizim günümüz de sakin geçti. Akşam saat 19.40 uçağıyla Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın önceki gece 
vefat eden amcasının taziyesi için Erzurum’a gitmek üzere yola çıktık. Fakat o gün trafikte alışılmışın 
üstünde bir yoğunluk vardı. Havaalanına gittik. Ucu ucuna yetişebileceğimizi düşünüyorduk ama uçağı 
kaçırdık. Doğal olarak canım sıkıldı. Eşim dedi ki:  “Hiç üzülmedim. Her işte bir hayır vardır.”  O kızgınlıkla 
döndük. Aslında kaçan uçağın çok sıkıntılı bir gecede tarihe tanıklık etmemize fırsat sağlayacağını o 
anda bilemiyorduk tabii ki. Eve geldik. 
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Saat 21.30; Havada Anormal Hareketlilik

Evimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çok yakın… Tam Külliye’ye bakan balkonda oturuyorduk. Saat 
21.30 civarında bir helikopterin Külliye üzerinde bir iki defa tur attığını gördük. Çok fazla bir şeye 
yoramadım tabii. Normalde o saatlerde helikopter filan pek olmaz; hele hele Beştepe üzerinde bir 
tur atıp dönmez. Bu arada uzaklardan silah sesleri de geliyor ama biz onu da birşeye yoramıyorduk. 
Saat 22.00 civarında bir jet geçti, hızla… “Allah Allah” dedim, bu saatte jet de geçmez! O ara Boğaziçi 
Köprüsü’nde trafiğin tek taraflı kapandığı bilgisi geldi. Muhtemel bir terör saldırısına karşı tedbir 
olduğu ilk aklıma gelen şeydi. Ama işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
Üzerinde Helikopter Uçuşu ve 
Silah Sesleri

Boğaziçi Köprüsü 
Kapatıldı 
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Zaman geçtikçe anlaşıldı ki, aslında kapatmaya çalıştıkları “Köprü” değildi. Yüce Türk milletine hayat 
veren temel değerler hedef alınmıştı. 

Bir tuhaflık olduğunu sezmeye başlamıştım ve bir milletvekilimizi aradım, dedi ki: “Herhâlde sıkıntılı 
bir durum var.” Darbe aklımızın ucundan geçmiyor. Akabinde Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’la bir 
görüşmem oldu. O da, “Ben de Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nde kaldım. Burada da 
trafiği tek taraflı kapatmışlar. Anadolu’dan 
Avrupa Yakası’na geçeceğim. Öğrenmeye 
çalışıyorum.” dedi.

Ne olup bittiğini öğrenmeye çalışan sadece 
ben değildim. Milletvekilleri ya gelen bir 
telefonla ya da F-16’ların alçak uçuşundan bir 
şeylerin ters gittiğinden şüphelenmiş ama 
çoğunluğu tatbikat veya terör saldırısına 
karşı bir tedbir olduğunu düşünüyorlardı. 

Bir süre sonra bazı arkadaşlar “askerî 
hareketliliğe” dikkat çekmeye başlamışlardı.

Bazı milletvekilleri ise olayın bir darbe teşebbüsü olduğundan emindi.
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Bir yandan olayın niteliği, bir yandan da nereye gitmeleri gerektiği konusu gündemlerindeydi.

Sonra daha fazla bilgi alabilmek amacıyla 
Başbakanımızın Özel Kalem Müdürü Murat Aydın’ı 
aradım. “Hocam, galiba bir kalkışma var, bir 
darbe kalkışması…” deyince kan beynime sıçradı. 
Hemen toparlanıp hanımla istişare ettik: “Bir şeyler 
yapmamız lazımdı, derhal harekete geçmemiz 
lazımdı!"

Bu arada milletvekillerinin en çok merak ettiği 
şey, Cumhurbaşkanımızın nerede ve ne durumda 
olduğuydu. 

İstanbul milletvekilleri Mustafa Şentop ve Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı’nın yeri ile ilgili değil ama 
durumu ile alakalı bilgileri paylaşıyorlardı. Mustafa Şentop ayrıca Cumhurbaşkanımızın 1 saat içinde 
açıklama yapacağı bilgisini de veriyordu.
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Şentop ve Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telkinleri olduğu tahmin edilen mesajları da   
aktarıyorlardı.

Ankara’daki milletvekilleri Meclis’e, diğerleri meydanlara koşarken Hakk’ın ve halkın yanlarında 
olacağından emindiler.

Necdet ÜNÜVAR
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Saat 22.58; Başbakan Yıldırım: “Darbe Kalkışması Var.”

Herkesin merakla beklediği bilgi saat 22.58’de geliyordu. Darbecilerin teşebbüsü Başbakanımız 
tarafından NTV’de tüm milletimize ilan edildi. Başbakan Sayın Binali Yıldırım, televizyonlarda ve 
radyolarda da yayınlanan açıklamasında 
Fetullahçı Terör Örgütünün orduya sızmış 
hain mensuplarının askerî bir kalkışma 
içerisinde olduklarını duyurdu. Deminden 
beri bizi şüphelendiren hareketlenme resmî 
olarak da doğrulanmış ve artık her şey gün gibi ortaya çıkmıştı.

Başbakan 
Yıldırım’ın İlk 
NTV Bağlantısı 

Başbakan Yıldırım'ın 
A Haber'de İkinci 

Açıklaması 
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Saat 24.00; Sokaklar Hareketleniyor

Eşim Sare Hanım’a “Ben dışarı çıkayım, Genel Merkez’e gideyim.” dedim. Genel Merkez bizim eve çok 
yakın, yaklaşık 700 metre mesafede. Kayınbiraderimi çağırıp birlikte araçla çıktık. Genel Merkez'e 
doğru yola çıkmışken Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nun AK PARTİ WhatsApp Grubunda “Aydın 
Ünal ve ben Ahmet Gündoğdu’nun odasındayız.”  şeklinde bir mesajını gördüm. 

Jülide Sarıeroğlu:

Saat dokuz buçuk civarı kız kardeşimin havada anormal bir hareketlilik olduğu 

bilgisini vermesiyle Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya’yı aradım. Özkaya 

“Jülide Hanım, bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Fetullahçı Terör Örgütü bu darbeyi 

gerçekleştiriyor.” dedi. Aydın Ünal’ı aradım. Aydın Bey, “Meclis’e gidilmesi gerektiğini 

düşünüyorum.” deyince, Ahmet Gündoğdu’ya Meclis’e gitmek konusunda, Aydın 

Bey’le yaptığımız görüşmeyi  aktardım… Kendisi Başkanlık Divanı üyesi olarak 

Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’la bir telefon görüşmesi yapıp bana geri 

döneceğini söyledi. 

Ahmet Gündoğdu ile konuşurken arkadan çok ciddi olarak jetlerin sesleri ve bazı 

patlama sesleri geliyordu. Bu sırada saat 22.20 civarıydı. Sayın Gündoğdu MİT’e çok 

yakın bir bölgede oturduğunu söyleyerek MİT binasının tarandığı bilgisini verince 

Meclis’e gitme konusunda hemfikir olduk. 

…Saat on iki olmuştu diye tahmin ediyorum. WhatsApp grubumuzda Aydın Ünal 

ile birlikte Meclis’te olduğumuz bilgisini vekil arkadaşlarımızla paylaştık.
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Bütün bu gelişmeler neticesinde  “O hâlde Meclis’e gidelim.” dedim ve arabanın yönünü Meclis’e doğru 
çevirdik. Genelkurmay Kavşağı’nda birkaç araç yolu kapatmış, Meclis’e giden trafik tıkanmıştı.

Fotoğraf: Orhan Atalay

TBMM İdare Amiri  Ahmet Gündoğdu'nun Makam Odası

(Sağdan; Sayın Ayşe Sula Köseoğlu, Sayın İlknur İnceöz, Sayın Lütfiye Selva Çam, Sayın Mustafa Şahin, Sayın 

Ahmet Gündoğdu, Sayın Orhan Atalay, Sayın Ayşe Keşir, Sayın Sema Kırcı, Sayın Bennur Karaburun)



Gazi Meclis'te O Gece

41

…“Demokrasiye 
sahip çıkın!” 

demesi darbenin 
gidişatını tamamen 

değiştirdi. 

Vatan Sevgisinin Teknoloji ile Buluştuğu An

Trafiğin bu denli sıkışık olmasının sebebi, hem askerî araçların yolu kapatması, hem de milletin 
meydanlara, Meclis'e akmasıydı; çünkü o sıralarda Cumhurbaşkanımız CNN Türk’te yayın yapan Hande 
Fırat’ın programına 4.5G üzerinden canlı olarak bağlanmış “Facetime” aracılığıyla darbecilere meydan 
okumuş, halkımızı da Devletine, Demokrasisine, Meclisi'ne sahip çıkmaya, bunun için de meydanlara 
inmeye davet etmişti. Vatandaşlarımız da bu davete çok yoğun bir şekilde icabet ediyordu, yollar 
ondan dolayı kalabalıktı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat:
…Sonunda ulaştım Cumhurbaşkanı’nın özel kalem müdürü Hasan Doğan’a. “İyi 

misiniz? Ne oluyor, ne bitiyor?” dedim. “Marmaris’teyiz, biz de anlamaya çalışıyoruz.” 

dedi. İlk konuşma bu. “Karşılıklı haberleşelim.” diye kapattık. …Bir daha aradım. “Hasan 

ne yapacaksınız?” dedim. “Hande açıklama yapacağız!” dedi. 

“Son dakika” yazdırdım, “Cumhurbaşkanı açıklama yapacak.” diye. 

…Fakat bu arada hareketlenme artıyor. Yayındayız, birden fark ettim ki, bir saat geçmiş 

ama Cumhurbaşkanlığı’ndan ne bir açıklama var, ne de başka bir şey. Abdulkadir’le 

(Selvi) yan yana oturuyoruz. “Ya” dedim, “Cumhurbaşkanı açıklama yapacaktı, ne oldu 

acaba?” 

…Hasan’ı tekrar aradım, “Açıklama yapacaktınız ne oldu?” dedim. Sesi bir tuhaftı. “Pek 

öyle gelişmedi olaylar Hande.” dedi. “Ne oldu?” dedim. “Açıklama yapacak durum yok, 

biz Periscope’tan yayın yaptık!” dedi. “Periscope’tan ne yayını ya? Hiçbirimizin haberi 

yok! Nereden alacağız biz o yayını?” dedim, “Cumhurbaşkanı konuştuysa mutlaka 

vermeniz lazım.” dedim. 

“Periscope’un varsa Periscope’tan yayın yap!” dedi. Benim o beyaz telefonda da Periscope 

yok ama FaceTime var. Çünkü 11 yaşındaki kızım Nehir bir Facetime canavarı. Onunla 

öyle haberleşiyoruz. “Ya” dedim, “Bize konuşsun o zaman Cumhurbaşkanı!” O kadar 

ısrar ettim, o kadar ısrar ettim ki, “Dur” dedi Hasan, “Beyefendiye bir sorayım.”

…Sonra telefonum çaldı. Hasan, “Hande tamam, FaceTime yapalım.” dedi.

…Hemen açtım FaceTime’ı ve işte karşımda…. Önde Hasan Doğan, arkada 

Cumhurbaşkanı. 

“Yok ya bana da bağlanmaz herhalde” diye düşünüyordum ama bağlandı.

Herkes Cumhurbaşkanı’nın yaşayıp yaşamadığını, iyi olup olmadığını, görevinin 

başında olup olmadığını merak ediyor. Bir defa en kritiği buydu. Biz, onun 

görüntüsünü verebildik. Mesajları da çok iyiydi. Bence Türk siyasi tarihinin en önemli 

devlet adamlarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN. Ve o gece verdiği 

mesajlarla bütün bu felaketi bambaşka bir yöne çevirdi. 

…“Demokrasiye sahip çıkın!” demesi. Bu mesaj, tamamen darbenin gidişatını değiştirdi.
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Türk siyasi tarihinin 
en önemli devlet 
adamlarından biri 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan.

“HANDE FIRAT - Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz sizi. 
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Bugünkü 
gelişme Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın 
kalkışma hareketidir ve paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst 
akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliğine, 
beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum 
ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan 
cezayı alacaklardır. Milletin imkânlarıyla ortaya konulmuş olan 
tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine 
gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir ve bu konuda 
gerek Cumhurbaşkanı, gerek Başbakanımız, Hükümetimiz 
olarak dik durmak suretiyle, meydanı da onlara bırakamayız. 
Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan 
kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin 
üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Bu konuda 
bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. 
Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur: Milletimizi 
illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına 

davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, 
havalimanında toplanalım ve bu azınlık grubu, 
tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa 
halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde 
bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bundan 
sonra da böyle bir şeyi tanımamız söz konusu 
değil. 
ABDULKADİR SELVİ - Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu hareket emir komuta zincirinde mi? Ülkenin 
Cumhurbaşkanı olarak ne diyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Hande Fırat ile Röportajı 
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Kesinlikle 
burada emir komuta zinciri filan çalışmamaktadır. Ülkede 
cumhurun başı olarak ben Cumhurbaşkanıyım ve Başkomutanım 
aynı zamanda. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı 
böyle bir adımı atanlara da yargı zaten hemen cevabını verdi, 
gereği neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan 
kimsenin endişesi olmasın. 
ABDULKADİR SELVİ - Sayın Cumhurbaşkanım, halkı 
demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorsunuz, meydanlara 
çağırıyorsunuz. Bu çağrınızı biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu 
darbe girişimi bastırılıp, buna kalkışanlar adalet önünde hesap 
verebilecek mi?
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Kesinlikle 
bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir ve bu şu 
anda demokrasiye inananların işini de kolaylaştıracaktır ama 
onlara da bunun bedelini çok ağır ödettirecektir. 
ABDULKADİR SELVİ - Darbeciler başarılı olacak mı? Bu 
yönde kaygılar var.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Ben 
kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. 
Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç 
onlar yok olmuşlardır.”

Bir Bakan aradı. “Hande” dedi, “Seni yıllardır tanıyoruz. Bütün röportajlarında Sayın 
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bakan ifadesini kullanırsın. Hayatında ilk 
kez, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız’ dedin”. 

“Sayın Cumhurbaşkanımız” diye hitap ettim. Demokrasi büyük bir güzellik ve biz 

ona sahip çıkmalıyız; o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız dedim.

Darbe Girişimi Gecesi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Medyada Yer Almayan 
Konuşması

TGRT Ankara Temsilcisi 
Batuhan Yaşar'ın 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  
yaptığı Facetime yayını

16 Temmuz 2016, Saat 00.50
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Biz bu arada Meclis’e doğru zorlukla ilerlemeye devam ediyoruz. Nihayet, Çetin Emeç Bulvarı üzerinden 
gelerek Meclis’in Dikmen Kapısı’ndan Meclis bahçesine girdik. Geldiğimiz zaman Dikmen Kapısı 
otobüslerle kapatılmıştı. Dar aralıktan polis arkadaşlar bizi alırken, arkadan kurşun sesleri geliyordu. 

Genelkurmay veya Sahil Güvenlik civarında bir çatışma var zannediyorum. Sonradan öğreniyoruz ki 
Genelkurmayın üzerindeki keskin nişancılar Meclis’e doğru ateş ediyorlarmış. Şimdi düşünüyorum da 
bize de pekâlâ bir kör kurşun gelebilirdi. 

TBMM Kapıları 
Otobüsler ile 
Kapatıldı

TBMM'nin 
Etrafından 

Tankların Geçişi 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Otobüslerle Kapatılan TBMM Dikmen Kapısı - 16 Temmuz 2016
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Bir Darbe Varsa, Karşı Duracaksın!

O gece Gazi Meclis’te saf tutmuş kahramanların oraya nasıl ve ne zor şartlar altında gelindiğinin 
bilinmesi ve bunun tarihe kaydedilmesi önemli bir görevdir. Hepsi birbirinden farklı kişilikte, değişik 
siyasal partilerden ve düşüncelerden kişilerin o gece aynı amaçla, çoğu da birbirinden habersiz bir 
şekilde ve önceden de planlanmadığı hâlde bir arada olması takdire şayan bir olaydır.

O gecenin kahramanlarına geçmeden belirtmek gerekir ki, o gecenin TBMM’deki kahramanlarına 
önderlik eden kişi TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dır. Meclis'i açarak Türkiye Cumhuriyetinin yıkılmaz 
gücünü Meclis’ten bütün dünyaya milletvekili arkadaşları ile haykıran kişi olarak tarihe geçmiştir. 
Kendileri her ne kadar gelen her bir milletvekilinin birer “kahraman” olduğunu samimiyetle ifade etse 
de o gün en önemli fonksiyonu icra eden kişi olmuştur. 

NECDET ÜNÜVAR - Sizi 15 Temmuz hain darbe girişimindeki tavrınızdan dolayı 

bir milletvekili olarak acizane kutlamak istiyorum. İnanıyorum ki soyadınız 

Kahraman’dı ama sizin o gün gösterdiğiniz cesur, dirayetli, net tavrınız sebebiyle 

sıfatınız da “kahraman” oldu. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Değerli Hocam, teveccühünüze çok teşekkür 

ediyorum. Orada ortaya konan tavır koymam gerekendi, vazifemdi; yaptım. Siz de 

benimle beraberdiniz, bana verdiğiniz sıfatlar neyse aynısı sizde de var.

NECDET ÜNÜVAR - Ama efendim, şöyle bir fark var: Tabii ki sizden beklenmez ama o 

gün “Efendim, ben insanların hayatını tehlikeye atamam, ben Meclis'i açmıyorum, 

açtırmıyorum.” diyen bir Meclis Başkanı olsaydınız, o Meclis açılmazdı. 

Ben de belki gelir Meclis’in bahçesinde dolaşabilirdim ama Genel Kurul'a giremezdim. 

O Genel Kurulu açtırma kararı, iradesi, dirayeti, tepesine bombalar yağdığı hâlde ve 

o bombalar patladığı hâlde Meclis'i terk etmemek bence çok önemliydi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hep beraber.

Sayın İsmail Kahraman yakın tarihte yaşanan darbelere şahitlik etmiş tecrübeli bir siyasetçidir. O gece 
nelerin olabileceğini darbeleri birebir yaşamış birinden başka kim anlayabilirdi ki?

Sayın Kahraman’ın geçmişte edindiği tecrübeler, alçaktan uçan F-16’ları görünce darbe atmosferinin 
oluşmaya başladığı kafasında canlanmış ve geçmiş acı tecrübeler aklına gelivermişti. O sırada Koruma 
Daire Başkanı Nurullah Öztürk’ün telefonuyla artık şüphesi kalmamıştı.

O gecenin  
TBMM ’deki 

kahramanlarına 
önderlik eden kişi 

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’dır.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman:

1960’da Hukuk Fakültesine yeni girmiş bir talebeydim, 27 Mayıs darbesini biliyorum. 

Arkasından, 22 Şubat 1962 Talat Aydemir darbe teşebbüsünü biliyorum. 

Şimdi, 1960’ı biliyorum, Talat Aydemir'leri biliyorum, 1962, 1963’ü biliyorum.                         

…Ve 1971’de 12 Mart darbe teşebbüsü… 

1980, malum 12 Eylül, 11 Eylülde kan gövdeyi götürüyor, 12 Eylül oldu, hepsi bitti. 

Velhasıl 1960, 27 Mayıs ile günümüz arasında 16 tane darbe vardır neticelenen, 

neticelenmeyen; aşikâr bilinen,  bilinmeyen,  teşebbüs  hâlinde  kalan.  Bu 17’nci 

darbe de 15 Temmuz darbesidir. Şimdi, eski darbeleri bildiğim için direnmenin 

gerektiği kanaati öteden beri bende vardır. Dolayısıyla bir darbe varsa karşı 

duracaksın. Karşı durmazsan olmaz.

Son cümle önemli: “Bir darbe varsa karşı duracaksın. Karşı durmazsan olmaz.” İşte bu duygularla hemen 
harekete geçmesi gerektiğini düşünmüştü Sayın Başkan. Sonrasını tekrar kendisinden dinleyelim:

Dolayısıyla, ben eski darbeleri bildiğim için ve direnmem gerektiğini bildiğim için… 

Çankaya’da, Millet Meclis'i Başkanlık Konutunda akşam yemeğindeyim, dokuz 

buçuğu geçiyor, bir ses, F-16 “Vınnn…”, müthiş bir ses, sallandı böyle, alçaktan 

uçuş… Hemen televizyonu açtım, tank Boğaziçi Köprüsü’ne çıkıyor, giriyor o 

Talat Aydemir Darbe Teşebbüsünde, TBMM'yi İşgal İçin Gelen Askerler
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köprüye. Gittim abdestimi aldım, telefon geldi, Koruma Müdürümüz Nurullah Bey, 

“Efendim, bizim Beylerbeyi Sarayı’ndaki gece nöbetçisi polisin tabancasını asker 

aldı ve köprünün üstüne çıktılar.” Başlangıç daha… Ben doğru Meclis’e geldim. 

Gelişte sokaklarda hiç kimse yok, normal bir hareket var, trafik işliyor, gecenin o 

vakti.

NECDET ÜNÜVAR - Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla bir temas imkânınız 

oldu mu Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hiç kimseyle bir temas, telkin ve tavsiye yok, 

kendim re’sen hareket ediyorum. Zaten Cumhurbaşkanını da bulamadım. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 15 Temmuz Cuma günü saat 21.30'a kadar makamında çalıştı. 21.41'de 
Konut'una gitmek üzere TBMM'den ayrıldı. Konut'a ulaştıktan bir süre sonra da darbe girişiminden 
haberdar oldu. 

Ankara’da bulunan milletvekilleri de farklı yol ve yöntemlerle ama aynı hedefe odaklanarak TBMM’ye 
gelmişlerdi. 15 Temmuz gecesi bir yanda alçaktan uçan F-16’lar, öte yanda Boğaz Köprüsü'nün 
tanklarla tek taraflı trafiğe kapatılması artık birilerince darbeye teşebbüs edildiği fikri herkesin 
kafasında netleşince TBMM’nin olağan dışı açılması yönünde neredeyse bir ittifak oluşuverdi. 

Hızlı gelişen olaylarla ilgili hızlı kararlar almak gerekiyordu. O gece Ankara’da bulunan milletvekillerinin 
toplandığı başlıca 6 nokta vardı: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Çankaya Köşkü (Başbakanlık),    
AK PARTİ Genel Merkezi, CHP Genel Merkezi, MHP Genel Merkezi.

Bir darbe varsa 
karşı duracaksın! 
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İşte, Gemi Kaptanı Böyle Olur!

TBMM’ye en erken gelenler AK PARTİ Ankara Milletvekilleri Aydın Ünal, Jülide Sarıeroğlu ve Ahmet 
Gündoğdu idi. Onlar da Meclis’e nasıl geldiklerini şöyle anlattılar: 

Ahmet Gündoğdu:

Uzun zamandır ara verdiğim yürüyüşe o gün tekrar başladım. Evim MİT’in hemen 

ön tarafında. Yürümeye başladım, Akit gazetesi Haber Müdürü beni aradı “Abi, 

darbe oluyormuş diye bir duyum aldım, size ulaşan bir şey var mı?” dedi. “Yok, ben 

duymadım.” dedim.

Apar topar eve geçtim. Eve çıktığımda MİT’in orası bombalanmaya başladı. 

İl Başkanımız Nedim Yamalı’yı aradım, “Başkanım size gelen bir talimat var mı, 

darbe oluyor, nerede toplanacağız, ne yapacağız?” diye. Ona henüz bir talimat 

gelmemişti. Genel Sekreterimiz Abdülhamit Gül’ü aradım, Genel Merkezle ilgili bir 

şey var mı diye. O da “Şu anda değerlendirme yapılıyor, henüz netleşmiş bir şey yok.” 

deyince…

O ara Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey’i aradım, “Darbe oluyor, Meclis'i 

açmamız lazım, Meclis’e gitmemiz lazım, Meclis'i olağanüstü çalıştırmamız 

lazım.” diyorum telaşla, İsmail Kahraman Bey rahat bir sesle: “Ahmet’çiğim ben 

Meclis’teyim, buyur sen de gel, bekliyorum, burada değerlendirelim.” dedi.

“Hah, işte gemi kaptanı böyle olur dedim.”

…Beni arayanlardan ikisi; Ankara Milletvekillerimiz Aydın Ünal ile Jülide 

Sarıeroğlu’ydu. …Onlara dedim ki “Meclis’e geçiyoruz, İsmail Kahraman Bey bizi 

bekliyor, siz geçin ben geliyorum.” Direkt olarak Meclis’e geldim… Milletvekillerimiz 

Aydın Ünal ile Jülide Sarıeroğlu orada, gelmişler.
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Ya Başka Kimse Gelmezse?

Başlangıçta sayı azdı, gelenler de haklı olarak endişe ediyorlardı; ya başka kimse gelmezse?

Aydın Ünal:

İlk anda bende oluşan kaygı şuydu açıkçası: Biz 3 ya da 4 AK PARTİ milletvekiliydik, 

o kadar da CHP milletvekili vardı. Yeterli sayıyı sağlamamış olmak beni asıl 

kaygılandıran konuydu.

Yani bir 50 kişi olsaydı örneğin, 

öyle bir kaygı olmazdı bende ve 

“Toplandık, burada toplanıyoruz.” 

rahatlığı olurdu ama sayı çok az 

olunca ben kaygılandım orada.

Fakat sonradan sayı arttı. Hatta Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu bu sevinçle Meclis Başkanı İsmail 
Kahraman’ı arayacaktı.

Ahmet Gündoğdu:

Bu esnada ben Meclis Başkanımızı aradım. Başkanım biz geldik, sayımız da 

elhamdülillah artıyor, sizi bekliyoruz dedim. “Ahmet’çiğim, geleceğim.” dedi.

Bu arada muhalefet milletvekilleri de Meclis’e gelmeye başlamışlardı. Bu durum iktidar partisi 
milletvekillerinde biraz şaşırma ile birlikte memnuniyete yol açmıştı. 

Aydın Ünal:

Ahmet Gündoğdu geldi, Ahmet Gündoğdu gelmeden önceydi zannedersem bizim 

AK PARTİ'li vekillerimizden birkaç 

kişi geldi ve sonra CHP’li vekiller 

geldi, biz orada kapının önünde 

beklerken geldi CHP’li vekiller. 

Bülent Tezcan ve arkadaşları vardı. 

Çok samimi bir şekilde “Geçmiş         

olsun.”  dediler.  Onların  gelmesi  

bizi  çok  rahatlattı  tabii…

Aydın Ünal 
TBMM 1 No’lu Kapıda 
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CHP’lilerin sadece gelmesi değil, içerideki konuşmaları daha da memnun ediyordu. AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bunu samimi bir şekilde belirtiyordu: 

Kendi arkadaşlarımızın yaptığı konuşmalar ve özellikle CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Bülent Bey’in yaptığı konuşmanın bizi o anda ciddi manada motive 

ettiğini düşünüyorum. O özlediğimiz birlik ve bütünlüğün, ortak bir dilin yakalanmış 

olması gerçekten çok içten bir duyguydu benim için.

Aydın Ünal yine de Meclis’in açılıp açılmaması konusunda endişeliydi:

Biz sokağa çıkılması gerektiğini düşündük veya Meclis’in korunması gerektiğini 

düşündük ama bunun bir kararının verilmesi gerektiğini de düşündük.

Bu arada Meclis’in açılmasıyla ilgili Grup Başkanvekillerimizin bazılarıyla görüştüm. 

Onlardan karar almak istedim ama onlar da o konuda karar veremediler. Riskli bir 

konu, onlar da karar veremediler.

Aydın Ünal böyle kaygılanıyor ama Ahmet Gündoğdu net bir şekilde Meclis’in açılması gerektiğini   
ifade ediyordu.

Aydın Ünal:

O anda Meclis Koruma Amiri, Ahmet Gündoğdu’ya “Başkanım, burayı açmak çok 

riskli. Burayı açtığımız zaman, burası bir hedef hâline gelecek ve bizde de burayı 

koruyacak yeterli silah yok.” dedi. Haklı bir kaygı ve gerekçeyi dile getirdi. O anda 

ben “Evet yani benimle aynı kaygıyı paylaşıyor.” dedim. “Acaba gitsek mi buradan?” 

düşüncesi daha ağır bastı o anda.

Orada Ahmet Gündoğdu, TBMM Koruma Amirine şunu söyledi: “Biz, buraya millî 

iradeyi savunmaya geldik, bunun için de ölmeye hazırız; geleceklerse gelsinler, biz 

vazgeçmeyeceğiz, bu Meclis'i açacağız.” dedi. O anda zaten benim içimde kaygı da 

kalmadı, tedirginlik de…

Murat Alparslan da ilk gelen milletvekilleri ile yoğun bir 
telefon trafiği sonucunda Meclis’e gelmişti.

Ankara Milletvekillerimizle (Aydın Ünal, Ahmet 

Gündoğdu, Jülide Sarıeroğlu, Fatih Şahin) 

görüşmelerimizde Partimizin İl Başkanlığına mı, 

Genel Merkez'e mi, yoksa TBMM’ye mi gidelim 

diye konuşmalarımız oldu. İl teşkilatımızla, Genel 

Merkez'le de bu konuyu paylaştık.   Zaten sosyal 

medya üzerinden de bu konuda yönlendirmeler vardı. 
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TBMM’ye milletvekilleri olarak gitmenin orada bulunmanın gerekirse oradan da 

farklı şeylere karar verilebileceğini düşünerek her birimiz bulunduğumuz yerlerden 

Meclis’e doğru geçtik.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman önce Meclis’e gelmiş, kısa bir süre sonra Çankaya Köşkü'ne gitmek 
üzere ayrılmış ve daha sonra tekrar Meclis’e dönmüştü.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN -  Meclis’e geldim…

Dedim ki: “Çankaya’ya çıkacağım, Hükûmetle konuşacağım, yarın Meclis'i 

olağanüstü toplantıya çağırıyorum.”

NECDET ÜNÜVAR - Daha Meclis'i açmadan söylüyorsunuz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Açmadan, buraya gelir gelmez  “Meclis'i 

yarın açacağım, olağanüstü toplantı yapacağım, dört parti grup başkanvekillerine 

davet mektubu hazırlayın ve 

SMS’yle de Grup Başkanvekillerinin 

telefonlarına bildirin. Işıkları yakın, 

ses tertibatı kurulsun, Meclis'i 

açacağım. Şimdi, ben Çankaya’ya, 

Hükûmete gidiyorum, oradan tekrar 

döneceğim.” 

Bütün Personel Göreve!

Meclis Başkanı Kahraman’ın talimatı hemen yerine getirildi.

TBMM Koruma Daire Başkanı Nurullah Öztürk:

Saat 22.40 sıralarında, Meclis 
Külliyesine, milletvekillerimiz hariç 
girişler durdurulmuştur. Ayrancı ve 
Dikmen giriş kapıları tamamen, 
Çankaya Kapısı ise kontrollü olarak 
ikişer otobüsle trafiğe kapatılmıştır.
Meclis’te görevli olup izinde 
veya istirahatte olan Emniyet 
personelinin göreve gelmeleri 
sağlandı.
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Bu arada TBMM’yi korumak ile görevli polisler de teyakkuz halindeydi.

Tayfun Karakuş (TBMM Polis Memuru):

Genelkurmay Başkanlığı’ndan rastgele açılan ateş ve üzerimize gelen mermilerle 

olayın ciddiyetinin bir kez daha farkına vardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma 

Daire Başkanımızın cep telefonlarına gönderdiği 23.34 saatli emir mesajının 

gereğini yerine getirmek üzere mevzilerimizdeydik.

Artık karar verilmişti, Meclis Genel Kurulu açılacaktı.

O gece parlamentoda yüz altı milletvekili vardı. Büyük çoğunluğu (seksen  milletvekili) AK PARTİ'li idi. 
Bu tabii karşılanabilir; zira darbelerin ilk hedefi meşru hükûmetler ve onun temsilcileridir. Fakat diğer 
darbelerin aksine bu darbe girişimine karşı ana muhalefet partisi CHP’den on altı, muhalefet partisi 
MHP’den on kadar milletvekili de Meclis’e gelmişlerdi. Bu, Gazi Meclis'i hedef alan ihanete karşı tek 
yürek olunduğu anlamına geliyordu.

Meclis’e Gidiyorum, Meclis'i Açıyorum

TBMM Başkanı Kahraman Meclis'i açma kararını vermişti, bazı istişarelerde bulunmak üzere Çankaya 
Köşkü’ne doğru hareket etmişti.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hükûmete gittiğimde orada Süleyman 

Soylu, Lütfi Elvan, İsmet Yılmaz, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Abdulhamit Gül, 

Mehmet Muş, Başbakanlık Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah 

Hacımüftüoğlu…

 “Ben Meclis’e gidiyorum, Meclis'i açıyorum. Meclis’e gidelim.” dedim.

İsmet (Yılmaz) Bey dedi ki: “Güzel. Ben de burada kalıyorum, Hükûmetin de kalması 

lazım yerinde.” dedi. “Tamam, 

peki.” dedim. Kapıdan 

çıkıyorum, bir helikopter, dırrr… 

O zamana kadar Çankaya’ya 

ateş mateş yok, yükselme de 

yok. Hemen arabaya atladık 

ve oradan aşağıya indik. 

Ayrancı’dan, arkadan (Güvenlik 

Kapı) girdik Meclis’e. 

…Makama girmeden doğru-

dan Genel Kurul'a girdim…Fotoğraf: TBMM Arşivi 

TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman TBMM'de 

16 Temmuz 2016, Saat: 01.06

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 
Binaya Girişi 
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İsmail Kahraman’la birlikte Çankaya Köşkü’nden ayrılan isimlerden birisi de AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş idi.

Mehmet Muş, Çankaya Köşkü’nden çıkışta ve Meclis girişinde yaşadığı hareketli saatleri şöyle 
anlatıyordu:

Sonra İsmail Bey “Hadi, bismillah.” dedi, çıktık. Merdivenden iniyorken elektrikler         
kesikti, Çankaya Köşkü’nün 
merdiveninde elektrik yok, polislerin 
fenerleriyle, koruma polislerinin 
fenerleriyle beraber indik. Ana 
Protokol Kapısı'ndan aşağı indik. 
Arabalar orada bekliyordu. 
Abdülhamit Gül ile aynı arabaya 
bindik. 

Biz tam arabalara bindik, büyük bir 
gürültü duyduk. Bir bomba falan 
atılmış. Bu ses bombası mıydı yoksa 
sonik bomba mı bilmiyorum. Çok 
büyük bir gürültü çıktı. Arabalardan 
indik, Çankaya Köşkü’ne bir daha 
girdik.  Sonra tekrar oradan çıktık, 
araçlara bindik. Fakat karanlık, 
zifirî karanlık köşk, hiçbir yerde 
elektrik yok. Arabanın ışıklarıyla 
gidiyoruz. Yaklaşık 30-35 araç vardı. İsmail Bey’in arabasını takip ediyorduk; İsmail 
Bey’in arabası önde, arkada koruması, onun arkasında biz. Güvenlik Kapı'ya geldik. 
Otobüsleri kapının önüne çekmişti Meclis personeli. Hemen biz içeri girdik. Meclis 
Başkanını aldı korumalar ve 2 tane araç getirdiler, birisine Meclis Başkanı bindi, 

diğerine biz…

Bütün Milletvekilleri Meclis’e Gelsin!

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, olayı İstanbul’dan gelen bir telefonla öğrenmiş ve Meclis’ten önce 
Çankaya Köşkü'ne gelmişti:

Darbe girişimi olduğu intibasını edinir edinmez hemen Çankaya Köşkü’ne gittim. 

Burada durum değerlendirmesi yaptık. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın 

makamıyla irtibata geçtim. Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet etmemizi istedi. 

Ben Meclis’e 
gidiyorum, 

Meclis'i açıyorum.

15 Temmuz Gecesi Başbakanlık Köşkü 
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Ben de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Ataş’ı arayarak 

Türkiye genelinde SMS gönderilmesi hususunu ilettim. Daha sonra tekrar 

Cumhurbaşkanımızı arayarak TBMM’ye gitme konusunu görüştük ve neticede 

TBMM’ye gitme kararı aldık. 

CHP Grup Başkanvekili 

Engin Altay ve MHP Grup 

Başkanvekili Erkan Akçay ile 

de irtibata geçtim. Kendileri 

de Parti Grubu olarak 

Meclis’te olacaklarını ifade 

ettiler. Bunun akabinde Grup Başkanvekili olarak ben, Meclis’teki Grup Müdür 

Yardımcımız Mustafa Özkan’ı arayarak derhal tüm milletvekillerinin Meclis’e 

gelmeleri için bilgilendirilmelerini istedim. 

AK PARTİ Grup Amir Yardımcısı Mustafa Özkan:

Grup Başkanvekilimiz Mehmet Muş,  saat 00.00 civarında beni aradı ve Çankaya 

Köşkü’nde toplantı halinde         

olduklarını, Ankara’da olan                                                                         

milletvekillerimizin acilen 

TBMM’ye gelmeleri ile ilgili 

SMS atmamı istedi. Hem 

milletvekillerimiz, hem de AK 

PARTİ Grup personelini TBMM’ye 

davet eden SMS’ler 00.04’te 

tüm milletvekillerimize ve grup 

personeline ulaştı. 
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Marmaris’te Kim Varsa Sokağa Çağırın!

Mehmet Muş Çankaya Köşkü’ne giderken yolda Enerji Bakanı Berat Albayrak ile de görüşmüştü. 

MEHMET MUŞ  - … Enerji Bakanımızı aradım. 

NECDET ÜNÜVAR  -  Ulaşabildiniz mi?

MEHMET MUŞ  - Ulaştım kendisine, görüştüm.

NECDET ÜNÜVAR  - O zaman Cumhurbaşkanımızın yanındaydı.

MEHMET MUŞ - Yanında. Dedim ki, “Burada bir şeyler ters gidiyor. Ben Çankaya 

Köşkü’ne geçiyorum.”

 

“Tamam.” dedi ve ekledi “Marmaris’te kim varsa sokağa çağırın.” Muğla 

Milletvekilimiz Nihat Öztürk’ü aradım.

…Nihat Öztürk, “Ben Marmaris’e doğru 

geçiyorum.” dedi, herhâlde Muğla’daydı. 

“Ben yola çıktım, geçiyorum, arkadaşlarla 

görüşüyorum, herkesi sokağa çıkarmaya 

çalışıyoruz, davet ediyoruz.” dedi, “Tamam.” 

dedim.”

Marmaris’te 
kim varsa 

sokağa çağırın.
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Ankara’da bulunan ve Meclis’e gelebilmiş ya da bir başka şehirde bulunan milletvekillerinin Meclis'i açma 
ile ilgili benzer kanaatleri vardı.    

Milletvekillerinin çoğu o saatlerde evindeydi. 

Büyük çoğunluğu, olayı darbeden ziyade tatbikat 
ya da teröre karşı bir tedbir gibi düşünüyordu. 
Darbe endişesi arttıkça hemen hızlı bir telefon 
trafiği ve ardından her bir milletvekili için yoğun 
ve uzun bir gece başladı.

AK PARTİ Grup Başkanvekillerinden Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz tam Aksaray’a doğru hareket 
etmek üzereyken öğrenmiş ve olayı öğrenir öğrenmez Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan 
Doğan’la görüşmüştü. 

İlknur İnceöz:

Saat 21.00 sıralarında danışmanım 

Fatma Hanım beni arayarak, endişeli 

bir şekilde, "Boğaziçi Köprüsü askerlerce 

tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı, darbe 

girişimi olacağına ilişkin duyumlar 
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alıyoruz" dedi. Daha sonra arayan danışmanım Engin Bey de aynı ifadeleri 

kullanınca, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü 

Hasan Doğan’ı aradım. Telefonu, çalar çalmaz açınca içimde şüpheli olan durum 

netleşti. Hasan bey, "Evet Başkanım bu darbe girişimi, sesimizi duyurmalıyız." dedi. 

Ben de "Sayın Cumhurbaşkanımızın yerini sormuyorum ama iyi mi?" diye sordum. 

O da Cumhurbaşkanımızın iyi olduğunu söyledi. O anda Meclis’e mi, AK PARTİ 

Genel Merkezimize, Başbakanlığa mı yoksa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne mi 

gidilmesi gerektiği konusunda kısa bir tereddütte kaldıktan sonra olmamız gereken 

yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna kanaat getirdim, evden çıkarak hızlıca 

Meclis’e geldim. 

Meclis’e gelirken yolda her hangi bir sorunla karşılaşmadım ve erken geldiğim için 

de rahatlıkla Meclis’e girdim. 

        

            

15 Temmuz gecesi, darbeye karşı duruşun önemli aktörlerinden biri olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
ihaneti Müsteşarı Kenan İpek’in telefonuyla öğrenmişti. 

Bekir Bozdağ: 

O gece evde yalnızdım. Eşim ve çocuklarım Yozgat’a bayram için gitmişlerdi, 

dönmemişlerdi. Bir tek büyük oğlum Ankara’daydı. Müsteşarım Kenan İpek aradı, 

“Bir hareketlilik var. Uçaklar çok alçak uçuyor, köprüde tanklar görülmüş.” dedi. 

Hemen İçişleri Bakanımızı, arkasından MİT Müsteşarımızı aradım, her ikisiyle de 

bir görüşme imkânımız olmadı. Bir iki aramadan sonra Sayın Başbakanımızla 

görüşme fırsatım oldu. 

Oğlumla birlikte evden çıkarak özel arabama bindim. Basın danışmanım Bilal 

Çetin’i aradım. Televizyonlara beni bağlamasını söyledim. İlk olarak TRT’ye 

bağlamasını istedim. Ancak TRT’nin darbeciler tarafından işgal edildiğini öğrendik. 

TRT’yi darbecilerin teslim aldığını öğrenince ilk olarak Kanal 24 TV’ye saat 23.14’te 

yayına bağlandım. 

Karşı Çıkan Olursa 
Vururum 

İlknur İnceöz'ün İlk 
Açıklamaları 
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Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a telefonda ayrıca başka önemli bir 
bilgiyi daha veriyordu:

İlk başta Müsteşar Kenan İpek ile 

Külliye’de bu meseleyi takip etme kararı 

almıştık. (Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreteri) Fahri Kasırga da bizimle 

orada olacaktı. Kenan Bey, Fahri Bey’i 

alıp gelecekti. Darbecilerin Fahri Bey’i 

Kenan Bey’in gözleri önünde derdest 

edip götürdüğünü öğrendim. Kenan 

Bey, araba ile yaklaşırken Fahri Bey’in 

alındığını görüyor.

Balgat’ta Ağrı eski Milletvekilimiz Halil 

Özyolcu’nun ofisine gittim. AK PARTİ 

Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can’ı da telefonla arayarak buraya çağırdım. 

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile buluştu ve birlikte eski Ağrı 
Milletvekili Halil Özyolcu’nun aracıyla Meclis’e geldiler: 

Sayın Bakanımız ile buluştuk.  Bakanımız 

hemen Kızılay’a geçmemizi, halk 

ile beraber omuz omuza mücadele 

içerisinde olmamız gerektiğini söyledi. 

Ben de ısrarla kendilerine daha sakin bir 

yere geçerek durum değerlendirmesini 

yapmamızın faydalı olacağını söyledim. 

22. Dönem Ağrı Milletvekilimiz Sayın 

Halil Özyolcu’nun avukatlık bürosuna 

geçtik. Orada telefonlarımızı şarj ettik.  

O sırada Sayın Adalet Bakanımız Bekir 

Bozdağ Başbakanımızla, Bakanlarla, 

Diyanet İşleri Başkanı ve Valiler ile 

görüşmeler yaptı. Halil Özyolcu’nun aracı 

ile TBMM’ye geldik.
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O gün Meclis’te bulunan Bakanlardan birisi de Süleyman Soylu idi:

Hakkârili gençlerle demokrasi ve Türkiye üzerine sohbet ederken, Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanımız Selim Bağlı’nın telefonu ile öğrendim. Şaşırmakla şaşırmamak 

arasında bir duygu hissettim. Toplantıyı acilen bitirdim. Gençler bir fotoğraf 

çektirmek istedi. O fotoğrafı çektirme anı, bana saatler gibi geldi. …Sayın 

Abdülhamit Gül ile görüştüm; “Bu bir darbedir.” dedim. Sayın Başbakanımızı 

aradım. Her zamanki babacan sesiyle, ilk cümlesi “bu ne maskaralıktır!” oldu. Ben 

de “Darbe oluyor.” dedim, “Talimatınız nedir?” diye sordum. “Hemen Bakan 

arkadaşlarını arayıp, Başbakanlığa geç!” dedi. Alelacele Başbakanlığa geçtim.                

…Sayın Başbakanımızla birçok kez ve Marmaris’te olduğunu öğrendiğimiz Sayın 

Cumhurbaşkanımızın refakatinde bulunan Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak 

ile konuştuk. 

…Orada acilen bir karar verdik. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'ne giderek Meclis'i 

açmamız gerektiğini düşündük. Uçaklar 

TBMM’yi taciz ediyordu. Tanklar ana 

yollarda olduğu için ara yollardan 

Genelkurmay tarafından Meclis’e girdik. 

Çok Özel Misafir…

O gece Ankara’da hareketli yerlerden birisi de CHP Genel Merkezi idi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök’ün o gün “çok özel bir misafiri” vardı;                              
40 günlük torunu gelmişti anne - babasıyla… Onları evde bıraktı, önce CHP Genel Merkezine ve daha 
sonra Meclis’e geldi.

Levent Gök:

O gece saat 21.00 sıralarında eve gelmiştim, damadım, kızım ve kırk günlük 

torunum bizi ziyarete gelmişlerdi.

Onların o sevinciyle evde hep beraber bir gece geçirmeyi planlarken aşağı yukarı 

saat ona on kala İstanbul’dan ve Ankara’dan gelen telefonlarla bir olağanüstülük 

olduğu konusunda bilgiler gelmeye başladı. İlk başta yorumlarımız bir terör 

saldırısı olabileceği şeklindeydi. 
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Levent Gök Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ulaşamayacağını biliyordu, çünkü o saatlerde Ankara’dan 
İstanbul’a gitmek üzere uçaktaydı. Hemen Tekin Bingöl’ü aradı.

…Tam bizim bu olayları yaşadığımız saatte Genel Başkanımız da İstanbul’a 

uçuyordu. Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl’ü arayarak 

“Derhâl Meclis’e gidelim, bir hareketlilik var, bu hareketliliğinin bir niteliğini tespit 

edelim. Ben iyi görmüyorum durumu, bir darbe teşebbüsü olabilir.” dedim. 

Tekin Bingöl haberi yakınlarından öğrenir öğrenmez Genel Merkez’e gelmişti:

Haberi alır almaz Genel Merkezimize geçtim.  Ankara’da bulunan Genel Başkan 

Yardımcılarımız ve Milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yapmak ve olayları 

takip etmek üzere Genel Merkezimizde bir araya gelmeye karar verdik. Olayın 

boyutlarının ne olduğunu tam olarak henüz bilmiyorduk, ancak daha önce de 

askerî darbe deneyimi yaşamış bir kişi olarak tehlikenin farkındaydım. Aileme 

durumun ciddiyetini belli etmemeye çalıştım ama evden çıkarken küçük oğlum 

beni yalnız göndermek istemedi ve yanımda geldi. Her ne olacaksa ben de senin 

yanında olacağım demesi beni çok duygulandırdı. Onun da korkusuz bir genç 

olarak bu tavrı göstermesinden gurur duydum.

Levent Gök evden çıkışını duygusal olarak hissettirmemeye çalıştı ama yine de damadını bilgilendirme 
ihtiyacı duydu:

Çok süratli bir şekilde Genel Merkez’de buluştuk, zaten evim Genel Merkez’e çok 

yakın. Evden çıkmadan önce aile fertlerime hissettirmedim durumu.

…Sadece damadımı bir kenara çektim,  dedim ki: “Ben durumu iyi görmüyorum, 

bunu darbenin olduğuna dair belirtiler olarak görüyorum yani sabaha ne olacağını 

bilmiyorum. Ailem sana emanet.”

…Aşağı yukarı 10-15 civarında milletvekilimiz oradaydı.

Genel Merkezimiz Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı tam karşıdan gören bir konumda ve 

doğal olarak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın üzerinde de uçak, helikopterlerin 

dolaştığına bizzat gözlerimizle tanık olduk.

İlk yaptığım iş, (AK PARTİ Grup 
Başkanvekili) Sayın Mustafa 
Elitaş’ı aramak oldu. Mustafa 
Elitaş Kayseri’deydi, dedim ki: “Bu 
bir darbedir, Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nın da ateş altında 
olduğunu bilmeni isterim.” Biz o 

gün Sayın Elitaş’la sayısız defa 

Derhâl Meclis’e 
gidelim, 
bir hareketlilik 
var.
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görüşme yaptık. Ben Ayşe Nur Bahçekapılı’yı ve Naci Bostancı’yı da arayarak 

kendilerini bilgilendirdim. “Arkadaşlar, bakın, kötü bir akşama, geceye girdiğimiz 

belli, tereddüdünüz olmasın, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir tablonun 

karşısındayız. Ne yapmamız gerekiyorsa beraber yapacağız.” dedim. 

Sonra Elitaş beni aradı, “Levent Bey, Meclis Başkanı Meclis'i açacak, gider misiniz?” 

dedi. “Derhâl gideriz.” dedim. Aşağı yukarı 16-17 arkadaş doğruca Meclis’e gittik. 

O sırada CHP Genel Merkezinde bulunan milletvekilleriyle Meclis’e gitmeye karar verdiler.

Tekin Bingöl:

Genel Merkezimizde yaptığımız toplantının ardından, o sırada uçaktan inen Genel 

Başkanımızla da görüş alışverişinde bulunarak demokrasimize vurulmak istenen bu 

darbeye karşı durmak üzere TBMM’ye gitme kararı aldık. TBMM millî iradenin temsil 

edildiği, demokrasinin vücut bulduğu en önemli kurumdur, Cumhuriyetimizin en 

temel yapı taşıdır. Bizler de bu kurumun itibarını ve varlığını korumakla yükümlü 

kimseleriz. 

TBMM’ye yöneldiğimizde kurşun sesleri giderek artıyordu. TBMM girişinde güvenlik 

görevlileri girişleri tutmuş, giriş çıkışları kontrol ediyorlardı ancak milletvekillerinin 

girişinde herhangi bir sorun yaşamadan Genel Kurul Salonu’na geçtik.

Birer Demokrasi Öpücüğü Vereyim

TBMM Başkanı İsmail Kahraman CHP’li Milletvekillerinin de Meclis'e gelmesinden çok memnun oluyor.

Levent Gök:

Biz gittiğimiz zaman, İsmail Kahraman Meclis’te kürsüde otururken indi, sarıldı 

bana, kucaklaştık orada. Bizden diğer arkadaşlar da geldi.

Özgür Özel:

İçeriye gittiğimizde Meclis Başkanı hemen “Birer demokrasi öpücüğü vereyim.” dedi. 

O çok anlamlı yani, unutmuyorum onu. Bizim o güne kadar da Sayın Başkanla 

zaman zaman böyle tartışmalarımız, atışmalarımız hep oldu. “Bir demokrasi 

öpücüğüyle barışalım.” dedi. O öptü, sarıldı. Yerimize oturduk.

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in aslında bambaşka bir planı vardı. Hayırlı bir iş 
için Bursa’ya gidecekti, gece aracını park ederken alçaktan uçan jetleri fark etti. 

TBMM 
Başkanı İsmail 

Kahraman Gelen 
Milletvekillini 

Öperek Karşıladı 
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Özgür Özel: 

Benim eşim Bursalı…  Eşimin biricik oğlan kardeşi var, onun söz kesilmesi vardı. 
Onun için, ben Manisa’ya dönmeyip Bursa’ya gidecektim.

Aykut Erdoğdu ve Veli Ağbaba’yla ortak bir sarı “Vosvos”umuz var, 1973 model, onu 
aldım. Bir kafeteryada, arkadaşlarla akşam saatlerinde çay, kahve içtik. Oradan 
ayrıldım. Saat dokuzu geçiyordu, dokuz buçuğa geliyordu. Arabayı park ederken bir 
jet geçti, hiç duymadığım kadar çok bir ses, ardından bir tane daha geçti, “Herhâlde 
bunların uçuşu var, eğitimi var.” dedim. Birazdan bir tane daha geçti. Şöyle 
düşünüyorum “Bunlar da uçacak başka yer mi bulamamış?” Çıktım misafirhaneye, 
üstümü değiştirdim.  

Bu arada iki önemli gazeteciden gelen telefon da jetlerin uçuşunu aynı gerekçeye bağlıyordu.

Özgür Özel:

…Terör diye düşünüyor insan. O anda enteresan iki telefon geldi. BBC’den Rengin 
Hanım, “iki jetin hava sahasında olduğu, Boğaza ve Ankara’daki bazı hedeflere, 
belki Anıtkabir’e IŞİD saldırısı olabileceğini” söyledi.

Birkaç dakika sonra Reuters muhabiri dedi ki: “ IŞİD filan bir şey duydunuz mu? İkisi 
de şunu söylüyordu: “Yukarıda uçan jetler Ankara’yı korumak için uçuyorlar.” 

Bir on dakika geçti, tekrar telefonlar geliyor, sürekli gazeteciler arıyor.

Ama İstanbul’dan gelen bir telefon, hareketliliğin bir darbe teşebbüsü olduğu kanaatini pekiştiriyordu.

Özgür Özel:

O sırada bir telefon geldi, İstanbul’dan bir milletvekilimiz, Gamze Akkuş İlgezdi, eşi 
Ataşehir Belediye Başkanı, o dedi ki “Başkanım, haberiniz var mı, darbe oluyormuş?” 
“Yahu, Gamze Hanım ne darbesi?” dedim. “Eşime İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 
haber verdiler, darbeciler buraya girmeye çalışıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesini 
kuşatmışlar.” falan dedi. “Sizde bir şey var mı?” dedim. “Yok.” dedi, “ama darbeymiş, 
İstanbul’da tanklar var diyorlar.” dedi. Jetler de bu arada devamlı uçuyor. Tekin 
Bingöl’ü aradım, “Tekin abi, böyle böyle bir bilgi var.” dedim. “Yahu, olur mu öyle 
saçma şey.” falan dedi. “Genel Merkez’de buluşalım.” dedik. Ben yine bizim Vosvos’a 
atladım, makam arabası yok. 

20 Bin Liralık Araba İçin Öleceğiz!

Özgür Özel’in Meclis’e gelişi de maceralı oldu.
3-4 araba hâlinde gittik, biz Aykut Erdoğdu ile birlikte…

…On ikiyi geçiyordu artık..
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İnsanların ellerinde bayraklarıyla, belli sayıda insanın aşağıya doğru, böyle Dikmen 
yokuşundan aşağıya doğru, bu Meclis’e doğru geldiğini gördük ama biz yaklaştıkça 
geri kaçan çok insan vardı. Bir yerden sonra artık Vosvos’u -arabayı- bırakmak 
zorunda kaldık. Hatta Aykut Erdoğdu’yla bir şey de yaşadık. Ben -üçümüzün 
arabası- düzgünce park etmeye çalışıyorum, Aykut dedi: “Ya, 20 bin liralık araba için 
öleceğiz burada, bırak.”

…Meclis duvarının dibinden Dikmen 
Kapı'dan içeriye girdik. Ellerinde uzun 
silahlar olan birileri vardı makineli, 
onlar bize doğru baktı, biz onlara doğru 
baktık; ilk an bir böyle yüreğimiz hopladı. 
Sonra “Buyurun Başkanım.” deyince Polis 

olduğunu anladık, rahatladık. 

Millî Birlik ve Beraberliğimizi Kimse Bozamayacak!

Hain darbe girişimine karşı ilk harekete geçen partilerden biri de MHP idi. MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli Genel Merkez’e geçmiş, Başbakan’la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Grup Başkanvekili Manisa 
Milletvekili Erkan Akçay haberi alır almaz harekete geçti.

Erkan Akçay:

15 Temmuz akşamı saat 22.00  civarında   Balgat’ta  açık  havadaydım. Jet  
uçaklarının alçak uçuş yaparak Ankara semalarında tur atması dikkat çekiciydi. İlk 
dakikalarda herhangi bir olumsuz düşünceye sahip olmamakla birlikte bu uçuşların 
devam etmesi şüphe ve endişeyi de beraberinde getirdi. Artık bir kalkışmanın 
olduğu açıkça belli olunca doğrudan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez'ine 
intikal ettim.  Genel Merkezimizde hadiseleri kısa bir süre daha izledikten ve Genel 
Başkanımızla istişare ettikten sonra TBMM’ye gitmenin ve Ankara’da bulunan 
milletvekilleriyle diğer partilerin milletvekilleriyle birlikte Meclis'i toplamanın ve 
darbe teşebbüsüne karşı durmanın ülkenin selameti bakımından faydalı olacağı 
kanaatine vardık. 

Zaten Genel Başkanımız Sayın Devlet 
Bahçeli darbe teşebbüsünün ortaya çık-
maya başladığı ilk dakikalarda Başba-
kan Sayın Binali Yıldırım’ı arayarak bu 
hain teşebbüsün karşısında, Hükûmetin ve Devlet’in yanında olduklarını bildirmiş 
ve bu açıklaması televizyonlardan yayınlanmaya başlanmıştı. Genel Başkanımızın 
talimatıyla AK PARTİ ve CHP Grup Başkanvekilleri ve Meclis Başkanımızla temasa 
geçtim ve Meclis’e hareket ettim.

Devlet Bahçeli 
Başbakanı Aradı 
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Aynı doğrultuda hareket eden bir başka MHP’li vekil de Antalya Milletvekili Mehmet Günal idi.

Mehmet Günal:

MHP demokrasiden yanadır ve millîyetçilik ve demokrasiyi ikiz kardeş olarak 

kabul eder. Demokrasinin en önemli kurumları millet iradesinin tecelli ettiği yer 

siyasi partilerdir, parlamentodur. Biz ilk dakikalarda Genel Merkez’de Sayın Genel 

Başkanımızla birlikte süreç boyunca partililerimizle irtibat halinde olduk.

Sayın Devlet Bahçeli de Genel Merkez’de herkesten önce demokrasiyi destekleyen, 

halkı ve partililerimizi sağduyuya çağıran açıklamayı yaptı.

Sayın Başbakan’ı aradı ve her türlü darbeye karşı olduğumuzu bunlarla mücadele 

edilmesi gerektiğini, hükûmeti desteklediğimizi iletti. 

Mehmet Günal, Genel Merkez'den çıkmadan hemen önce Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’tan 
gelen “Görevimizin başındayız, bunu da beraberce aşacağız. Demokrasi ve milletimizin iradesinin yanında 
duracağınızdan eminiz.” mesajına ekteki cevabı verdi ve Meclis’e doğru yola çıktılar.

Meclis Başkanı’nın daveti üzerine bizlere de millî iradenin beşiği olan Meclis’te 

bulunmamız gerektiğini söyledi. Grup Başkanvekilimiz başta olmak üzere                                

10 milletvekili arkadaşımız ile Meclis’e intikal ettik.
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MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy:

Darbe girişimi olduğunu öğrendiğimde, doğruca Genel Merkezimize geçtim. Genel 

Başkanımız, Meclis Başkanı’nın çağrısını değerlendirerek Genel Merkez'e gelen tüm 

Milletvekili arkadaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde demokrasi nöbetine 

göndermiştir.  

Fotoğraf: Mehmet Günal 

(Sağdan; Sayın Mustafa Kalaycı, Sayın Mehmet Günal, Sayın Atila Kaya, Sayın Ruhi Ersoy, Sayın Eyüp Yıldız)
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Birkaç araba ile TBMM’ye yola çıktık. Meclis Dikmen Kapı girişi otobüsler ile 

kapatılarak darbecilerden korunmaya çalışılmıştı. Otobüslerin yanında sadece tek 

bir arabanın sığacağı genişlikte bir yerden bizi içeriye aldılar.

Cuma gecesi ve bir gün öncesinden çok yoğun bir çalışma yapan milletvekillerinin çoğu evlerindeydi ama 
dışarıda olanlar da vardı.

AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar:

Saat 22.30 - 23.00 gibi misafirlikteyken bir tanıdığımızın telefonu ile öğrendim. 

O sırada televizyon izlemiyorduk bahçede oturuyorduk ve bulunduğumuz 

bölgede herhangi bir hareketlilik yoktu. Çok büyük bir şok oldu hepimiz için. 

Ne yapacağımızı düşünürken milletvekillerinin Meclis’e gittiğini haber aldım ve 

çocuklarla vedalaşarak ev sahibinden beni Meclis’e bırakmasını rica ettim. 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal:

Darbe girişimini öğrendiğimde bir yemekteydim. O an ilk düşündüğüm Meclis’e 

gitmek oldu. Darbenin toplumda yaratacağı tahribatların neler olabileceğini 

tahmin ettiğimden ve Parlamentoyu fesih edeceklerini de göz önüne alarak 

gösterdikleri o hukuksuz eylemlerine karşı dik durmak için Parlamentoya gitme 

kararı aldım. Parlamentoya sahip çıkmak gerektiğini düşündüm,  zira bu millet 

beni bunun için seçmişti. Hemen Meclis’e gittim. 

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş:

Darbe girişimini Ankara Bahçelievler’deki evimin terasında tahmini saat 21.35 

sıralarında öğrendim. Darbenin Türkiye’ye her yönü ile çok büyük zarar vereceğini 

düşündüm. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile gece saat 24 

civarı Meclis’e geldim. Meclis’in önü araçlarla kapatılmıştı. Orada bulunan bazı 

vatandaşların olumsuz tepkisine rağmen, polis memuru arkadaşlar yol gösterdiler 

ve aracım ile kaldırımdan zorlukla geçerek Meclis’e girdim. 

Kahrolsun Fetullahçı Kalkışma!

AK PARTİ İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık darbe teşebbüsü haberini Çalışma Bakanı Süleyman 
Soylu’dan aldı:

Saat 21.30 sularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu 

aradılar. “İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nü kapattılar, F-16’lar alçak uçuş yapıyorlar, 
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bu nedir?” O ana kadar benim herhangi bir gelişmeden haberim yoktu. Şunu söyle-
dim: “Emir komuta zinciri içinde yapılıyorsa bu askerî darbedir; emir komuta yoksa 
bu tartışmasız bir Fetullahçı darbedir. Her ikisinde de yapılması gereken bellidir:            
Cumhurbaşkanı hemen güvenli bir yere geçmeli ve Başkomutan olarak ordunun 
emir komuta yetkilerini üzerine 
almalıdır. İkinci olarak da halk 
TBMM’nin etrafını kuşatmalıdır. 
Parti teşkilatı hemen bunu temin 

etmelidir.

…Bu bir darbe girişimidir. Bizim mücadele için 
hemen bir karargâha ihtiyacımız var, bu karargâh 
Meclis'tir. Hemen gidip Meclis'i açmalıyız ve 
çalışmaya başlamalıyız. 1981 yılında İspanya’da 
faşist Frankocu subaylar Meclis'i bastıkları zaman 
El Pais gazetesi ve bazı milletvekilleri direndikleri 
için İspanya demokrasisi kurulmuştur. Onun için 

hemen Meclis’e gitmeliyiz.

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara olayın Fetullahçı kalkışma olduğunu erken saatlerde fark edip 
harekete geçen milletvekillerinden birisiydi:

Ankara’da bir arkadaşımın bahçesindeydim 
ve bulunduğum yerden savaş uçaklarının 
alçaktan uçuşlarını duyunca bir şeylerin ters 
gittiğini hissettim. Telefon ile yaptığım bir 
görüşmeden sonra yaşanılanın bir kalkışma, 
darbe ve cunta girişimi olduğunu anladım. 
Bu durumu kamuoyu ile paylaşmak için ise 
o an Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı                           
eşliğinde “K AHROLSUN FETULLAHÇI                                                                                                     
KALKIŞMA” ifadesini içeren bir tweet yazdım. 

…Darbeyi savuşturmanın yollarından 
birisinin de TBMM’nin açık olması olduğunu 
düşündüm. Grup yönetiminden “TBM M 
toplanalım” mesajı gelince bulunduğum 
yerden çıkıp Meclis’e geldim.

Darbenin yaşandığı 23 Şubat 1981 tarihli El Pais gazetesi

Gazetenin manşetindeki “El Pais Anayasayı Destekliyor” sloganı darbeye 
karşı önemli bir direniş olmuştur.

Kahrolsun 
Fetullahçı 
Kalkışma!
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Bugün Buraya Giremeyeceksek, Meclis’e Ne Zaman Sahip Çıkacağız?

Darbe teşebbüsünü gittikleri bir konserde öğrenmiş olan milletvekilleri de vardı. Bu isimlerden CHP 
Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan o gece yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın 

Milletvekili Bülent Tezcan ve TBMM İdare 

Amiri CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse 

ile birlikte Atılım Üniversitesinin 20. yıl 

kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Erol 

Evgin konserini izliyorken haber geldi. 

İlk önce haberlerin doğru olmadığını 

düşündük. Ardından durumun 

ciddiyetini ve gerçekliğini teyit edince 

konser alanından apar topar ayrıldık. 

Meclis’e gitmenin en doğru şey olacağı 

düşüncesiyle derhal üç Milletvekili 

olarak (Uğur Bayraktutan, Tufan Köse, 

Bülent Tezcan) Meclis’e gittik.  

                                       

Polisler içeri alamayacaklarını söyleyince tepki gösteriyorlar.

Uğur Bayraktutan:

TBMM’ye geldiğimizde ışıkların sönük olduğunu gördük. TBMM’nin Çankaya 

Kapısına geldik. Ancak polisler “…kesin talimat var içeri alamayız” dediler. Meclis 

İdare Amiri Tufan Köse hemen duruma müdahale etti.  Polisleri dinlemeyerek fiilî 

durum yarattık “ … burası bizim evimiz, biz bugün buraya giremeyeceksek, bu zor 

günde Meclis’e sahip çıkmayacaksak ne zaman gireceğiz, Meclis’e ne zaman sahip 

çıkacağız?” deyip Çankaya Kapısı'ndan içeri girdik.

Aynı saatlerde dışarıda olan vekillerden biri de Ankara Milletvekili Emrullah İşler idi. İşler, yeğeninin 
düğünündeydi ve darbe girişimini Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’dan gelen telefonla öğrendi. Olayı 
öğrenir öğrenmez harekete geçen İşler, Selçuk Bey ile Çankaya Köşkü’nde buluştu.

Emrullah İşler:

Gece saat 22.00 sularında Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ’dan telefonla 

öğrendim. Yeğenimin düğününde ve gürültülü bir ortamdaydım. Hemen salon 

dışına çıkarak bir arkadaşı aradım. O da hasta olduğu ve o anda istirahatte olduğu 

Bu zor günde 
Meclis’e sahip 

çıkmayacaksak 
ne zaman 

sahip çıkacağız?
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için konudan haberdar olmadığını söyledi. Biraz sonra tekrar hasta olduğu için 

istirahatte olan arkadaşımı aradım. O neler olup bittiğini öğrenmişti “Hocam, 

darbe girişimi var ben göreve gidiyorum, hakkını helal et dedi.” Böylece 22.30 gibi 

darbe girişimini kesin olarak öğrenmiş oldum. Bunun üzerine hemen Başbakanımız 

Binali Yıldırım’ı aradım; “Bir grubun kalkışması söz konusu ama bastıracağız” dedi. 

“İyi olduğunu” söyledi. Ardından “Beyefendi nasıl?” diye sordum. “Endişe edilecek bir 

şey yok” dedi. “Başbakanlığa geçin orayı organize edin” talimatı üzerine Çankaya 

Köşkü’ne geçtim.

…Köşk’te iki karar aldık. Bir 

Meclis'i açmak; iki Ankara halkını 

sokağa çağırmak. Bu kararı Meclis 

Başkanımız Başbakanımıza 

iletti. Aldığımız karar neticesinde 

Meclis’e hareket ettik.

Emrullah İşler’e haber veren isim olan AK PARTİ Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın o gece yaşadıklarına 
kulak verelim:

Saat 21.30 sularında Ankara’da evimdeyken darbe olacağını öğrendim. 12 Eylül 

1980 darbesini yaşamış 38 gün işkencede, yaklaşık 1 yılını değişik hapishanelerde 

hücrede geçirmiş, darbe mahkemelerinde yargılanmış, toplam 7 yıl cezaevlerinde 

çile çekmiş birisi olarak darbenin ne demek olduğunu iyi biliyordum. AK PARTİ Genel 

Sekreteri Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Ankara Milletvekili 

Emrullah İşler, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve bazı Bakanları arayarak 

darbe olacağını hemen ya Genel Merkez’de ya da Köşk’te toplanmamız gerektiğini 

söyledim. Başbakan Binali Yıldırım’ı aradım, iki aramama cevap alamadım, birkaç 

dakika sonra Başbakan bana döndü. “Sayın Başbakanım, darbe oluyor” dedim. O 

da “ben de bazı duyumlar aldım, bir çılgınlık yapacaklar gibi” dedi. Ben de “Sayın 

Başbakanım bir açıklama yapın” dedim. Genelkurmay Başkanı’na ulaşıp 

ulaşamadığını sordum, ulaşamıyorum dedi. Genelkurmay 2. Başkanı’na ulaşıp 

ulaşamadığını sordum, ona da ulaşamadığını söyledi. Sayın Başbakanım, siz 

açıklama yapın, ben Çankaya Köşkü’ne gideyim siz de arkadaşlarınıza söyleyin 

Köşk’e gelirlerse bir yol haritası çizelim dedim. Çankaya Köşkü’ne geçtim. Mehmet 

Muş, “Selçuk Ağabey; Muğla Teşkilatını ara, Marmaris’e geçsinler, 

Cumhurbaşkanımızı koruyalım” dedi. Ben de “Mehmet Bey, Teşkilatı sen ara bu 

talimatı ver. Ben eski arkadaşlarımı arayayım.” Muğla’daki ülkücü, alperen 

arkadaşları aradım. “300-500-1000 kişi ne kadarsanız Marmaris’e geçin 

…Köşk’te iki karar 
aldık. Bir Meclis'i 
açmak, 
iki Ankara halkını 
sokağa çağırmak.
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Cumhurbaşkanı’nı koruyalım” dedim. Onlar hemen harekete geçtiler. Bahçeli ve 

Kılıçdaroğlu’na ulaşalım fikrini ortaya attım. CHP Grup Başkanvekili Engin 

Altay’la görüştüm. O da Kılıçdaroğlu ile görüştü ve bize döndü. “Darbeye karşıyız, 

seçilmiş hükûmet ve Cumhurbaşkanı’nın yanındayız, TBMM hukukuna sahip 

çıkacağız” dedi. Arkadaşlarla TBMM’ye geçtik.

Selçuk Özdağ’ın haber verdiği isimlerden birisi de AK PARTİ Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan idi:

Saat 22.00 sıralarında Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ aradı. Benim haberim 

olup olmadığını sordular. Bir duyum almadığımı söyledim. 

Doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına hareket ettim. Yaklaşık 10-15 dakika 

Meclis’te kaldıktan sonra o tarihte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olan 

Süleyman Soylu arayarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına 

gitmemi ve oradan gelişmeleri takip etmemi istedi.

Meclis’ten ayrılarak İstihbarat Daire Başkanlığına ulaştım. Bina karartılmıştı. 

Görevlilerin tamamına yakını binanın bahçesindeydiler. Beni Daire Başkan 

Yardımcıları karşıladı. Daire Başkanı’nı sordum, TRT Binasındaki işgali sonlandırmak 

için oraya gittiğini söylediler. 

Görevlilerdeki telsizler susmuyor, devamlı bilgiler geliyordu. Sık sık Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, TRT, Millî İstihbarat Teşkilatı, Gölbaşı Özel 

Harekât, Güvercinlik Kara Havacılık gibi yerlerin önüne halkın gönderilmesi talep 

ediliyordu. Ben de bu bilgileri ve buradaki gelişmeleri Bakan Süleyman Soylu’ya 

iletiyordum. 

Emniyet İstihbarat Dairesi tepe 

bir nokta olduğu için uçakların, 

helikopterlerin uçuşlarını çok net 

bir şekilde görüyor ve nerelerin 

bombalandığına şahit oluyorduk. 

Bombaların arasında devamlı 

camilerden sela seslerinin gelmesi 

son derece etkileyiciydi. Bu arada 

saat 01.17’de Facebook ve Twitter 

sosyal medya hesaplarımdan yandaki duyurumu gönderdim.

TRT'de Tijen Karaş'a 
Silah Zoru ile 

Darbe Bildirisi 
Okutuldu 
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Bu sıralarda Süleyman Soylu TRT’ye gitmişti:

Arkadaşlarıma TRT’ye gitmek durumunda olduğumuzu ve TRT’nin tekrar 

bizler tarafından ele geçirilebileceğini söyledim. Hüseyin Kocabıyık ve 

Cumhurbaşkanımızın Baş Danışmanı Abdülkadir Emin Önen ile birlikte aynı 

arabayla TRT’ye gittik. O esnada Erol Olçok’un şehadet haberini aldık. Hayatımda 

bu kadar soğukkanlı olduğumu hatırlamıyordum. Döndüm, Kocabıyık ve Emin 

Önen’e “Allah bize de nasip etsin” dedim.

AK PARTİ Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da, Selçuk Özdağ’ın Mamak’ta yaşadığı acı tecrübeyi 
Diyarbakır’da yaşamıştı. 12 Eylül darbesi sonucu aylarca işkence görmüştü. Darbenin ne anlama 
geldiğini çok iyi biliyordu. Meclis’e gelme konusunda hiçbir tereddüt yaşamadı.

Orhan Miroğlu: 

Evimdeydim. Boğaz Köprüsü'ndeki 

hareketlilik hayra alamet değildi 

ve çok geçmeden bir darbe 

teşebbüsüyle karşı karşıya 

kaldığımızı anladım. Bu arada 

grubumuzla hızlı bir mesaj trafiği 

gelişti.

Darbelerin tarihinde Meclis’in 

korunması gerektiğine dair kolektif 

bir hafızanın o gece herkesin 

zihin dünyasında bir şimşek gibi 

çaktığını söyleyebilirim. O gece bir 

milletvekilinin koruması gereken 

en önemli ulusal mekân kuşkusuz 

Meclis’ti, o yüzden Meclis’e gitmek 

için karar almak o kadar zor olmadı.

Dikmen’den aşağıya doğru 

herhangi bir olumsuz durum görülmüyordu, ama kapıda sıkıntı yaşadım. 

Korumam ve yeğenlerim içeri alınmadı, kızım Hiwa Miroğlu beni bırakmak istemedi,  

yanımdaydı, onu bile almak istemediler. Genelkurmay Başkanlığı tarafından ateş 

ediliyordu. 

Allah 
bize de nasip etsin.

Süleyman Soylu’nun 
TRT’ye Gitmek Üzere 
TBMM’den Çıkışı 
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Fotoğraf: TBMM Arşivi

Bir milletvekilini taşıdığı söylenen aracın şoförü barikatları dinlemeden aracı 

üstümüze sürdü, son anda kenara çekilmesek ezilecektik. Meclis’e koşa koşa ve 

vücudumuzu iki büklüm yaparak girdik. Eşim Canan ve engelli oğlum Zerdeşt evde, 

ben ve ablası Hiwa Meclis’teydik. O gece Zerdeşt ben eve gitmeden uyumamış, 

bütün gece tekerlekli sandalyede oturup bizi beklemiş… 

Bu Bir Namus Davasıdır!

Orhan Miroğlu engelli oğlunu evde bırakmıştı, hasta evladını bırakarak yola çıkan diğer isim Adıyaman 
Milletvekili İbrahim Halil Fırat’tı: 

Evdeydim… Danışmanım beni aradı ve 

darbe girişimini ondan öğrendim. “Bu bir 

namus davasıdır.” deyip, danışmanıma, 

“Gel hemen Meclis’e gideceğiz” dedim. 

Küçük kızım o an hastaydı ve 40 derece 

ateşler içindeydi, eşim ve çocuklarımla 

helalleşerek Meclis’e geldim.

Darbe teşebbüsünü pek çok milletvekili ya bir arkadaşından ya da çocuklarından gelen bir telefonla 
öğrenmişti. AK PARTİ Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’ya kızı haber 
vermişti.

Bu bir namus 
davasıdır.

Genelkurmay 
Kavşağı 

Genelkurmay Kavşağı - 15 Temmuz 2016 
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Ahmet İyimaya:

İşgal girişimini, evimde, saat 21 

civarında iki gazetecinin merak, kızımın 

ve yeğenimin bilgilendirme  telefonları 

ile öğrendim. Deruni ilk reaksiyonum, 

“Bu Olamaz, Tam Bir Delilik” şeklinde 

oldu. “Meclis’te olmalıyım” dedim ve 

ilerisini-gerisini düşünmeden, derhal Büyük Meclis’e geldim. Erken zamanda intikal 

ettiğim için Meclis yolunda zorluk çekmedim. Dikmen Giriş Kapısı büyük araçlarla 

kapatılmıştı. Aradan kolayca girdim.

Baba Kalk! Sen Yatıyorsun Ama Millet Darbe Yapıyor

Ahmet İyimaya gibi darbe girişimini kızından öğrenen bir başka milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu idi 
ama değişik bir yöntemle…

O gün, sağlık problemlerim sebebiyle uzun bir hastane maratonumuz oldu. 
Yorgun argın akşam eve geldik, yemek, namaz derken uzanmıştım. Saati tam 
bilemiyorum ama tahmin ederim 22 gibi olmalı. Kızım şaka yaparak “Baba kalk! 
Sen yatıyorsun ama millet darbe yapıyor sanırım.” diye beni uyandırdı. Kalktım, 
uzandığım yerden telefonumu aldım. Baktım, 17 tane cevapsız çağrı var. Benim 
Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüm olduğu için ve daha önce Mülki 
İdare Amiri olduğum için bu işten, olup bitenden haberim olduğunu düşünen 
arkadaşlar sürekli beni arıyorlar, haberi soruyorlar. Birkaç arkadaş da darbeyle 
ilgili birtakım bilgileri bana ulaştırdı. 

Ben aynı zamanda, Partide Genel 
Sekreter Yardımcısıydım, Partiye gitmem 
gerektiğini düşündüm. Beni arayan 
arkadaşları da Partiye yönlendirmiştim. 
Fakat o ara arkadaşlardan gelen 
mesajlardan Meclis’e geçilmesinin daha uygun olacağı düşünüldü ve Meclis’e 
gitmeye karar verdim. Beni arayanları da TBMM’ye yönlendirdim. 

Tabii, bu arada eşim ve çocuklar da evdeydi. “Hep beraber Meclis’e gidelim.” deyince 

buna çok sevindiler. Sonra, eşimin arabasına bindik, Meclis’e gittik.

Kızlarından olduğu kadar haberi oğullarından alanlar da vardı, Manisa Milletvekili İsmail Bilen gibi..

Saat 22.00 - 22.30 gibi evde eşim ve kızlarımla otururken oğlum Serdar Burak 
tarafından arandım. Bir kalkışma hareketinin olduğunu söyledi. Televizyonlarda 
Boğaz Köprüsü'nün cuntacılar tarafından kapatıldığı haberlerini gördüm. 

Bu Olamaz, 
Tam Bir 
Delilik!
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Meclis’e gelmenin ve millî iradenin tecelligâhı 
olan TBMM’nin açık tutulması gerektiğini 
düşündüm. O esnada dışarıda bulunan oğlum 
da eve gelmişti, oğlumla birlikte tedbirimizi 

alarak Meclis’e doğru yola çıktık.

Meclis’e oğlu ile gelen bir diğer milletvekili de MHP İzmir 
Milletvekili Oktay Vural idi:

O akşam evdeydim. Telefonla arayan basın 
mensupları “Ne oluyor?” diye sorular soruyordu. 
Herkes olan biteni anlamaya çalışıyordu. Sürekli 
olarak bilgi almaya çalışıyordum. Ulaşan bilgileri de Genel Merkez Özel Kalemiyle 
paylaşıyordum. Bu haberleşmeler sırasında Sayın Genel Başkanımızın orada 
olduğunu öğrendim. MHP Genel Merkezi'ne gitmeye karar verdim. Çocuklarım 
da beni ısrarla yalnız bırakmak istememişti. Onlarla birlikte MHP Genel Merkezine 
geçtik.

Sayın Genel Başkanımız Genel Merkez'e gelerek değerlendirmelere başlamış, 
en başta darbeye karşı tavrını koymuş ve Başbakan’ı aramıştı. Bu darbenin asıl 
hedefinin demokrasi olduğunu dikkate almış, hiç tereddüt etmeden Hükûmete 
desteğini ifade etmişti. Aslında darbeci zihniyetin karşısında millî siyasi bloğun 
oluşmasını sağlayan bu girişimdi.

TBMM’de milletvekillerinin bulunduğunu haber alınca da Partimizin Genel 
Merkezi'nde bulunan milletvekili arkadaşlarımızla TBMM’ye gitmeye karar verdik. 
Çocuklarım da ısrarla benimle gelmek istedi. Küçük oğlum Yavuz benimle beraber 
iken, büyük oğlum Oğuz’u da ihtiyaç duyabileceklerimi getirmek için korumamla 

beraber eve gönderdim.

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun haberi İstanbul’daki oğlundan almış, kızının arabasıyla Meclis’e geçmişti:

Hain darbe girişimini İstanbul’da bulunan oğlumun annesini arayarak ''Boğaziçi 
Köprüsünde tanklar var'' demesiyle öğrendim. Silah ve yaklaşık 10 kutu mermi 
arabada olduğu için gelebilirsen gel, silah lazım olabilir dedim. Kızımın arabasının 
anahtarlarını aldım ve eşim ve kızımla "Helalleşmeden" sadece Allahaısmarladık 
diyerek evden ayrıldım.

Dikmen kapıdaki giriş kapısı tamamen 
kapalıydı, polisler Meclis’e girişin yasak olduğunu 
söylediler. Polislere “açın kapıları” dedim.  

“Efendim açamayız, üstlerimizden emir aldık” dediler. “Kim verdi o emri size” diye birkaç 

kez bağırdım ve belimdeki silaha sarılarak “kimse Meclise girmeyi yasaklayamaz” diye 

bağırdım. Şoföre “bas gaza, gerekirse ez” diye bir elimde silahla bağırdım.

Ahmet İyimaya:

İşgal girişimini, evimde, saat 21 

civarında iki gazetecinin merak, kızımın 

ve yeğenimin bilgilendirme  telefonları 

ile öğrendim. Deruni ilk reaksiyonum, 

“Bu Olamaz, Tam Bir Delilik” şeklinde 

oldu. “Meclis’te olmalıyım” dedim ve 

ilerisini-gerisini düşünmeden, derhal Büyük Meclis’e geldim. Erken zamanda intikal 

ettiğim için Meclis yolunda zorluk çekmedim. Dikmen Giriş Kapısı büyük araçlarla 

kapatılmıştı. Aradan kolayca girdim.

Baba Kalk! Sen Yatıyorsun Ama Millet Darbe Yapıyor

Ahmet İyimaya gibi darbe girişimini kızından öğrenen bir başka milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu idi 
ama değişik bir yöntemle…

O gün, sağlık problemlerim sebebiyle uzun bir hastane maratonumuz oldu. 
Yorgun argın akşam eve geldik, yemek, namaz derken uzanmıştım. Saati tam 
bilemiyorum ama tahmin ederim 22 gibi olmalı. Kızım şaka yaparak “Baba kalk! 
Sen yatıyorsun ama millet darbe yapıyor sanırım.” diye beni uyandırdı. Kalktım, 
uzandığım yerden telefonumu aldım. Baktım, 17 tane cevapsız çağrı var. Benim 
Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüm olduğu için ve daha önce Mülki 
İdare Amiri olduğum için bu işten, olup bitenden haberim olduğunu düşünen 
arkadaşlar sürekli beni arıyorlar, haberi soruyorlar. Birkaç arkadaş da darbeyle 
ilgili birtakım bilgileri bana ulaştırdı. 

Ben aynı zamanda, Partide Genel 
Sekreter Yardımcısıydım, Partiye gitmem 
gerektiğini düşündüm. Beni arayan 
arkadaşları da Partiye yönlendirmiştim. 
Fakat o ara arkadaşlardan gelen 
mesajlardan Meclis’e geçilmesinin daha uygun olacağı düşünüldü ve Meclis’e 
gitmeye karar verdim. Beni arayanları da TBMM’ye yönlendirdim. 

Tabii, bu arada eşim ve çocuklar da evdeydi. “Hep beraber Meclis’e gidelim.” deyince 

buna çok sevindiler. Sonra, eşimin arabasına bindik, Meclis’e gittik.

Kızlarından olduğu kadar haberi oğullarından alanlar da vardı, Manisa Milletvekili İsmail Bilen gibi..

Saat 22.00 - 22.30 gibi evde eşim ve kızlarımla otururken oğlum Serdar Burak 
tarafından arandım. Bir kalkışma hareketinin olduğunu söyledi. Televizyonlarda 
Boğaz Köprüsü'nün cuntacılar tarafından kapatıldığı haberlerini gördüm. 
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Konya Milletvekili Halil Etyemez haberi Keçiören’de aldı, Genelkurmayın önüne gitmek üzere yola çıktı 
ama Ahmet Gündoğdu’dan milletvekillerinin Meclis’te toplandığı haberini alması üzerine “Milletin 
İrade Merkezi” ve namusu olarak gösterdiği TBMM’ye gitme kararı aldı.

…Evime en yakın gidilebilecek ilk yer olan Keçiören AK PARTİ İlçe Binasına hareket 
ettik. İlçe Başkanımız ve halkla istişarelerimizde bir kısmımızın Cumhurbaşkanımız 
gelirse diye havaalanına, bir kısmımızın da Kızılay’a çatışma olduğu söylenen 
Genelkurmay’ın önüne gitmesi kararını aldık.

…İlçe Başkanımız ve halkımızla helalleştik. O esnada arabada Ankara 
Milletvekilimiz, Meclis İdare Amirimiz olan Ahmet Gündoğdu’ yu aradım neredesiniz 
diye. O da TBMM’ de olduğunu, vekillerimizin de TBMM’ ye gelmesi gerektiğini iletti. 

Biz de milletin iradesinin tecelli ettiği yer olan TBMM' ye doğru yöneldik.

Meclis İdare Amiri AK PARTİ Çorum Milletvekili Salim Uslu da Meclis’e erken saatlerde gelmiş, dışarı 
çıkıp tekrar Meclis’e dönmüştü:

Özel aracımla saat 22’de Meclis’e geldim. Çankaya Kapısından giriş yaptığım 
esnada bir anormallik sezdim. Kapıdaki polislere tatbikat olduğu söylenmiş; ancak 
Genelkurmay Başkanlığından silah seslerinin yükseldiğini ifade ettiler. Bunun 
üzerine Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ı aradım. 

…Daha sonra havaalanına gitmek için (Ordu ilimizde bazı açılışlara katılmak için) 
Dikmen Kapı'sından çıktım. 

…Genelkurmay Başkanlığı önü ve Eskişehir yoluna dönüşte bu kadar 
ambulansın orada tutulması bana hiç de normal gelmedi. Bunun üzerine 
çeşitli Bakanlara, Bakan Yardımcılarına, Müsteşarlara ulaşmaya çalıştım. Millî 
Savunma Bakanlığından bir üst yetkiliye ulaştım, o da bir anormallik olduğunu 
ama ayrıntılarını bilmediğini belirtti.

…Havaalanında Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Ordu’ya birlikte 
gitmek için sözleştiğimiz Ordu Milletvekilimiz Metin Gündoğdu vardı. 

…Havaalanında Erzurum’dan 
gelen İçişleri Bakanımız Efkan 
Ala ile bir araya geldik. Duruma 
vaziyet ediyorken ben de olaylara 
vâkıf olmuş oldum.

…Sonra Meclis Grubundan 
gelen çağrı üzerine TBMM’ye 
geçmek istedim. Meclis’e gelişte 
zorluk yaşadık. …

Ara yollardan gelerek Ayrancı Kapı'dan yürüyüp Meclis’e girdim. 
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Efkan Ala Erzurum’dan Ankara’ya doğru uçarken onu arayıp ulaşamayan bir isim de uzun yıllar Tarım 
Bakanlığı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili olan Mehmet Mehdi Eker idi:

Efkan Ala beyi aradım ulaşamadım, o anda uçaktaymış. Bekir Bozdağ beyi aradım, 
Sayın Başbakanımıza ulaşmaya çalıştım. Sonra Hakan Fidan’a ulaştım. Kendisi bir 
sıkıntı olduğunu söyleyince, nasıl bir sıkıntı olduğunu sorduğumda, ‘Bizi zorluyorlar’ 
dedi ama tam darbe olarak tarif etmedi. Kimler diye sorduğumda ise, ‘Hava ve 
jandarma içindeki paralelcilerin harekete geçtiğini söyledi. Sesi kötüydü. ‘Çok sıkıntı 
var’ dedi ve kapattı telefonu. Hemen Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey ile 
irtibata geçtik.

Darbe girişimi esnasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise dışarıda yemekteydi:

Ankara’da bir yemekteydim. Ne olduğunu 
anlamak için bir müddet geçti. Önce terör 
alarmı zannettik. Ama sonra darbe girişimi 
olduğu şüphemiz arttı. Parti yöneticilerimizden 
birini aradım. O, birkaç milletvekilimizle Meclis’e 
geçtiğini söyleyince ben de doğrudan Meclis’e 
geçtim.  Meclis’e  gelişte  bazı  yollar kapalıydı. 
Genelkurmay’da çatışmalar olduğu için Meclis’in 
kapılarında olağanüstü önlem alınmıştı. Dikmen 
ve Çankaya kapılarından giremedik; almadılar. 
Ancak Ayrancı Kapı'dan girebildik.

Darbe kalkışmasını katıldığı yemek esnasında haber alan bir diğer vekil ise Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet İlker Çitil’di. Kendilerinde Meclis’e gitme kararı netti ama içinde doktor şüpheciliği de yok değildi:

Kamu Güvenliği Müsteşar Yardımcısı ve 
hemşehrilerimle birlikte yaklaşık 7-8 kişilik bir 
arkadaş grubu ile yemek yedikten sonra bir 
kafede oturup çay içiyorduk. Bu esnada benim 
hiçbir bilgim yoktu. Müsteşar Yardımcımız telefon 
aracılığıyla çeşitli mercilerden ve istihbarat 
çevrelerinden bilgi alarak yaşananların bir darbe 
girişimi olduğu haberini verdi. 

…Onun üzerine yaklaşık 500 kişinin bulunduğu 
kafe bir anda boşaldı. Sadece bizim içinde 
bulunduğumuz 7-8 kişilik ekip kaldık. Ardından 
Müsteşar Yardımcımız güvenlik nedeniyle kendisinin Gölbaşı’ndaki kaldığı yere 
İstanbul’dan gelen misafirleriyle birlikte bizi davet etti. Gölbaşı’na gittik. 
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…Bu arada Meclis’ten kısa mesaj geldi. Ama her türlü ihtimali düşündüğümüz için 
mesaj sisteminin de darbe yanlıları tarafından ele geçirilmiş olabileceği ihtimalini 
düşündük.

Ama çağırıldığım ve her şeye rağmen Yüce Meclis çatısı altında olmam gerektiği 

için; üzerimde art niyetle uçan savaş uçaklarına ve helikopterlere rağmen Meclis’e 

doğru yola çıktım. 

Acaba İçeridekiler Kimler?

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Meclis’e girerken tıpkı Mehmet İlker Çitil gibi benzer endişeler 
taşıyordu:

Milletvekili arkadaşlarımızın WhatsApp grubundan yazışmalarını takip ediyordum. 
Derhal Genel Merkez’e intikal ettim. Genel Merkez’e ulaştığımda buraya henüz 
kimsenin gelmediğini gördüm. Bunun üzerine tekrar eve döndüm. Bir şey 
yapamamanın huzursuzluğu içerisinde Meclis’e gitmem gerektiğini düşündüm ve 
Meclis’e gitmek üzere evden ayrıldım. 

Polis memuruna milletvekili olduğumu 
TBMM’ye gireceğimi ifade ettim. Polis 
memuru girişin yasak olduğu şeklinde 
karşılık verdi. Milletvekili olduğumu, 
hiç kimsenin TBMM’ye girişimi 
engelleyemeyeceğini söyledim. Bunun 
üzerine polis memuru onay almak için 
içeriden izin talep edeceğini ifade etmesi 
üzerine bende, “Acaba içeridekiler kimler?” 
sorusu belirdi. Bir süre sonra polis memuru 
danışmanımın içeri alınamayacağını 
ifade edince endişelerim iyice arttı. İçeride 
kimlerin olduğunu bilmiyordum. “Polisler de bu darbe sürecinin içerisinde miydi? 
Kendiliğimden teslim olmak üzere mi gidiyordum?” Bu sorulara cevap ararken                
1 no’lu kapıya geldim ve aracımdan indim. Polis arkadaşlar bizi nezaketle 

karşılayınca, buradaki polislerin vatansever polisler olduğunu anladım. 
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Sadece Meclis girişlerinde değil, yollarda da tedirginlik vardı. Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de 
gelişteki panik havasına dikkat çekiyordu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu 
başkanı Celalettin Güvenç arkadaşımla yaptığım 
telefon görüşmesinde bana kendisinin Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne uğradığını orada bir kriz masası 
kurulduğunu ve o an itibariyle Meclis’e geçmekte 
olduğunu, Meclisin Dikmen Kapısının açık olduğunu 
benim de o kapıyı kullanabileceğimi söyledi.

Kendi kullandığım aracımla Meclis’e doğru yola 
çıktım. Yolda bir panik havası seziliyor ve uçaklar 
alçaktan uçup halkı tedirgin ediyordu. Bu arada açık 
bazı wbakkal ve büfelerin önünde kuyrukların ve 

banka ATM’lerinin önünde kuyrukların olduğunu gördüm.

Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel haberi alınca geçmişe şöyle bir yolculuk yapmış, önce bir 
irkilmiş ama milletin direnişini görünce “devir değişti” diyerek kendini teselli etmişti:

Haberi aldıktan sonra aklıma ilk gelen rahmetli annemin 27 Mayıs darbesinde, 
rahmetli babamın Demokrat Parti’nin Şanlıurfa Suruç Belediye Başkanı iken 
askerler tarafından götürülmesini anlatışı geldi. O an bütün hayatım bir film şeridi 
gibi gözümün önünden geçti. Bugünkü millet eskiden olduğu gibi evinde liderine 
sessizce ağlayan bir millet değildi.

O gün Meclis’te bulunan doktor milletvekillerinden birisi de 28 Şubat postmodern darbe mağduru 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta idi:

Saat 21.00 sularında Ankara’da evimde öğrendim. “Evde durmamam ve sokağa 
çıkmam şart” dedim. WhatsApp gruplarından arkadaşlarıma hemen elinize 
bayraklarınızı alın ve sokağa çıkın mesajları çektim. Ben de çocuklarım ile 
vedalaşıp evden çıktım. Önce AK PARTİ Genel 
Merkezi’ne gitmeye karar vermiştim, çünkü 
bu darbenin ilk hedefinde AK PARTİ ve Sayın 

Cumhurbaşkanımız var diye düşündüm. 

Genel Merkez'e uğradım, vatandaşlar yeni yeni 

Bugünkü millet 
eskiden olduğu 

gibi evinde liderine 
sessizce ağlayan bir 

millet değildi.
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toplanıyordu. Bu arada vekiller olarak Meclis’e gidelim kararı aldık ve Genel 

Merkez’den çıkarak Meclis’e yöneldim.

Kayseri Milletvekili Hülya Nergis bir kafede yardımcısı ile oturuyordu. Olan biteni bir tatbikat zannetti ama 
darbe teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenince Meclis’e gitmeye karar verdi.

15 Temmuz akşamı bir kafede yardımcımla birlikte oturuyorduk. Saat 22.10 
civarında havadan uçaklar geçmeye başladı. Özbek asıllı olan yardımcım telaşlandı, 
’’Hülya Hanım ne oluyor? Bu neyin nesi?’’ diyerek bana sordu. Ben de parmaklarımla 
dikdörtgen işareti yaparak ‘’Bunu bir Türkiye haritası olarak kabul edersek, Ankara 
bu dikdörtgenin tam ortasına isabet ediyor, biz Türkiye’nin tam ortasındayız, sınırda 
değiliz, buraya kadar düşman uçağı gelemez, korkma, muhtemelen tatbikat veya 
eğitim yapılıyordur. Telaşlanmaya lüzum yok.’’ diyerek teselli etmeye çalıştım. Sonra 
eve geldik. Saat 22.30 civarında, danışmanım beni arayarak ‘’Çay bahçesinde darbe 
olduğu konuşuluyor, evdeyseniz, müsaitseniz yanınıza geleyim mi? Konuşalım.’’ 
dedi. Hemen TBMM’ye geçmek üzere yola çıktık. Gelirken yollar çok boştu. Sakindi. 

TBMM’ye araçla almadılar. TBMM’ye girdiğimizde sadece güvenlik görevlileri vardı.

Kadın Vekiller O Gün Yaptıkları İşlerle Dikkatleri Çektiler

O gün Meclis’te bulunan kadın vekiller sadece varlıkları ile değil, yaptıkları işlerle de dikkat çekiciydiler. 
Bunlardan birisi olan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, henüz basın mensupları Genel Kurul Salonuna 
intikal edememişken akıllı telefonundan CNN Türk ile yaptığı “FaceTime” yayınla darbeyi dünyaya 
duyuran kişi oldu. Zaten darbeyi de sosyal medyadan öğrenmişti.

Sosyal medyadan Boğaziçi Köprüsü’nün tek taraflı 
kapatıldığını gördüm.  O arada evde kızımla yalnızız, 
ortanca kızım dışarıdaydı, onu eve çağırdım.

Kızım eve geldi, o arada ben hazırlanmıştım. Gidip 
dönmeme ihtimaline hazırdım. Ama çocuklara 
bunu bu şekilde söyleyemedim. Sadece ortanca 
kızıma şunu sorduğumu biliyorum: “Üzerinde ne 
kadar nakit var?” Hani gidip dönmezsem diye. Bir 
miktar nakit bıraktım eve. Çocuklarımla helalleştim. 

Partimizin grubundaki yazışmalara mesaj attım. 
“Genel Merkez'e gidiyorum.”  Araca binerken “Genel 
Merkez’e değil, Meclis’e geçiyoruz.” diye bir mesaj 
gördüm.  Genel Merkez'e giderken yoldan Meclis’e 
döndüm.

Çetin Emeç kavşağından son derece rahat gittim. 

Erken bir saatti, olayların yoğunlaşmasından çok öncesiydi Meclis’e intikalimiz. 
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Televizyon yayını olmadığı için kendi çabalarıyla yayın yapan bir başka kadın milletvekili de Trabzon 
Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu idi:

Meclis TV çalışmadığı için Ayşe Keşir 
arkadaşımız elindeki telefonla FaceTime’la 
CNN Türk’e bağlandı. Ben de Periscope’tan canlı 
yayın yaptım. İki defa o konuşmaları orada 
yayınlamaya çalıştık.

AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam eşi ve oğullarıyla Meclis’e gelmek için yola 
çıkarken, bir yandan da bütün illerdeki Kadın Kolları Başkanlarını teşkilatları ile meydanlara davet 
ediyordu.

Gölbaşı'nda, annemlerin evinde vâkıf olduk. 
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı’yı 
aradığımızda ordumuzun belirli kademelerinde 
Paralel Devlet Yapılanması FETÖ’ye bağlı bir grup 
cuntacının darbe girişiminde bulunmakta 
olduğunu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 
darbeciler tarafından derdest edildiğini, bildirdi. 
Ardından Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem 
Müdürü Dr. Hasan Doğan ve Başbakanımızın 
Özel Kalem Müdürü Abdülkerim Taş ile görüştük. 
Tam bu görüşmeleri yaparken büyük bir bomba 
sesiyle irkildik: Özel Hareket Gölbaşı tesisleri 
bombalanmıştı. Abdestlerimizi alıp, TBMM’nin 
yolunu tuttuk.

Kendileri hain emellerini gerçekleştirmek üzere 
WhatsApp’ı kullanırken, biz de aynı sosyal 
ağ üzerinden örgütleniyorduk. Kadın Kolları 
Başkanlığı olarak birimimde gözlemlediğim; 
henüz Cumhurbaşkanımız CNN Türk’e çıkmadan 
önce 81 ilde kadın kolları kadememizdeki 
yöneticilerimizin çoğu il başkanlıklarına gelmiş, 
Başkomutanımızın talimatını bekliyorlardı.

 …Hızlıca tekrar telefon ve mesaj trafiği yaparak 
ulaşabildiklerimize başka kanalları takip 
etmelerini, morallerini bozmamaları gerektiğini 
ve tepki eylemlerine hazır olmamız gerektiğini 
sürekli telkin ettik. 

Ayşe Sula 
Köseoğlu'nun 

Periscope Yayını
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Tabii bir taraftan da acaba telefon, 

internet veya elektrik kesintisi 

yaşanır ise “Hiç düşünmeden Parti 

merkezlerine doğru yönelelim” gibi 

tedbirleri de hatırlatıyorduk. 

O gün milletin iradesine sahip çıkmak için TBMM’ye koşan çok tecrübeli isimler de vardı. Yaklaşık 30 
yıldır Parlamentoda bulunan 24. Dönem TBMM Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek de o gün 
Meclis’te idi. Sayın Çiçek, belli bir noktaya kadar polis aracıyla gelmiş, yol tıkanınca araçtan inmiş ve 
yaklaşık 20 dakika yürüyerek Meclis’e ulaşabilmişti:

Ankara Gölbaşı’nda oturuyorum. Saat gece 22.00’yi geçerek dışarıdan eve geldim. 
İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nün bir bölümünün trafiğe kapatıldığı ifade edilince 
aklıma terör konusu geldi. Bu arada eski milletvekili arkadaşım (Sadık Yakut)  
telefonla aradı. Ben de muhtemelen terörle ilgili bir sıkıntı olabilir diye söyledim. TV 
yayınlarını seyrettikçe endişem arttı. Bu arada işin aslını öğrenmek için önce eski 
Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel’i aradım. Bize yakın bir yerde oturuyor. 
Kendisi verdiği cevapta karargâhı aradığını (Genelkurmay Başkanlığı) hiç kimseye 
ulaşamadığını söyledi. “Şimdi 1.  Ordu Komutanı Ümit Paşa'yı arayacağım” dedi. 
Daha sonra Emniyet Genel Müdürü'nü aradım. O da net bir şey söyleyemedi. 
Zihnimde bazı ihtimalleri düşünürken bu arada kuvvetli bir patlama oldu. 
Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Merkezine bomba atılmış. Bu arada çok kişiden 
telefon gelmeye başladı. Ben onları cevaplarken eşimin telefonu çaldı. Arayan 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga’nın eşi Aynur Hanımdı. Biz 
ailece kendileri ile görüşürüz. Bakan -  Müsteşar olarak birlikte görev yaptık. Resmî 
ilişkinin ötesinde bir arkadaşlık ve dostluğumuz var. Eşim kendisine telefonda 
“Endişe etme, her şey düzelir…” gibi teskin edici sözler söylüyordu. Ben telefonu 
aldım, ne olduğunu sorduğumda “Fahri’yi askerler götürdü” diye endişeyle ve 
üzgün olarak cevaplar veriyor ve olayı anlatmaya çalışıyordu. 

Anladım ki bir darbe teşebbüsü var. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ı telefonla 
aradım. Belki de ilk arayanlardan biriyim. Hemen telefona cevap verildi. Ben 
kendisine “Hayırlısı olsun, yapacağım bir şey var mı?” diye sordum. Cevaben 
“Arkadaşlar muhtemelen Çankaya Köşkü'nde olacaklar, siz de orada olursanız iyi 
olur.” dedi.
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Hemen Hükûmet Sözcüsü olduğu için Sayın Numan Kurtulmuş’u aradım. Sayın 
Başbakanla konuştuğumu söyledim. “Konuştuğum telefondan irtibat kuralım” 
dedim. Hemen üstümü değiştirdim. Kendisinden telefon bekledim. Kısa sürede 
dönüş olmayınca evde arabam da yoktu. Temin ettiğim bir polis aracı ile evden 
çıktım. Eşim “Dur gitme, işin aslını öğren; her defasında böyle yapıyorsun!” diye 
bana endişesini izhar etti. Ben hızla TBMM’ye gideyim, şayet Sayın Kurtulmuş’tan 
telefon gelirse oraya geçerim diyerek Gölbaşı- Çetin Emeç Bulvarı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü güzergâhından Meclis’e gelmeye çalıştım. Yolun bir kısmını yürüyerek 

Meclis’e ulaştım.

Yürüyerek Meclis’e ulaşanlardan birisi de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu idi. Yürümesinin sebebi aracının ilerleyememesi değil, aslında 
oldukça sakin bir kişiliğe sahip olan Sezer Hanımın darbecilere olan öfkesiyle o mutad sükûnetini 
kaybetmesiydi.

Saat 22.45 gibi eşimle birlikte yola çıktık. Epey bir dolaştıktan sonra Güvenlik                              

Kapı'sına kadar geldik. İçeri giremedik ta-

bii, kapı kapatılmış… Yürüyerek gitmek 

zorunda kaldık. O arada Salim Uslu Başka-

nımızla karşılaştık. Onun aracı vardı, teklif 

etti ama ben yürüyeceğimi söyledim çünkü 

çok hırslı ve çok kızgındım, hınç doluydum. 

O hınçla o kadar hızlı yürüyordum ki, hiç unutmuyorum…  Elimde de böyle koca 

koca dosyalar ve çantalar var, yürüyorum, eşim bana yetişemiyor.

Radiye Sezer Katırcıoğlu sadece öfkeli değil, aynı zamanda endişeliydi de… Endişesini artıran 
ulaşamadığı bir telefon idi:

Eşimle Beştepe’nin üzerinden Anıtkabir’e 
doğru sorti yaptığını gördük. “Bu saatte 
F16’lar niye dolaşsın?” O arada İstanbul 
Milletvekilimiz Şirin Ünal’ı -Emekli Pilot 
Tümgeneraldir-  aradım ki, bilse bilse 
o bilebilir, doğru bilgi alabilirim diye; 
telefonuna ulaşılamıyordu. Yurt dışında 
olmadığını biliyordum. Bu, bize darbe 
girişimi ve çok şiddetli bir darbe olacağının, 
her zamankinden daha farklı bir darbe 

olacağının işaretlerini vermişti. 

Radiye Sezer 
Katırcıoğlu’nun 
Kamerasından 
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Bu arada darbe teşebbüsünü yolda seyir halindeyken öğrenenler de vardı. Dilekçe Komisyonu Başkanı 
ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve Gaziantep Milletvekili 
Canan Candemir Çelik, Komisyon toplantısı sonrası Çorum’dan dönerken, Çorum Milletvekili Lütfiye 
İlksen Ceritoğlu Kurt ise TİGEM’in Polatlı’daki Hasat Şenliğinden dönerken öğrenmişler ve hemen Meclis’e 
gelmişlerdi.

Mihrimah Belma Satır:

Darbe girişimini cuma günü Çorum’dan 

Ankara’ya araçla seyahat ederken 

öğrendim, Dilekçe Komisyonu'nun bir 

toplantısı için Çorum’daydım. 

Saat sekiz buçuk-dokuz sıralarında eve 

geçtim. Danışmanım Gölbaşı’nda 

oturuyor. İlk müdahale Polis Akademisine 

yapılmış, çok sayıda polisimiz şehit 

olmuştu. Bana o olayları anlatınca olayın 

terör vesaire değil, çok daha ciddi bir 

boyutu olduğunu öğrendik. Meclis’te 

olmamız doğru olur düşüncesiyle Meclis’e 

gelmeye karar verdim. 

Çorum’dan Ankara’ya gelirken Cumhuriyet 

Halk Partisi Çanakkale Milletvekili de 

bizimle beraberdi. Ankara’ya geldik, o 

Çanakkale’ye gidecekti, ben İstanbul’a 

dönecektim. Fakat bu olay patlayınca 

benimle beraber Meclis’e giren Cumhuriyet 

Halk Partisi Çanakkale Milletvekili de vardı.

Mihrimah Belma Satır’ın bahsettiği CHP Çanakkale 
Milletvekili Bülent Öz idi:

O gün sabah Dilekçe Komisyonu Başkanı 

ile birlikte Çorum’daki çalışmaların 

tamamlanmasının ardından Ankara’ya 

hareket ettim. 

Yolda telefonla irtibat kurduğum 

danışmanım Ankara’da olağanüstü bir 

Belki son kez 
çocuklarımıza 
sarılıyorduk, 
belki bir daha 
kokularını asla 
duyamayacaktık 
ama vatan söz 
konusuydu.
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hareketlilik olduğunu, kendisinin 

(Beştepe’deki) TBMM Sosyal tesislerinde 

olduğunu ve askerî uçakların 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinde 

alçak uçuş yaptığını ifade etti.  Saat 22.15 

sularında danışmanım tekrar arayarak 

Yenimahalle’de MİT’e helikopterlerle ateş 

açıldığı yönünde bilgiler aldığını söyledi, 

durumun gerçekten olağanüstü bir durum 

olduğunu ve bunun ancak bir kalkışma 

olabileceğini kıymetlendirdim. Aracımı 

alıp Çanakkale’ye hareket edecektim, fakat 

bu tabloda Ankara’da kalıp, TBMM’de bulunmanın doğru olacağını düşündüm 

ve bir tepki koymak gerekliliğini hissederek Meclis’e geçmeye karar verdim. 

AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik:

Çorum’un Alaca ilçesinde mağdur 

vatandaşlarımızın sorunlarını tes-

pit ettikten sonra oğlum Ahmet 

Can’ın da doğum günü olması 

münasebetiyle ailemle bir arada 

olacaktık.

Eşimle birlikte, çocuklarımızı bir aile dostumuza emanet edip, Meclis’e hareket 

ettik. Belki son kez çocuklarımıza sarılıyorduk, belki bir daha kokularını asla 

duyamayacaktık ama vatan söz konusuydu.

AK PARTİ Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ise Polatlı’dan Ankara’ya dönüyordu: 

TİGEM’in düzenlediği Hasat Şenliğine katılmak üzere gittiğim Polatlı’dan dönüşte 

saat 22.00 sonrası AK PARTİ Grup’tan haber aldım.

Polatlı’dan dönerken askerî birlik yoğunluğunu gördük. Askerimiz güvenlik tedbiri 

almış diyerek, dönüşte çok geciktiğimiz için yol kontrol noktasında her zaman 

yaptığımızın aksine durmadan yola devam ettik. Halbuki her zaman durup 

askerimize kolay gelsin der ve öyle devam ederdik. Ama sonradan anlıyorum ki eğer 
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Biz Milletin 
temsilcileriydik ve 
Meclis’te 
olmalıydık.

durmuş olsaydık belki benim ve 

çalışma arkadaşlarımın başına 

istenmeyen olaylar gelebilirmiş. 

Eşimle birlikte Meclis’e gelmeye karar 

verdik. Çankaya Kapısı'ndan giriş 

yaptık. 

Darbe girişimini yolda öğrenen bir başka 
Milletvekili AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul Milletvekili Erol Kaya idi.

15 Temmuz günü Bolu - Düzce  

Belediyesi  ziyaretlerim vardı. 

Sonrasında, Hendek ve Akyazı’da aile 

ziyaretlerim sırasında Saat 22.45’te 

İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk 

aradı ve “Darbe oluyor” dedi. Darbe 

Ülkeye/Millete/Hükûmete yapılıyordu. 

Biz Milletin temsilcileriydik ve Meclis’te 

olmalıydık. Saat 23.00’te Sakarya - 

Akyazı’dan karayoluyla Ankara’ya 

yola çıktık. 

Sakarya - Hendek’ten İstanbul 

istikameti trafiğe kapatılmıştı. Ankara 

girişinde iki askerî araç yolu kesmişti. 

Araçlarımıza silahları çevrildi. Farklı bir yoldan devam ederek zorlukla Ankara’ya 

ulaşabildik. TBMM Dikmen Kapısı iki otobüsle kapatılmıştı. Kaldırımdan zorlayarak 

giriş yapabildik.

AK PARTİ Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu o gün akşam 19.30’a kadar Meclis’te idi. 

Sağı solu arayarak durumun tam ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bu sırada 

telefonuma AK PARTİ Genel Merkez’den Meclis’e gidelim diye mesaj geldi. Önce biraz 

tereddüt ettim ardından Grup Başkanvekillerini aradım. Mehmet Muş Beyefendiyle 

konuştum. “Hemen Meclis’e geçiyoruz, gelin.” dedi.

O gün Meclis’te üç Divan Kâtibi Milletvekili vardı: Sema Kırcı, Ömer Serdar ve Mücahit Durmuşoğlu… Üçü 
de Başkanlık Divanında oturmak üzere hazırdı. Divan’a oturmadılar ama gece boyunca Meclis’teydiler.
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AK PARTİ Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı:

Önce bir terör tehdidi geldi aklıma. Ancak olağan dışı bu gelişmelerin sebebini 

anlamamız uzun sürmedi.  Öfke duydum… 

…Oğlumla birlikte derhal TBMM’ye 

gittik. Bizim o gece bulunmamız            

gereken tek adres vardı, o da TBMM idi. 

Meclis’in Dikmen Kapısı'nda her zamankinden daha fazla polis vardı girişte.                    

Ancak herhangi bir zorluk yaşamadan TBMM’ye giriş yaptık. 

AK PARTİ Elazığ Milletvekili Ömer Serdar:

Bir canlı bomba ihbarı ya da köprüye 
sabotaj gibi bir olay olarak düşündüm. 
O esnada İstanbul Milletvekilimiz 
Azmi Ekinci beni aradı ve “Neler 
oluyor?” dedi. Efkan Ala ve Selami 
Altınok’a ulaşmaya çalıştım, 
telefonları kapalıydı. AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a 
ulaştım. O da, “bir olumsuzluk 
olduğunu ve anlamaya çalıştığını” 
söyledi. O dakikalarda çok fazla 
telefon geldi. Meclis’ten gelen 
mesajda “Ankara’da olan 
milletvekillerinin Meclis’e gelmeleri” 
isteniyordu. Danışmanlarımı çağırdım. 
İki danışmanım ve kuzenimle birlikte 

Meclis’e gitmek için yola çıktık. Dikmen Kapısı'ndan Meclis’e geldim. 

TBMM 
Başkanı İsmail 

Kahraman'ın 
CNN TÜRK'e 

Bağlantısı 
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AK PARTİ Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu:

Darbe girişimini evimdeyken 

öğrendim, birkaç farklı kaynaktan 

teyit etmeden inanamadım; zira 

ortada darbeyi gerektirecek en ufak 

bir sebep dahi yoktu. 

Hızlı bir şekilde ailemi güvenli bir 

yere transfer ettikten sonra hemen 

Meclis’e gitmeliydim. Tam bu 

anlarda da TBMM Başkanımız Sayın 

İsmail Kahraman’ın çağrısı geldi ve 

abdestimizi alarak yola çıktık.

TBMM’ye doğru yola çıkmadan önce Meclis’e ulaşmak üzere olan danışmanımdan 

hangi yolların güvenli olduğu konusunda bilgi aldım, bir gidiş stratejisi belirledik ve 

oğlumla birlikte yola çıktık. Meclis’in girişinde bir karmaşa vardı, aracımızla gerek 

kaldırımlarda ilerleyerek gerekse farklı riskler alarak girişleri otobüslerle kapatılan 

Meclis’e ulaşmayı başardık. 

Bu Devirde de Darbe Olur

Pek çok kişinin aksine AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay “bu devirde de 
darbe olabileceğine inanan”lardan birisiydi:

…Bu devirde olmaz denilen darbenin bu devirdeki her türlü engeli aşarak bir 
gerçekliğe dönüşmesinin pekâlâ mümkün olabildiğini gördüm. 

…Doğrusu eskiden beri bu devirde darbe olmaz deyip darbe heveslilerinin cürmünü 
hafifletmeye çalışanlara karşı ben hep bir ihtiyat payı bırakmışımdır. 

…Bu zamanda darbe olmaz düşüncesi, sadece bu darbeye ihtimal vermeyenlerin 
bu zamana atfettikleri kendi hüsnüniyetleridir. 

…Bu düşünceler bir anda aklımdan geçti, bu arada durum hızla netleşti, o esnada 
ne yapmam gerektiğini düşündüm, hemen MYK üyelerinin WhatsApp grubuna göz 
attım,  Abdülhamit Gül  o anda Ankara’da olanların Çankaya’da toplanma çağrısını 
yazıyordu. Ardından hızla aşağıya inip Çankaya’nın yolunu tutayım derken kapıda 
Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya ile karşılaştım, Sayın Cumhurbaşkanımızdan 

Özel Kalemi üzerinden haber almış, bu ilk anda rahatlattı tabii… Bu haberle yola 
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koyulduk. Yollar kalabalık, trafik sıkışık ama şoförümüz Yusuf o akşam bütün 

maharetini ortaya koydu ve ara sokaklardan inanılmaz bir hızla çok kısa süre içinde 

Çankaya’nın 5 nolu kapısına ulaştı.

Ana binada duruma karşı alınması gereken tavır ve tepkiler üzerine hızlı bir tartışma 

söz konusuydu. Bu esnada Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman TBMM’yi 

açmamız ve oradan bu darbe teşebbüsüne karşı milletin vekilleri olarak bir duruş 

sergilememiz, gidip Meclis’e yerleşmemiz gerektiği fikrini dile getirdi. Bu fikir tam bir 

uzlaşma ile kabul gördü. 

…Yöneldiğimiz kapıların tamamının tutulmuş olduğunu gördük, Ana yollar 

darbeciler tarafından değil, Kızılay’a inmeye çalışan halk tarafından bir yoğunlukla 

tıkanmıştı ama ara yollardan, sokak aralarından Dikmen Kapının önlerine kadar 

geldik. 

…Dikmen Kapısına vardığımızda kapının 

polislerce kapılara yerleştirilen otobüsler 

ve araçlarla tıkanmış olduğunu gördük. 

Arabada benim olduğuma emin olduktan 

sonra açtılar kapıyı.

O gün Meclis’te bulunan ilahiyat kökenli iki milletvekilinden Ardahan Milletvekili Orhan Atalay 
darbe girişimini Gölbaşı'ndaki evinde otururken Özel Harekât Başkanlığının bombalanması sonucu, 
Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise kaldığı otel odasında öğrenmişti.

AK PARTİ Ardahan Milletvekili Orhan Atalay:

Darbe girişimini Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’na 

atılan ilk bomba ile öğrendim. Önce bombanın Kızılay’da DAEŞ veya PKK tarafından 

patlatıldığını düşündüm. 23. Dönem 

Erzurum Milletvekili Saadettin Aydın’la 

telefonla yaptığım kısa bir istişareden 

sonra AK PARTİ Genel Merkezi’nde 

buluşmak üzere evimden ayrıldım. Şoförü 

beklerken Gölbaşı’na atılan ve gecenin 

en vahşi, ikinci bombası ile sarsıldım. O 

bomba ile darbe teşebbüsünün oldukça 

kanlı olacağını tahmin ettim. Genel Merkez’e gitmek üzere yola çıkmıştım, ancak 

yolda kararımı değiştirip Meclis’te toplanıp Meclis'i çalışır hale getirmenin daha 

etkili olacağını düşünerek oraya yöneldim.



Gazi Meclis'te O Gece

90

AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç:

Kaldığım otelde 15 Temmuz akşamla yatsı arası durumu öğrendim. Hemen çağrı 

üzerine abdestimi alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne danışmanlarımla beraber 

koştum çünkü inancım ve davam böyle 

gerektiriyordu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde girişte 

bir kısım tedbirler alındığını gördüm. 

Herkeste bir endişe ve ürperti vardı; değişik 

yönlerden saldırı geleceği kanaatini 

taşıyorlardı. Biz Halkla İlişkiler Binası'na 

girdiğimizde etraftan silah sesleri gelmeye 

başladı.

“Bir şey yapılacaksa, bunu ben 

yapmayacaksam kim yapacak?” 

düşüncesiyle hareket ettim.

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Giresun Milletvekili 
Sabri Öztürk, hain darbe girişimini Gazeteci Fatih Tezcan’ın tweet’lerinden öğrenmişlerdi. 

Mustafa Yeneroğlu:

Saat 21.00 civarındaydı ‘’Tatbikat mı 
acaba, nedir?’’ diye de düşündüm ama bu 
saatte böyle bir şeyin olmaması gerekirdi. 
Meclis Grubumuzun WhatsApp grubunda 
süreçle ilgili sağlıklı bir bilgi yoktu. Bunun 
üzerine Twitter’da darbe kelimesini 
arattım ve Fatih Tezcan’ın attığı tweetleri 
gördüm. 

Darbe olasılığının ciddi olduğuna o zaman kanaat getirdim. Benim en baştan beri 
Meclis’e gitme kararım vardı; çünkü ilk hedefin Meclis olabileceğini düşündüm. Ve 
hemen şoförümü aradım, ‘’Hazırlan gel, Meclis’e geçeceğiz.’’ dedim.

Şoför geldikten sonra doğrudan yola çıktık. Meclis’e yaklaştığımızda polis tarafından 
meydanda sokak kontrolü olduğunu müşahede ettik. Kontrolde milletvekili 

olduğumuzu söyleyince de kontrolleri aşarak Meclis’e girmeyi başardık.

O gün rahatsızlığı sebebiyle evde istirahat eden Giresun Milletvekili Sabri Öztürk darbeyi duyar duymaz 
hiç tereddüt etmeden Meclis’e koştu:
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Akşam saat 22.00 sularında insanı rahatsız edecek derecede uçak sesleri gelince bir 

darbe olduğunu hissettim. Ancak eşime söyleyemedim. 

…Bu arada Gazeteci Fatih Tezcan’ın            

“O gün bugün olabilir, bir darbe teşebbüsü 

olabilir, 81 ilde sokaklara çıkalım.” gibi bir 

tweetini görünce iyice emin oldum.

Ancak bir türlü inanasım gelmedi. Çünkü 

Türkiye’de bize göre darbeler dönemi tarihe 

karışmıştı. 21. yüzyılda darbe olamazdı. 

Ama oluyordu işte. 

…Gittim abdest aldım. Özellikle beyaz gömleğimi giydim. Eşimi odaya çağırdım, 

bir darbe girişimi olduğunu, eğer başarılı olurlarsa bizleri tutuklayabileceklerini, bir 

süre eve gelemeyebileceğimizi, çocukları ona emanet ettiğimi söyleyip üzerimdeki 

kredi kartı ve paraları eşime bıraktım, helalleşip evden çıktım.

…İlk önce Külliye'ye gitmeye çalıştım. Yolların askerler tarafından kesildiğini 

görünce dönüp AK PARTİ Genel Merkezi’ne geçtim. 

…Ancak Genel Merkez'de çok bir hareketlilik olmadığını görünce WhatsApp’ta 

AKGRUP’tan yapılan paylaşımlardan yola çıkarak Meclis’e geçmeye karar verdim. 

Meclis’e yanımda danışmanım ve Genel Merkez'de rastladığım Espiye Belediye 

Başkanım Mustafa Karadere ile birlikte geçtik. 

Polis memuru Belediye 

Başkanını önce içeri sokmak 

istemedi. ”Meclis’e saldırı 

olabilir, sizi koruyamayız, 

ölebilirsiniz.” dedi. Biz de 

“Öleceksek Meclis’te ölelim!” 

deyince polis memuru bir 

şey diyemedi, biz de Meclis’e 

geçtik.

Fotoğraf: Espiye Belediye Başkanı 

Mustafa Karadere 

Yer: TBMM Sığınak

(Soldan; Sayın Ahmet Gündoğdu, 

Sayın Mustafa Karadere, 

Sayın Sabri Öztürk) 

Öleceksek 
Meclis’te ölelim!
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İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar haberi İstanbul’dan gelen bir telefonla aldı:

İstanbul Milletvekilimiz Ravza (Kavakçı Kan) Hanım aradı, olan bitenle ilgili bilgi 

sahibi olup olmadığımı sordu. 

…Televizyonlardan bir darbe girişiminin olduğu haberleri gelmeye başladı. Bu 

arada hanımım çocukları uyuturken ben de bugüne kadar hiç doldurmadığım 

ruhsatlı tabancamın iki şarjörünü 

doldurmaya başladım. Bir gusül 

abdesti aldım, yatsı namazımı 

kıldım, biraz Kuran-ı Kerim okudum. 

Danışmanım ve şoförümle 

haberleştim. Sonrasında içimden 

gelen bir duyguyla Kuran-ı Kerim’den 

Saf Sûresi 13. âyeti hem Arapça, hem 

de Türkçe olarak tweet hesabımdan 

paylaştım. İki adet İngilizce tweet attım. 

Meclis’e gitmek için ben şoförümün gelmesini beklerken, kapı komşumuz olan Grup 

Başkanvekilimiz İlknur İnceöz kapımızı çaldı. Kendisinin TBMM’ye gitmek üzere yola 

çıktığını söyledi.

…Uykuda olan çocuklarımı uyandırmamaya özen göstererek sessizce evden 

ayrıldım. Fakat onlar benim gittiğimi duymuşlar. 

…TBMM’ye girişler kapalı olduğundan aracımdan indim ve yürüyerek Dikmen 

Kapı'dan içeri girdim. 

…Saat gece 02.05 civarında Meclis bahçesinden yürüyerek Genelkurmay kavşağına 

yaklaştık. Tam o esnada tepemizde çok yakından uçan bir saldırı helikopteri bizleri 

ve vatandaşlarımızı ateş altına aldı. Çok yakınımıza düşen mermilerden kaçmak 

için sağa sola koşturarak, sığınacak bir duvar dibi aradık. 

…Tarifi imkânsız, karmaşık duygular içinde polis arkadaşlarla birlikte Meclis 

Binası'na sağa sola koşarak ulaştık.

Tüm milletvekillerinin Meclis’e gelişi kolay olmamıştı. Meclis’e gelmeden önce Balıkesir Milletvekili          
Kasım Bostan gibi bir hayli dolaşanlar da vardı:

Eşimle dışarıda bulunduğum sırada danışmanımdan öğrendim. Eşimi eve bıraktım 

ve bir arkadaşımı yanıma alarak aracımla Kızılay’a indim. Başbakanlığa, daha 

sonra oradan TBMM’nin Çankaya Kapısı'na gittim. 
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…Geri döndüm ve Çankaya Köşkü'nün çevresinde bir tur attım. Ne Kızılay’da ne de 

Köşk çevresinde olağan üstü bir durum hissedilmiyordu. 

…Ama zihnimde darbe fikri oluşmaya 

başlamıştı. TRT binasına yöneldim. 

…Konya yolundan hemen Genel 

Merkez’e geçtim. Genel Merkez’de 

kimse yoktu. 

…Bu arada evden kızım ağlayarak 

aradı,  yanımda olmak istediklerini 

söyledi. Eve dönerek eşim ve 

çocuklarımı aldım. 

Teşkilat Başkan Yardımcımız Harun 

Karaca’yı aradım. Harun Bey Genel 

Merkez'in 7. katında toplanacağımızı 

belirtti. Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu TBMM Grup Salonu'nda 

toplanacağımızı söyleyince Dikmen Kapısı'ndan TBMM’ye giriş yaptım.

O gece Ankara’da bulunan bütün vekiller TBMM’ye sahip çıkmak için harekete geçtiler. 

Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk de duyar duymaz Meclis’e koşmuştu:

Saat 22.30’da evde TV’den öğrendim. Öncelikle terörle ilgili bir tedbirdir diye 

düşünmüştüm. Fakat İstanbul Köprüsü'nde askerleri gördüğümde bu kalkışmanın 

bir askerî hareket olduğuna karar verdim. Diğer Elazığ milletvekillerimiz ile telefonla 

görüştüm. Onlar da bir hareket olduğunu söylediler. Ardından Meclis’e gitmeye 

karar verdik.

Meclis’e giderken bazı yollar kapalıydı. Bu sebeple biraz gecikmeli de olsa                                            

3 arkadaşımın eşliğinde zorlukla karşılaşmadan Meclis’e varmayı başardım.

Keşke Silahım Olsaydı!

AK PARTİ Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un Meclis’e gelirken hayıflandığı bir durum vardı:

Çukurambar’da bir restoranda 

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf 

Coşkun ve bir arkadaşla birlikte yemek 
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Kefenlerimizi 
giyiyoruz.

yerken televizyondan öğrendim. Yaklaşık 21.40 gibiydi. Mesaj geldi ve TBMM’ye 

geldim. 

Muhakkak surette bir direnişle 

veya tutuklama teşebbüsüyle 

karşılaşacağımızı düşünüyordum. 

Ama teslim olmamaya karalıydım. 

Benim silahım yok. İlk defa silahımın olmamasından dolayı çok üzüldüm.

Güvenlik Kapısı'ndan girdim. 

Bulunduğum yer çok yakın olduğu için 

ilk Meclis’e gelenlerden biriydim. Daha 

Meclis’in kapısının önüne tanklar 

gelmemişti. Hiçbir zorluk yaşamadan    

girdim.

Yürek, Bedenden Büyüktür!

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun engelliydi ama darbecilere karşı koymak için hiçbir engel 
tanımadan Meclis’e gelenlerdendi. Kendileri sabaha kadar da hiç ayrılmadı. Karaburun bu tavrıyla 
yüreğin, bedenden daha büyük olduğunu ispat ediyordu.

Evim MİT’e yakın bir yerde… Saat 21.00 
sıralarında çok şiddetli silah sesleri gelmeye 
başladı. Bu sırada milletvekillerinin 
Meclis’e gitmesi kararlaştırıldı. Ben de ekip 
arkadaşlarımdan TBMM’ye gitmek için 
hazırlık yapmalarını istedim. “Kefenlerimizi giyiyoruz, hakkınızı helal edin, haydi 
Bismillah.” diyerek hep birlikte yola çıktık.

Meclis’e yakın bir yere geldiğimizde 
bir araç bizi durdurdu. Bizi durduran 
polisti. Geçmemize izin vermedi ancak 
milletvekili olduğumuzu söyleyince 
geçebildik ve Meclis’e girdik. Bizim her 
zaman arabayı yanaştırdığımız yere 
bombanın düştüğünü gördük. Bunun 
üzerine görevliler, Meclis Başkanı’nın 
girdiği kapıdan içeri geçebileceğimizi 
söylediler. Arabanın kapılarını açtık, tam 
ben arabadan inecektim ki koruma polisim 

TBMM’ye Atılan 
Birinci Bomba 
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beni indirmek için kucaklarken birdenbire 
bomba patladı. O kadar şiddetli patladı 
ki herkes kaçışmaya başladı, yere 

yatanlar oldu. 

Koruma polisim soğukkanlılığını 

koruyarak, beni Meclis Başkanı’nın girdiği 

kapıdan içeri soktu.

AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu:

İlk anda darbe girişimi olabileceği                

aklıma gelmedi. Çünkü 2016 Türkiye’sine 

“darbe” kelimesi çok uzaktaydı. Ancak 

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 

“Bu bir kalkışma girişimidir ve TSK’daki 

bir grup asker tarafından yapılmıştır.” 

açıklamalarının ardından, bir yerlerde 

olmam, bir şeyler yapmam gerektiği          

kararını verdim. 

Milletvekillerimizle WhatsApp grubundan 

yaptığımız görüşmelerden sonra hemen 

TBMM’ye geldim.

AK PARTİ Yozgat Milletvekili Yusuf Başer:

Evim Beştepe’de… TBMM’ye gelişte tüm 

yollar kapatılmıştı. Ailemle birlikte Çetin 

Emeç Bulvarından aşağı indim Dikmen 

Kapısı araçlarla kapatılmıştı. Silah sesleri 

geliyordu bir taraftan da “Gitmeyin 

sivillere silah sıkıyorlar.” diyorlardı.  Buna 

rağmen Dikmen Kapısı'ndan içeri girdik. Eşim ve çocuklarım dinleyici locasına çıktılar.

Fotoğraf: TBMM Arşivi 

TBMM (1 No'lu Kapı) Ana Binaya Atılan 1'inci Bomba

2016 Türkiye’sine 
“darbe” 
kelimesi 

çok uzaktaydı.

TBMM’ye 
Atılan İkinci 

Bomba 
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Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın darbe teşebbüsü esnasında yatsı namazı için camideydi…

Darbe kalkışmasını yatsı namazı çıkışında oğlumun telefonu ile öğrendim. Hemen 
mahallede arkadaşlarla istişarede bulunduk. Onlar TRT’ye, ben de Meclis’e gitmek 
üzere harekete geçtik.

Belli bir mesafeden sonra Meclis’e 
giden yollar kapanmıştı. Etimesgut’ta 
oturuyorum. Danışmanımla beraber 
Meclis Dikmen Kapı'ya ulaştım. Kapı 
servis otobüsleri ile kapatılmış bir 
vaziyette idi. Biz de aracımızla güçlükle 
yaya kapısından içeri girdik.

Bu esnada F-16 savaş uçağı Genelkur-
may binası üzerinde o kadar yakın geçti 

ki, eksozdan çıkan alev adeta çatıya değiyordu. Çıkardığı gürültü tarif edilemezdi.

Taksicinin İsyanı…

Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal olayı duyar duymaz doktor oğlunu yanına aldı, bir taksiye atladı 
ve Meclis’e geldi. Taksicinin sözleri basit ama çok önemli bir gerçeği işaret ediyordu.

O gün akşam bir misafirlikteydik. 
Çocuklarım aradılar, Ankara semalarında 
uçakların uçmaya başladığını söylediler. 
Emniyet'ten arkadaşları aradım. Onlar 
da hassas bir durum olduğunu, 
kendilerinin de bilgi sahibi olmadıklarını 
söylediler. Bu arada da AK PARTİ Gruptan 
-SMS olarak- Meclis’e gelmemiz istendi. 

…Meclis çalışmadığı için şoförüm ve 
danışmanım yanımda değildi. Bir taksi 
çağırarak oğlum Doktor Fahrettin Şamil 
Uysal’la birlikte Meclis’e hareket ettik. 
Zaten darbe olduğu anlaşılmıştı. Taksici 
şu ifadelerle darbeye karşı çıkıyordu: 
“Bu yolları kimler yaptı? Neyin hesabını 
sormak için darbe yapıyorsunuz? 
Hazine'de para birikti, bunu mu 
alacaksınız? Bunu biz size yedirmeyiz.”  

Bu yolları kimler 
yaptı? Neyin 
hesabını sormak 
için darbe 
yapıyorsunuz? 
Hazine'de para 
birikti, bunu mu 
alacaksınız? Bunu 
biz size yedirmeyiz.
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…Dikmen Kapısı kapalıydı. Genelkurmay’ın ön tarafından Çankaya Kapısı’na 

doğru gittik. Meclis’e zor bir şekilde girdik.

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba memlekete gidecekti, uçağa bindiği sırada Grup’tan gelen 
bir mesajla uçaktan indi ve Meclis’e geldi. 

Her hafta sonu Şanlıurfa’ya giderim. 

Gitmeden önce havada jetlerin uçuş 

yaptığını gördüm. İstanbul Köprüsü'nün 

tanklarla kesildiğini duydum. 

Havaalanına girince anormal bir 

durum olduğunu hissettim. Saat 22.45 

idi, diğer milletvekili arkadaşlarımla 

VIP’e girince orda darbe kalkışması 

olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım. 

“Hiç olmazsa memleketime gideyim.” 

dedim. Anons sonrası Urfa uçağına 

bindim. O sırada telefonuma gelen mesajda tüm milletvekilleri Meclis’e davet 

edilmişti. Havaalanından ayrıldık. AK PARTİ Genel Merkezi’ne geldik. Saat 01.00’e 

kadar Genel Merkez’de kaldık. Daha sonra Eski Çevre Bakanımız Fatma Hanım'la 

beraber Meclis’e geçmeye karar verdik. 

Dikmen Kapısı'ndan polis koridoru altında Meclis’e girdik. 

Gazi Milletvekili…

Bu arada Meclis’e gelme çabası içerisinde olup Meclis’e gelemeyen milletvekilleri de vardı. Bunlardan 
birisi tam Meclis kapısında bombalama sonucu yaralanan Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu idi:

Haberi aldığımda Ankara Gölbaşı 

tarafına 30 km’lik bir mesafedeydim. Bir 

dost Meclisi'nde kritik yapıyorduk. Ailem 

de yanımdaydı. Saat 01.45'te TBMM 

Başkanımızın ve Grup Yönetimimizin 

mesajlı çağrısı ile TBMM çalışmalarına 

katılmak için hareket ettim. 

TBMM’ye gelirken eşim ve kızım yanımdaydı. Onlar beni yalnız göndermek 

istemediler, bana eşlik ettiler. Dikmen Kapı'dan araçla giremedik. Aracı Dikmen 

Burhanettin 
Uysal'ın 

Kamerasından
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Kapı TBMM - Genelkurmay arasına park ettik. Eşim ve kızımla birlikte saat 02.30 

sularında yaya olarak Dikmen Kapı'daki polis noktasından geçtik. Kapıdan 60-70 

metre içeride TBMM ana binaya yakın köşede iken, alçaktan uçuş yapan F-16 jetin 

Meclis bahçesine ilk bombayı atmasıyla o cehennemî anaforu yaşadık. Bomba         

30-40 metre yakınımıza düşmüştü.

Şarapnel parçalarıyla ben ve eşim kollarımızdan, kızım başından ve ayaklarından 

yaralandı.

Eşim aynı anda Dikmen Kapı üstünden TBMM tarafını tarayan helikopterin açtığı 

ateş sonucu iki kolundan da yaralandı. Kızım yerde kelime-i şehadet getiriyordu. 

Hemen yerden kaldırdım. Zerre korkuya kapılmadan bir yanda eşim, diğer yanda 

kızım Dikmen Kapı'ya kadar birbirimize yaslanarak yürüdük. Kapıda polis arkadaşlar 

yaralandığımızı fark ettiler. Hemen sivil bir araç çevirip hastaneye gönderdiler. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM Bahçesi

               Fotoğraf: TBMM Arşivi 

TBMM Bahçesi

Hacı Bayram Türkoğlu 
ve Ailesinin 
Yaralanma Anı 
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O gün sağlık çalışanlarının sahadaki çalışmaları fevkaladeydi. Vatandaşlar helikopterlerden açılan ateşlerle 
taranırken ve tanklarla araçları ve bedenleri acımasızca ezilirken sağlık çalışanları her yerde onların yanı 
başında yaralarını sarmak için seferber olmuşlardı. Hacı Bayram Türkoğlu, eşi ve kızı için de elinden gelen 
tıbbi hizmeti yapmışlardı.

Eşimin kolundaki mermi çekirdeğini burada çıkardılar. Kolları özellikle sağ kol 

dirsekten yukarı kırık, dirsekten aşağı 5 - 6 noktada parçalı kırık ve 6-15 cm boyunda 

açık yarası vardı. Sol omuz hizasının altından kurşun girip çıkmıştı. Biz hastaneye 

geldikten sonra TBMM aralıklı olarak bombalanmaya devam etti. Kızım bir gün 

yoğun bakımda yattı. Başındaki yaralanma, kesi sütüre edildi. Benim yaralarım 

temizlenip dikiş atıldı. Eşim ise dört kez ameliyat oldu. Sağ kolundan ve sol göz 

altından şarapnel parçaları çıkartıldı. Parçalı kırıkları ve kopan sinirleri parça 

ekleyerek tedavi edildi. Yaklaşık bir ay hastanede kaldık. Şu anda dışarıdan tedavi 

devam ediyor. Fizik tedaviye başlandı.

Fotoğraflar: Hacı Bayram Türkoğlu

(Soldan; Sayın Hacı Bayram Türkoğlu, Kızı Sayın Cennet Bala Türkoğlu)

Her Şartta ve Her 
Yerde Sağlıkçılar! 
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BÖLÜM 2 

MECLİS’TE ÇANAKKALE RUHU

Meclis'i Açmak İçin Hem İrade Hem Anahtar Gerek!

Darbe teşebbüsünü öğrenen vekiller birer ikişer Meclis’e gelmeye başlamışlardı. Meclis’in açılması 
darbeye kalkışanların moralini alt üst edecek, vekillerin Genel Kurul Salonunda duruşları da darbenin 
akamete uğramasını sağlayacaktı. Kalkışmayı öğrenen pek çok milletvekili birbirinden habersiz bir 
şekilde aynı kanaati taşıyordu: Meclis'i açmak! Açık tutarak da milletin iradesine sahip çıkmak!

İrade tamamdı ama Meclis’in açılması için de ehemmiyetsiz bir ayrıntı gibi duran pek çok şeye ihtiyaç 
vardı. En başta da Genel Kurul Salonunun anahtarlarına…  Anahtarlar bulunamıyordu. O anlarda 
neler yaşandığını o geceki koşuşturmayı yaşayanlardan dinleyelim.

Orhan Karasayar:

Meclis'i çalıştırmaya karar verdik. Meclis Başkanımızla beraber yürüdük kapıyı 
açamadık; kilit yok. “Kıralım.” dedik, olmadı; çünkü kapılar çok sağlam. Bu arada 

anahtarlar geldi. Girdik içeriye Meclis Başkanımızla beraber…

Ayşe Sula Köseoğlu Genel Kurul’un Kapılarını kırmak istemediklerini ifade ediyordu:

Genel Kurulun anahtarı bir beş on dakika bulunmaya çalışıldı o esnada kapı 
zorlanmaya çalışıldı, biz de hani kapıyı zorlayarak açmayalım çünkü burası milletin 
Meclis, biz kendi Meclisimizi kırarak değil kilidi bularak açacağız diye. O esnada işte 

üçüncü denemeden sonra doğru anahtar geldi.

Genel Kurul Salonu açıldı, bu sefer de ışık yoktu. Işıkları açma çabasına Emrullah İşler’den şöyle bir 
katkı geldi: 

…Çalışanlar olmadığı için bir kargaşa yaşandı. Derken birileri anahtarları getirdi. 
Bakanlar Kurulu sıralarına açılan kapının önünde Meclis Başkanımız ve milletvekili 
arkadaşlar birikti ama kapı bir türlü açılmadı. Bir görevli elinde iki anahtarla diğer 
kapıya yöneldi. O kapı hemen açıldı. Ben arkasından gittim. Böylece o gece Genel 
Kurula ilk giren ben oldum. Henüz salon karanlıktı. Cep telefonunun ışıklarından 

yararlandık. Sonra ışıklar açıldı ve arkadaşlar içeri girdiler.

Sonunda ışıklar da açılmıştı. 

Meclis'i açmak! 
Açık tutarak da 

milletin iradesine 
sahip çıkmak!
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Bunu çoğaltmadım yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekili var, MHP’den 

de var,  AK PARTİ’den de var, AK PARTİ’den çok var. Yani bari sen iki otur, sen üç otur, 

sen de buraya otur değil, hayır. Hükmü şahsiyetleri…

Şunu dedim: “Arkadaşlar, burada parti rozeti yok, Türkiye ay yıldızı var burada, 

Türkiye’yiz biz. Parti diye bir hadisemiz yok, biz demokrasinin Türkiye’de devamını 

istiyoruz, demokrasiden yanayız ve darbeye hayır diyoruz.” O şekilde oturduk. Parti 

fikri hakikaten, kesinlikle olmadı ve bütün konuşmalarda şahitsiniz hep demokrasi, 

topyekûn Türkiye ve millî birlik ve bütünlük…

Sema Kırcı ve Ömer Serdar bu durumu tabii karşılamışlardı.

Sema Kırcı:

O gece, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman Divan’da 

sağına ve soluna muhalefet partilerinin Grup Başkanvekillerini aldı ve mesajlarını 

onlarla birlikte verdi. Tarihte yer alacak bir birliktelik ekranlara da yansıdı. Milletimiz 

iktidarıyla, muhalefetiyle darbeye direnen bir Meclis gördü o akşam.

Ömer Serdar:

Divan oluşumu için benim dışımda başka bir kâtip üye gerekiyordu. Sema Kırcı 

oradaydı. Meclis'i bu şekilde açabilirdik. 

…Sonra CHP ve MHP’den Grup Başkanvekilleri gelince, Başkan her iki partinin Grup 

Başkanvekillerini divana aldı.

Bu, Olağanüstü Divan’ın oluşmasını Özgür Özel şöyle anlatıyordu:

İçeriye gittiğimizde o sırada ben Bülent Tezcan’ı aradım. Bülent Tezcan dedi ki: “Meclis 

Başkanı Meclis Genel Kurulu Salonuna girmiş biraz önce, biz de oraya giriyoruz, 

kulisteyiz.” dedi. İçeriye girdik; girdiğimizde iktidar partisinden sizler vardınız, her 

giren milletvekili alkışlanıyordu. Yukarıda seyircilerin de ağırlığı danışman ve aileler, 

milletvekillerini oraya ulaştıran kişiler; kimi eşiyle gelmiş, kimi danışmanıyla gelmiş, 

kiminin çocuğu orada. Meclis Başkanı hemen “Birer demokrasi öpücüğü vereyim.” 

dedi. O çok anlamlı, yani unutmuyorum onu. Bizim o güne kadar da Sayın Başkanla 

zaman zaman böyle tartışmalarımız, atışmalarımız hep oldu. Son seferinde de 

bir şey vardı “23 Nisan Resepsiyonu yapılacak, yapılmayacak.” falan tartışmalar 

olmuştu. “Bir demokrasi öpücüğüyle barışalım.” dedi. O öptü, sarıldı. Yerimize 

oturduk. Meclis Başkanı oturumu açmak üzere yerine geçti, dedi ki: “Her partiden 

birer Grup Başkanvekilini iki yanıma alayım.” dedi. Levent (Gök) Bey de oradaydı o 

sırada. Ben Levent Bey’e teklif ettim “Levent ağabey, geç.” dedim. “Geç, geç, Başkanın 

yanına sen geç.” dedi.

Farklı Bir Başkanlık Divanı!

Sıra geldi Başkanlık Divanının oluşmasına… 

Başkan belliydi: TBMM Başkanı İsmail Kahraman. 

Olağan durumlarda Başkan ve iki Divan Kâtibi olunca Başkanlık Divanı teşkil edilir. Salonda üç Divan 
Kâtibi vardı: Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ve Elazığ 
Milletvekili Ömer Serdar.. 

TBMM Başkanı, Başkanlık koltuğuna oturunca o 
anda salonda bulunan Divan Kâtipleri Balıkesir 
Milletvekili Sema Kırcı ve Elazığ Milletvekili Ömer 
Serdar kürsüye yönelmişti ancak Başkan Kahraman 
olağan şartlarda olması gerekenin aksine o anda 
Milletin ve Meclis’in bütünlüğünü göstermek adına 
Başkanlık Divanında AK PARTİ, CHP ve MHP Grup 
Başkanvekillerinin orada olması gerektiğini düşünmüştü. 

Neden böyle yaptığını Meclis Başkanı İsmail Kahraman şöyle açıklayacaktı:

Açtığımda, hemen yanıma Ömer Serdar ile Sema Kırcı geldiler ve oturdular. Dedim 

ki: “Hayır. Başkanlık Divanını başka türlü oluşturacağız. Bütün partiler bir aradayız. 

Siz kalkın lütfen. Özgür Bey, gelin, -hatta, Özgür Bey’le Erkan Bey geldiler, Salim Uslu 

oturdu öbür tarafta- Mehmet Bey, gel.” 

Arkadaşlar, burada 
parti rozeti yok, 
Türkiye ay yıldızı 
var burada, 
Türkiye’yiz biz!

TBMM Genel 
Kurulunda Katip 
Üye Değişimi 

Fotoğraf: Alpaslan Kavaklıoğlu

Grup Başkanvekilleri ile Oluşturulan TBMM Başkanlık Divanı 

(Sağdan; Sayın Mehmet Muş, Sayın İsmail Kahraman, Sayın Özgür Özel)
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Bunu çoğaltmadım yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekili var, MHP’den 

de var,  AK PARTİ’den de var, AK PARTİ’den çok var. Yani bari sen iki otur, sen üç otur, 

sen de buraya otur değil, hayır. Hükmü şahsiyetleri…

Şunu dedim: “Arkadaşlar, burada parti rozeti yok, Türkiye ay yıldızı var burada, 

Türkiye’yiz biz. Parti diye bir hadisemiz yok, biz demokrasinin Türkiye’de devamını 

istiyoruz, demokrasiden yanayız ve darbeye hayır diyoruz.” O şekilde oturduk. Parti 

fikri hakikaten, kesinlikle olmadı ve bütün konuşmalarda şahitsiniz hep demokrasi, 

topyekûn Türkiye ve millî birlik ve bütünlük…

Sema Kırcı ve Ömer Serdar bu durumu tabii karşılamışlardı.

Sema Kırcı:

O gece, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman Divan’da 

sağına ve soluna muhalefet partilerinin Grup Başkanvekillerini aldı ve mesajlarını 

onlarla birlikte verdi. Tarihte yer alacak bir birliktelik ekranlara da yansıdı. Milletimiz 

iktidarıyla, muhalefetiyle darbeye direnen bir Meclis gördü o akşam.

Ömer Serdar:

Divan oluşumu için benim dışımda başka bir kâtip üye gerekiyordu. Sema Kırcı 

oradaydı. Meclis'i bu şekilde açabilirdik. 

…Sonra CHP ve MHP’den Grup Başkanvekilleri gelince, Başkan her iki partinin Grup 

Başkanvekillerini divana aldı.

Bu, Olağanüstü Divan’ın oluşmasını Özgür Özel şöyle anlatıyordu:

İçeriye gittiğimizde o sırada ben Bülent Tezcan’ı aradım. Bülent Tezcan dedi ki: “Meclis 

Başkanı Meclis Genel Kurulu Salonuna girmiş biraz önce, biz de oraya giriyoruz, 

kulisteyiz.” dedi. İçeriye girdik; girdiğimizde iktidar partisinden sizler vardınız, her 

giren milletvekili alkışlanıyordu. Yukarıda seyircilerin de ağırlığı danışman ve aileler, 

milletvekillerini oraya ulaştıran kişiler; kimi eşiyle gelmiş, kimi danışmanıyla gelmiş, 

kiminin çocuğu orada. Meclis Başkanı hemen “Birer demokrasi öpücüğü vereyim.” 

dedi. O çok anlamlı, yani unutmuyorum onu. Bizim o güne kadar da Sayın Başkanla 

zaman zaman böyle tartışmalarımız, atışmalarımız hep oldu. Son seferinde de 

bir şey vardı “23 Nisan Resepsiyonu yapılacak, yapılmayacak.” falan tartışmalar 

olmuştu. “Bir demokrasi öpücüğüyle barışalım.” dedi. O öptü, sarıldı. Yerimize 

oturduk. Meclis Başkanı oturumu açmak üzere yerine geçti, dedi ki: “Her partiden 

birer Grup Başkanvekilini iki yanıma alayım.” dedi. Levent (Gök) Bey de oradaydı o 

sırada. Ben Levent Bey’e teklif ettim “Levent ağabey, geç.” dedim. “Geç, geç, Başkanın 

yanına sen geç.” dedi.

Birer 
demokrasi öpücüğü 

vereyim.
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Kıyafet Serbest!
TBMM Başkanı ilk defa smokin ve papyon olmadan kürsüde,  kravatlı ve takım elbiseli…

Meclis’te o anlarda yaklaşık 50-60 milletvekili var, hemen hiçbirinde kravat ve ceket yok. Bir kısmı 
tişörtlü… 

Hatta bu milletvekillerinden birisi Meclis Başkanı Kahraman’ın davetiyle tişörtlü olarak Başkanlık 
Divanı'na tam oturacakken arkasından bir ses duydu, kendisine uzatılan ceketi giydi ve öyle çıktı 
Divan’a… Tişörtlü Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ceketi uzatan TBMM İdare Amiri          
AK PARTİ Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu idi.

Halbuki bu ilginç “kıyafet dayanışması”nın kahramanları arasında sadece birkaç ay önce “Milli Görüş 
Gömleği” üzerinden çetin bir tartışma yaşanmıştı. Özgür Özel, bunu “40 yıl düşünsem bir Millî 
Görüşçü’nün ceketiyle Divan’a çıkacağımı, aklıma gelmezdi.” diye latifeyle anlatıyor.

Fotoğraf: Alpaslan Kavaklıoğlu

(Soldan; Sayın Ömer Serdar, Sayın İsmail Kahraman)
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Ahmet Gündoğdu:

Bende o gün kravat yoktu ama 

soğuk olur, kış olur, hapishane 

olur, başka şey olur, ceketli 

gelmiştim. 

Özgür Özel baktım ki bir gömlekle 

kürsüye… İsmail Kahraman Bey 

“Buyur, gel.” dedi.

Özgür Bey, merdivenin 

basamağını şey yapmadan ben 

koşarak yetiştim, “Özgür Bey, 

bir saniye!” dedim. Giyer misin 

diye sormadım, çıkardım ceketi, 

“Şu ceketi giy, öyle otur.” Millet 

bir bütünlük görsün, yani moral 

motivasyonu artsın, bir dağınıklık 

görüntüsü olmasın düşüncem.                                                      

O da hemen giydi, oturdu.

Özgür Özel:

Ben fırladım. Misafirhanede 

takım elbisemi çıkarmıştım, 

bir şort giymiştim üstüme. Şey 

olunca onu çıkardım; bir kot 

pantolon, rastgele bir sivil gömlek-tişört karışımı bir şey giydim üstüme, altımda 

spor ayakkabılar. Kürsüye doğru yürürken bir yandan da döndüm “Ya, bu kıyafetle 

de olmaz.” dedim. Sonuçta olağanüstü de olsa kot pantolon falan. O zaman Ahmet 

Gündoğdu koştu -o genelde önde oturur zaten- “Al, benim ceketi giy bakalım.” dedi. 

Lacivert böyle güzel ceket, onu giyerken döndüm Ahmet Gündoğdu’ya “Millî görüş 

ceketini bana da giydirdiniz sonunda!” dedim.

Hiç kimse hiçbir şeyi, hele de kılık kıyafeti anormal karşılamıyordu. Hâlbuki düşünüyorum da bu 
Meclis’te daha önce ne basit konular, ne kadar uzun uzadıya tartışılmıştı. Geçmişte TBMM'yi yöneten                          
AK PARTİ'li Meclis Başkanvekilinin giydiği yeleğin siyah mı beyaz mı olacağı ile ilgili CHP Grup 
Başkanvekili tarafından ağır bir eleştiriye tutulduğu ve nihayetinde Meclis Başkanvekilinin kıyafetini 
değiştirmek zorunda kaldığı hafızalardaydı.

Fotoğraflar: Alpaslan Kavaklıoğlu, Şahap Kavcıoğlu

Millî görüş ceketini 
bana da giydirdiniz 

sonunda!

Ahmet Gündoğdu 
ile Özgür Özel’in 

Kıyafet 
Dayanışması 
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Bugün hiç kimse ne giyildiğine, nasıl giyinildiğine bakmıyor ve takmıyordu. İktidar-muhalefet 
milletvekilleri olarak oradaki herkes Meclis’te bulunmanın ve darbecilere karşı “Buradayız!” demenin 
derdindeydi.

Divan oluşmuş, konuşmalara geçilmiş, artık kürsüden sırayla grup sözcüleri konuşuyordu. Sözcüler çok 
önemli şeyler de söylüyorlardı ama bunları sadece Genel Kurulda o anda bulunan 50-60 milletvekili 
duyabiliyordu. Hâlbuki bu haykırışları Türkiye, hatta bütün Dünya duymalıydı. En başta da darbeci 
hainler! Onlar duymalıydı ki, Türk milleti ve onun temsilcileri onlara boyun eğmeyecek, bunu anlasınlar. 
Peki, bu duyuru nasıl olacaktı?

Bilindiği üzere TBMM TV Meclis Genel Kurulu açık olduğu zaman yayın yapar. TBMM aniden ve olağan 
dışı toplandığı için TBMM TV kapalıydı. Ayrıca da teknik personel Meclis’e ulaşamadığı için yayın imkanı 
da yoktu. Diğer ajanslar ve kanallar da Meclis kapısından içeri girememişti. Habercilerin Meclis’e ve 
ardından da Genel Kurul Salonuna girebilmesi için Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İdare Amiri 
Orhan Karasayar, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ankara Milletvekili Aydın Ünal ve TBMM Koruma 
Amiri Nurullah Öztürk seferber olmuş durumdalardı. Onlar o sırada yaşananları şöyle anlatacaklardı: 

Süleyman Soylu:

A Haber’den Murat Akgün’ü aradım, canlı yayın aracının Meclis’e gelmesi 

gerektiğini ifade ettim. Sağ olsunlar, kıt imkânlara rağmen Meclis’e bir canlı yayın 

aracı gönderdiler ama kapıdan içeri giremiyordu. Hatay Milletvekilimiz Orhan 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM'nin Bombalandığı Andaki Başkanlık Kürsüsü

(Sağdan; Sayın Mehmet Mehdi Eker, Sayın Ramazan Can, Sayın Ali Cumhur Taşkın, Sayın İsmail Kahraman, 

Sayın Ömer Ünal, Sayın Ertekin Çolak, Sayın Mustafa Karadere, Sayın  Sabri Öztürk, Sayın Hakan Çavuşoğlu, 

Sayın Nihat Zeybekci, Sayın Ahmet Berat Çonkar, Sayın Şahap Kavcıoğlu)
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Karasayar’la beraber Dikmen Kapı'ya kadar koştuk, Orhan Karasayar canlı yayın 

aracının içine bindi. Öteki kapıdan Meclis’in içerisine aldık, Anadolu Ajansını da 

kendi yanımızda Meclis’e getirdik. Meclis’te canlı yayın başlayınca bir cepheyi daha 

ele geçirdiğimiz hissi, bende hakim olan duyguydu.

Hakan Çavuşoğlu:

 …Nihayet Genel Kuruldaki yerimizi aldık. Meclis Başkanımız özel gündemi açacaktı, 

ancak canlı yayın yoktu. Şimdi de bu sorunu çözmemiz gerekiyordu. A Haber canlı 

yayın aracı ile Anadolu Ajansı muhabirinin yakında bir yerlerde olduğunu öğrendik.

Aydın Ünal:

Basın mensuplarını içeriye almak istedik, basın mensuplarının içeriye alınmadığını 

gördük, orada bir aksilik oldu. Bunların neden yapılamadığı konusunda yüksek 

sesle bazı itirazlarımız oldu.

İlk anda gazetecileri Meclis’in dış kapısından içeriye alamadık. Bir ara, Süleyman 

Soylu geldi ve Süleyman Bey’le dışarıya doğru ilerlemeye başladık, Dikmen Kapısı’na 

doğru, Süleyman Bey’e “Nereye gidiyoruz?” dedim, “Gazetecileri almaya gidiyoruz 

Dikmen Kapısı’na.” dedi, “Gazetecileri niye biz almaya gidiyoruz yani bu, bir telefonla 

halledilemeyecek bir şey mi?” dedim, “Haklısın.” dedi, döndü Süleyman Bey. Sonra 

ben “Gazetecileri içeriye alın, gazetecileri içeriye alın.” diye, Meclis Başkanımıza da 

söyledim, Meclis Genel Sekreterimize de..

Orhan Karasayar:

…Kapıda canlı yayın araçlarının olduğunun haberi geldi bize. Emniyet Daire 

Başkanını aradım, “İçeriye gelsin canlı yayın aracı.” dedim. Emniyet Daire Başkanı 

bana “Başkanım araçları kapının önünden çekemeyiz, çok büyük bir risk.” dedi. 

“Pusuda olabilirler.” dedi. “Biz orayı açtığımız zaman tanklarla içeriye girebilirler.” 

endişesiyle otobüsleri çekme şansının olamayacağını söyledi. 

…Bu arada biz Dikmen Kapı’ya geldik. Polis arkadaşlar bizi uyardı, “Gitmeyin!” diye. 

Çatışmalar başlamıştı Genelkurmayın orada. 

…Tanklarla içeriye girebilirler. Çok yakındalar bize, içeriye girseler bizim karşı 

koyacak hiçbir imkânımız yok.

…Kapıda bir tek A Haber kanalının aracı vardı, başka canlı yayın aracı yok. 

…Canlı yayın aracı kapının önünde, mutlaka bizi gözetliyorlardı. O an vurulma 

filan yüzde bir aklımıza bile gelmedi. Bu aracı Genelkurmay Kavşağından Çankaya 

Kapı'dan geçirmeyi planladım ama burada da polisler yolu kesmiş, araçla kesmişler, 

“Meclis İdare Amiriyim” dedim. Sağ olsunlar açtılar yolu. Oradan hızlı bir şekilde 

Çankaya Kapısı'na geldik. 

Orhan Karasayar 
Basın Aracını 

Getiriyor 
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…Hızlı bir şekilde de girmemiz gerekiyor. Çünkü başımıza bombalar, silahlar 

yağabilir. Bunlar da aklımızdan geçiyor, çünkü kafamızda dolaşıyorlar. Oradan 

araçla girdik.

Basın, Yayın, Ses, Kablo…

Bu çabalar sonuç vermiş ve en sonunda basın içeri girmişti. Ancak bu kez ses ile ilgili bir problem 
yaşanıyordu. 

Ahmet Gündoğdu: 

…Ses sistemini açamıyoruz. Genel Sekreter'i bir daha aradım. “Bu nasıl iştir, bir 
ses sistemi olmaz mı?…” Yok. Bunun üzerine, Hüseyin Kocabıyık, İzmir Milletvekili 
oradaydı, İsmail Kahraman Bey’e dedim: Ben basını aşağı alacağım Başkanım, 
oradan ses alması mümkün değil. “Tamam.” dedi, Hüseyin Kocabıyık da oralarda 
işaretler yapıyordu. Hemen çağırdık, basını aşağı aldık. Dedim: Sizi şu kapının 
önünde bekliyorum. Her kapıdan da giremiyorlar. O an için bir kapı açılmış, sonra 
muhalefet… Önceden çıktığımız kapı açıldı. Onları içeri aldım, kürsünün önündeki 

boşluğa konuşlandırdık. ATV, Anadolu Ajansı ve Kanal 24; yanılmıyorsam üçü vardı.

TBMM İşletme ve Yapım Başkanı Mehmet Zeki Mirvelioğlu ses sistemi ile ilgili problemi nasıl 
çözdüklerini şöyle anlatıyor: 

Genel Kurulun ses sistemi Bilgi İşlem Başkanlığı’na verildiğinden problem oluştu. 

Seslendirmeci maalesef Meclis’te yoktu ve gelmeden ses açılamıyordu. Ses teknisyeni 

Yakup beyi o gün tam 20 defa aramışım. Sağolsun Yakup Bey evinden hayatını riske 

ederek Meclis’e girdi ve sesi açtı.  Ancak bu sefer televizyonlarda ses kısık çıkıyordu. 

Meğer ses mikseri eksikmiş bu sefer mikseri bulduk ve artık Meclis hazırdı.

Canlı yayın aracı geldi, basın mensupları kameralarla içeri girdi ama Genel Kurul Salonunda hareketli 
kamera kullanılmadığı için şimdi de kablo sorunu yaşanıyordu.

Orhan Karasayar: 

Canlı yayın aracını getirdik, bir an önce yayına başlamamız lazım ama bir kablo 

sorunu yaşadık. Kablo bulundu, kameraman arkadaşlar yukarıdan sistem vermiyor, 

onları aşağı almamız gerekiyor. Bir an önce canlı yayın yapmamız lazım. Genel 

Kurul Salonunun içerisine aldık, muhabir arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. Meclis

Başkanımız açıklamalarına başladı.

Kameralar aşağı ininceye kadar bu arada Meclis yine de sesini dünyaya duyurdu.

Nasıl?

Olağanüstü TBMM 
Genel Kurulu 
Toplantısı için 
Teknik Hazırlık 
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Gazetecilik eğitimi almış bir milletvekili ve teknoloji yardımıyla. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir elinde 
akıllı telefonu ile çok önemli bir yayın yapıyor. O anları Ayşe Keşir’den dinleyelim:

Ayşe Keşir: 

Genel Kurul açıldığında Sayın 
Başkan kürsüden bir konuşma 
yapacak ama biz içeride 20-25 
kişiyiz milletvekili olarak. Bizim 
buranın açıldığını kamuoyuna 
duyurmamız lazım. Meclis TV’nin 
aslında bir nöbetçisinin, bir 
kameramanın hemen gelmiş olması lazım ama öyle bir hazırlık da yok. O arada 
Cumhurbaşkanımızın FaceTime’la bağlandığını biliyorum.

Meclis Başkanımız önce bir arkadaşın telefonuyla bir başka kanala kürsüdeki 

konuşmasıyla bağlandı.

Ayşe Keşir’in bahsettiği “arkadaş” Ömer Serdar, televizyon kanalı ise Elazığ Kanal 23 idi.

Ömer Serdar: 

Bu arada, daha Anadolu Ajansı ve A Haberin kamerası salona gelmemişti. Bir 
kısım arkadaşlar onları içeri almak için uğraşıyordu. Ben bu ara Meclis Başkanımız 
İsmail Kahraman’ı benim cep telefonum ile Elazığ Kanal 23 televizyonuna 
konuşturdum. Burada amacım, eğer ulusala yayın yapamazsak Başkan'ın 

açıklamalarının yerel kanal da olsa millete ulaşmasıydı.

Sen Neymişsin Be FaceTime!

Bu çabalar da elbette faydalıydı ama Meclis’in sesinin daha geniş bir kitleye ulaşması gerekiyordu.

Ayşe Keşir:

…O ara ben meslekten arkadaşlarla irtibatlanarak CNN Türk İstanbul’a telefonum 

üzerinden FaceTime’dan bağlandım. 

Başkanımız daha Divanı açmamıştı; yani “Olağanüstü bir durum, açıyoruz.” 

demeden, Meclis Başkanımıza takdim ettim yayını, telefonu. Meclis Başkanımız o 

anki duygu ve düşüncelerini söyledi. Meclis’in ortak bir iradeyle çalıştırılmaya 

çalışıldığının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini düşündüm. Meclis 

Başkanımızdan sonra ilk sözü hemen yanımızda bulunan Bülent Tezcan’a verdim 

telefonu. Bülent Bey çok yakın yüzüne tutarak konuştu. Ben arzu ediyorum ki yani 

Bombaya rağmen 
buradayız.

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 
Kanal 23 Bağlantısı 
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biraz uzak tutsun, Meclis Genel Kurul'da olduğu görünsün, oranın çalıştığı 
izleyiciler tarafından bilinsin istedim, ama tabii yayın sırasında bunu 
söyleyemiyorsunuz. Akabinde hemen bir iki metre ilerisinde Cumhuriyet Halk 
Partisinden Levent Gök vardı. Levent Bey’den rica ettim, sırtını Genel Kurula 
döndürdüm ve telefonu kamera gibi kullanarak biraz geriden ve derinliği alarak 
Levent Gök’ün konuşmasının Meclis’te yapıldığı görülsün istedim ve telefonu o 
şekilde tuttum. Her ikisi de mesajlarını verdiler. O arada Meclis Başkanımız Genel 
Kurulu açtığını ifade etti. Ondan sonra biz yayını kapattık tabii. Konuşmaları 
önemli buldum ve vedalaştık CNN Türk’le. 

…Meclis çalışması devam ederken, 
milletvekilleri içerideyken bomba 
düştü Meclis’e.  Ama şunu biliyorum: 
Meclis’te bulunan hiç kimsede 
“Bomba düştü, eyvah ne oluyor?”dan 
ziyade “Bombaya rağmen buradayız.” 
iradesi hâkimdi. “Buradayız, her şeye 
rağmen buradayız.” 

…CNN Türk tekrar aradı 
beni İstanbul’dan “Neler 
oluyor? Bomba patladı.” diye. 

Toplamda yaklaşık yirmi dört dakika yayın yapmışız.

Bugün Yayla’da Oturmak Yok!

Bir yandan da milletvekilleri hızla Meclis’e gelmeye 
devam ediyorlardı. 
Genel Kurul Salonunda partiler için ayrılmış 
yerler vardır ama milletvekilleri için belirlenmiş 
bir oturma düzeni yoktur. Bununla beraber bazı 
milletvekilleri belirli yerlerde oturmayı alışkanlık 
haline getirmişlerdir. Gruplar için ayrılmış en arka 
sıralar “yayla” diye adlandırılır. “Yayla”ya daha çok 
okumak, yazmak isteyen milletvekilleri ellerinde 
kitapları ve bilgisayarları ile gelerek otururlar. Bu 
bölge nispeten “gözden ırak”, çalışmak için uygun 
ve kameraların pek görmediği yerlerdir. Daha 
önce çoğunlukla “yayla”da oturan Necdet Ünüvar, Erol Kaya, Orhan Atalay, Alpaslan Kavaklıoğlu, 
Adnan Boynukara gibi milletvekilleri 15 Temmuz gecesi her zamankinin aksine Parlamentoda en 
görünür yerlere oturmuşlardı. Çünkü bugün Parlamentoya gelen her vekil daha görünür olmalıydı. 
Milletvekillerinin varlığı darbecilere verilecek en önemli cevaptı.

Fotoğraf: Alpaslan Kavaklıoğlu

     Fotoğraf: Ayşe Keşir

Bugün 
parlamentoya gelen 
her vekil 
daha görünür 
olmalıydı.

Ayşe Keşir’in 
FaceTime 
Bağlantısı 
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Tarihte İlk…

Bu arada televizyon ve ajans temsilcileri Genel Kurul Salonuna alınmışlar ve oradan yayın yapmaya 
başlamışlardı.

O anlarda içeriden yayın yapan televizyon kanalı A Haber.

     

A Haber Muhabiri Levent Eke:

Tarihte bir ilke tanıklık ediyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 

içindeyiz, ilk defa böyle bir izin veriliyor bize; çünkü tarihî bir gün.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman… O'na bırakıyorum sözü. 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 02.00

BAŞKAN: İSMAİL KAHRAMAN

KÂTİP ÜYELER: ÖMER SERDAR (Elazığ), SEMA KIRCI (Balıkesir)

BAŞKAN - Benim ricam şu: İki gruptan birer Grup Başkanvekili sağıma ve soluma 

lütfen buyursunlar, teşrif etsinler. 

Sayın Kâtip Üyeler, yerlerinizi Grup Başkanvekillerine verelim. 

(Başkanlık Divanında Kâtip Üyelerin yerine AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet 

Muş ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in geçmeleri)

(“Yaşasın Demokrasi! Katil Fethullah! Milleti öldürüyor, katil Fethullah!” sesleri)

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. 

(“Darbeciler halka hesap verecek!” sesleri)

Efendim, bu bir olağanüstünün üstü bir toplantı. Bendeniz Sayın Meclisimizi yarın 

saat 14.00’te olağanüstü toplantıya davet ettim. İnşallah, topyekûn Meclis olarak 

yine biz birbirimizle görüşeceğiz. 

TBMM Genel Kurulunda 
Hain Fetö Sesleri

Basın 
TBMM Genel Kurulunda 

A Haber Muhabiri Levent Eke
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Milletimiz 
Türkiye’nin 
her tarafında 
ayaktadır.

Efendim, talihsiz bir hadiseyle karşı karşıyayız, bir darbe teşebbüsüyle karşı 

karşıyayız, akim kalacağı muhakkak olan bir teşebbüsle karşı karşıyayız. Türk Silahlı 

Kuvvetlerimiz bu darbeye, bu teşebbüse, darbe teşebbüsüne karşı olduğunu açıkladı. 

Milletimiz bu noktada demokrasiye sahip olduğuna dair gösterilerini, fikirlerini, 

görüşlerini meydanlarda ifade ediyorlar. Bu bir demokrasi yenilenmesi gibi, andının 

yenilenmesi gibi, bir araya gelinmesi gibi bir vesileye de yol açtı. O bakımdan da 

müspet bir durum var, ama tabii ki böyle bir darbe teşebbüsü hepimizi derinden 

üzmüştür. 

Şu anda, burada gruplardan, parti gruplarımızdan Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grubunun ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun değerli üyeleri var. Sayın Devlet 

Bahçeli Bey Milliyetçi Hareket Partisi olarak açıklama yaptılar, onlardan da 

gelecekler. Halkımızın çok büyük bir kısmı dışarıda bekliyor, meydanlarda aynı 

şekilde tavrını ortaya koyuyor. 

Demokratik tecrübemiz eskidir ve yerleşmiş ve kökleşmiştir. Demokrasiye karşı 

olacak her hareketin karşısında olduğumuzu bu vesileyle bir daha ortaya koymuş 

oluyoruz. Burası milletimizin demokrasi mabedidir. Bir araya geldik. 

Ben değerli kardeşlerim, arkadaşlarımdan, Grup Başkanvekillerinden görüşlerini 

serdetmeleri için bu canlı yayında ricada bulunuyorum. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Bey’den rica edeyim. 

Mehmet Bey, buyurun. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Değerli vatandaşlarımız, değerli milletimiz; bu alçakça, 

millet iradesine karşı başlatılmış olan, bir avuç ihanetçi, bir avuç darbecinin 

teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır, başarıya ulaşma şansı yoktur. 

Milletimiz Türkiye’nin her tarafında ayaktadır.  81 vilayette  milyonlarca  vatandaşımız 

meydanları doldurmuştur, millî iradeye sahip çıkmaktadır. 

Hükûmetimiz işbaşındadır, Cumhurbaşkanımız Devletin başındadır, Meclis 

Başkanımız, millî irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplantı hâlindedir, millî 

iradeye sahip çıktığını göstermektedir. Gün, millî iradeye sahip çıkma günüdür; 

gün, bu alçak darbe girişimini geri püskürtme ve bu darbe girişimine, başkaldırıya 

girişenlerin yargı önüne çıkartılıp, millet önünde hesap verdirilme günüdür. 

Bu açıdan, tüm milletimizi, bu girişim sonlandırılıncaya kadar meydanlarda 

kalmaya, sokaklarda kalmaya davet ediyorum, millî iradeye sahip çıkmaya davet 

ediyorum. 

15 Temmuz Darbe 
Girişimi Programı 
Levent Eke'nin 
Röportajı
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Hükûmetimiz 
işbaşındadır, 

Cumhurbaşkanımız 
Devletin başındadır.

Bu darbeciler teslim olana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına 

devam edecektir, milletimiz meydanları boşaltmayacaktır. Emniyet birimlerimiz 

milletin yanında durmaya devam edecektir. Bu küçük yapı bertaraf edilip Silahlı 

Kuvvetlerimizin içerisinden temizleninceye kadar bu çalışmalar sürdürülecektir, 

devam edecektir. 

Tekrar tüm milletimizi, sokak sokak, meydan meydan, ellerine Türk Bayraklarını 

almak suretiyle demokrasiye sahip çıktıklarını haykırmaya davet ediyorum ve bu 

darbe girişimine kalkışanları başkaldırılarının içinde gömmeye davet ediyorum. 

BAŞKAN - AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş Bey’e çok teşekkür ediyorum. 

Sağ olsunlar. 

Şimdi sözü Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel Bey’e 

veriyorum.

Buyurun efendim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak doksan üç, doksan dört yıldır seçimlere girer çıkarız, 

yeneriz, yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz, darbecilere teslim olmayız. 

Son yapılan seçimlerde halkımız Cumhuriyet Halk Partisine ana muhalefet partisi 

olma görevini vermiştir. Halkımız yapılacak bir demokratik seçimle Cumhuriyet 

Halk Partisine bir başka görev verene kadar -iktidar olur, muhalefet olur- Türkiye’nin 

ve bu Parlamentonun ana muhalefet partisiyiz, demokrasiye ve Parlamentoya 

sonuna kadar bağlıyız.

Sayın Genel Başkanımız -bir program için- bu nahoş saldırı, bu, demokrasiye karşı 

darbe girişimi gerçekleştiğinde, duyulduğunda havadaydı, çok gecikmeli olarak 

Atatürk Havalimanına indi. 

Kendisinin ilk açıklamaları kamuoyuyla paylaşıldı. Hava trafiği olmadığından şu 

anda dönemiyor ancak ilk fırsatta Ankara’ya dönmek üzere bütün şartları zorluyor. 

Bizlere talimatı, Meclis’e ve demokrasiye sahip çıkma yönündedir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Özgür Özel bu konuşmadan sonra çok kuvvetli bir alkış almıştı. Üstelik AK PARTİ'lilerin ayakta 
alkışladığına şahit olacaktı. Bu durum onun için sürpriz olmuştu, kendi arkadaşlarına da şaka yollu 
takılmadan edemedi.
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Asla darbecilere 
yenilmeyiz, 
darbecilere 
teslim olmayız.

Özgür Özel: 

Biz hep konuşuyoruz, bizim grup beni hep böyle hararetle alkışlar. Konuşmam bitti, 

konuşmam bitince müthiş bir alkış geldi, bütün konuşmacılara geldi zaten gece 

boyunca, ama tabii alışık olduğumuzun dışında bir şeyle bizim grup beni normal 

bir tempoda ve oturduğu yerden alkışladı. AKP Grubu ayağa kalkarak alkışladı, 

seyirciler ayağa kalktı. Ve o gece -hangi partiden konuşursa konuşsun- milletvekilleri 

konuştuktan sonra bütün seyirciler hep bir ağızdan “Türkiye sizinle gurur duyuyor.” 

diye tezahürat ediyorlardı. Ben bizim arkadaşlara “O kadar tarihî konuşma yaptık, 

AKP ayakta alkışladı, siz oturduğunuz yerden alkışladınız.” diye şaka yollu sitemde 

bulundum.

AK PARTİ Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise kendisinin bile inanmakta zorlandığı bir hareket yaparak, 
kendisine sarılacaktı:

Özgür Özel’in açıklamalarından sonra, ona bu kadar içten sarılacağım aklımdan 

geçmezdi.

Darbeciler Halka Hesap Verecek!

Meclis’te olağanüstü oturum bu şekilde devam ededursun, biz A Haber’in dünyaya duyurduğu yayının 
kayıtlarından takip edelim:

BAŞKAN - Yine, aramızda müzakerelerde bulunacağız, konuşmalarda bulunacağız.

Bir canlı yayın tabii, herhâlde bir ara verilecektir, tekrar devam edeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum. 

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Arkadaşlar, ayrılmayın, MHP Grup Başkanvekilimiz de 

geliyor. 

BAŞKAN - Evet, bunu da eklemek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili 

de şu anda gelmek üzeredir. 

Başkan oturuma ara verdi ama Meclis Genel Kurulu’nda bulunan kanallar televizyon yayınına devam 
ettiler, hem o sırada orada yaşananları aktardılar, hem de yanlarına aldıkları vekillerin görüşlerini 
bütün dünyaya duyurdular.

MUHABİR (Levent Eke) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan, belki de 

darbe girişiminin hedef aldığı noktadan en güzel cevabı Türk parlamenterleri, Türk 

milletvekilleri veriyor. 

Meclis 
Bombalanırken 
CHP Grup 
Başkanvekili 
Özgür Özel 
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Bu millet iradesini 
hiç kimse yok 

sayamayacaktır.

Milletin iradesi, 
milletin vekilleriyle 

bugün Meclis’tedir

Kabine üyeleri de burada. Haberin duyulmasının ardından, AK PARTİ ve CHP 

milletvekilleri buraya geldiler, Meclis Başkanı İsmail Kahraman Genel Kurulu açtı. 

Her iki partinin Grup Başkanvekiline, AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş’a ve 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e söz verdi. Sonrasında, darbeyi lanetleyen sözler 

geldi her iki Grup Başkanvekilinden de.

Son anda aldığımız haberi de iletelim. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili 

de yolda, o da az sonra Genel Kurulda olacak ve bir beraberlik, bütünlük mesajı 

buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden  Türkiye’ye ve tüm dünyaya veriliyor. 

(“Darbeciler halka hesap verecek!” sesleri)

Kabine üyeleri burada demiştik, tabii, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci 

burada.

Efendim, neler söylemek istersiniz?

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ 

(Denizli) - Evet, bu, milletimiz için, 

milletimizin demokrasi tarihi 

için son derece önemli bir gün. 

Bir demokrasi mücadelesinin, 

milletin iradesinin savunulmasının 

yapıldığı bir gün. Milletin iradesi, milletin vekilleriyle bugün Meclis’tedir, milletimiz 

de sokaklardadır. Bu vatan hainlerine, bu darbecilere asla ve asla bu ülke terk 

edilmeyecektir. Gerekli cevapları milletimizden ve Meclisimizden alacaklardır. 

Milletimiz merak etmesin, milletimiz asla ve asla ümitsizliğe kapılmasın; nasıl 

ki onlar meydanlardaysa biz de Meclis’teyiz ve demokrasi hainlerine, bu ülkeye 

kastedenlere bu millet cevabını verecektir. Herkes meydanlarda olsun; biz de, bu 

ülkenin, bu milletin iradesi bu ülkeye tamamen hâkim olana kadar bu Meclis'i terk 

etmeyeceğiz.

MUHABİR - Çok teşekkür ederiz efendim. 

Hemen devam etmek istiyorum buradan çünkü Milliyetçi Hareket Partili 

milletvekilleri de Meclis Genel Kuruluna gelmiş durumdalar. Eski Grup Başkanvekili 

Sayın Oktay Vural şu sıralarda Başkanlık Divanındaki yerini aldı. Mikrofonumuzu 

ona da uzatalım, onun da görüşlerini alalım bu tarihî günde. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Türk milletinin yegâne iradesinin tecelli ettiği yer  Türkiye    

Büyük Millet  Meclis'idir. Bu millet iradesini,  hiç kimse  yok sayamayacaktır.  

Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın da yaptığı açıklamalar doğrultusunda 

demokrasimize sahip çıkacağız, milletimize bedel ödettirmeyeceğiz. 
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Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
görevinin 
başındadır.

…Bizim, burada her türlü mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğumuzu belirtiyorum. 

…Türkiye Büyük Millet Meclisi görevinin başındadır ve Anayasamıza göre de Türk 

milletinin yegâne temsilcisi de Türkiye Büyük Millet Meclis'idir. Milletvekilleri olarak 

da biz bu egemenliğe, bu iradeye sahip çıktığımızı burada hep beraber, birlikte 

ortaya koyuyoruz. 

 …İnşallah bu sıkıntılı durum bir an önce sonuçlanır, sonuçlanmasını da temenni 

ediyoruz. Aziz milletimize daha fazla bedel ödettirmek doğru değildir, bu bakımdan 

herkesi de bu konuda daha duyarlı olmaya ve soğukkanlı olmaya da davet ediyoruz. 

İKİNCİ OTURUM

BAŞKAN: İSMAİL KAHRAMAN

MEHMET MUŞ (İstanbul), ÖZGÜR ÖZEL (Manisa)

ERKAN AKÇAY (Manisa), MEHMET GÜNAL (Antalya)

BAŞKAN - Efendim, olağanüstü toplantımızı açıyorum. 

Üzücü bir vesileyle bir aradayız ama demokrasiye sahibiyetimizi, topyekûn sahip 

çıkışımızı ortaya koyan bir tabloyu meydana getirmek bakımından da güzel bir 

durumla karşı karşıyayız. 

Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket 

Partisi mensubu milletvekillerimiz hep bir arada… Elbette ki akamete uğrayacak 

bir hadise ama üzücü tabii. Demokrasiye olan bağlılığımızı, bağımızı demek ki 

tekrar etme, bütünleşmeyi sağlamak için bir vesile oldu diyelim. 

…Teşrifiniz, toplantıya katılımınız, hassasiyetiniz dolayısıyla ben şükranlarımı 

sunmak istiyorum. Milletimiz bu noktada demokrasiye sahip çıkıp teenniyle, 

herhangi bir sıkıntıya meydan vermeyecek tarzda, asil bir duruşla bu çapulculara 

-diyeceğim, kusura bakmayın- bu maceraperestlere dersini verecektir diyorum. 

Şimdi, şöyle bir usul tatbik edelim. Kürsüdeki mikrofon açık. Bendeniz biraz evvel 

basına da açıkladım ve milletvekillerimize de bunu yazıyla bildirdim, gruplarımıza 

bildirdim. Yarın saat 14.00’te Meclisimiz olağanüstü toplantı yapacak, şimdiden 

davetimizi tekrar ediyorum. Ama zannediyorum ki toplantıya kadar zaten burada 

olacağız, evimizde olacağız, milletin evinde olacağız. 

….Malumualiniz, 1876’dan beri Türkiye’nin bir demokrasi tecrübesi vardır. 

Demokrasimizin sahibiyiz, ayakta tutacağız. Burada iktidar, muhalefet diye bir 

hadise yok, topyekûn milletimizin menfaati ve geleceği var. Tekrar teşekkürlerimizi 

sunuyorum ve demokrasiye sahip çıkma noktasındaki hassasiyet dolayısıyla 
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Yaşasın hukuk! 
Yaşasın demokrasi! 

Yaşasın aziz 
milletimiz, 

Türk milleti!.

tebrik ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, kürsüden milletvekillerimize söz vermek istiyorum ve 

gruplardan birer kişi şeklinde devam edelim istiyorum. Birer kişiye öncelikle söz 

vereyim. Sayın bakanlarımız var, bakanlarımıza da söz vermek istiyorum, onlar da 

görüşlerini ifade etsinler. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımız Erkan Bey şu anda 

buradalar. Onun da görüşlerini ifade etmesini istirham ediyoruz. 

Erkan Bey, buyurun. 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz milletim; hepinizi 

saygıyla, canı gönülden, coşkuyla, heyecanla, kararlılıkla selamlıyorum. 

1920’li yıllarda düşman işgalinde olan ülkemizde, düşmanların top sesleri 

Polatlı’dan Ankara’ya gelirken dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıktır, çalışmıştır, 

görevinin başındadır ve savaşı yürütmüştür. 

Bugün, maalesef, demokrasi tarihimize, hukuk tarihimize kara bir leke olarak 

geçecek bir tasallutta bulunulmuştur. Demokrasimize, hukukumuza, anayasal 

düzenimize kabul edilemez ve karşısında kararlılıkla duracağımız bir darbe girişimi 

söz konusudur ve Türk milleti, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bütün organları dimdik kararlı bir şekilde bu girişimleri bertaraf 

edecektir.

Bizim, aziz milletimize mesajımız şudur: Sakin olsunlar, Meclisi'ne, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kurumlarına güvensinler. Birlik ve 

beraberliğimizi daha da pekiştireceğimiz ciddi bir sınavdan geçtiğimizin de 

bilinmesinde fayda görüyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu 

konudaki bütün gayretimizi göstermeye devam edeceğiz. Yaşasın hukuk! Yaşasın 

demokrasi! Yaşasın aziz milletimiz, Türk milleti!

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Erkan Akçay’a, sayın milletvekilimize teşekkür ediyorum. 

Efendim, bu arada haberler de geliyor, ondan da sizleri haberdar etmek isterim: 

İstanbul’da 1 albay ve 3 asker darbeye teşebbüs suçundan gözaltına alınmıştır. 

Levent Bey, zatıalinize de söz versem, buyursanız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent Gök Beyefendi. 

Levent Bey, buyurun. 



Gazi Meclis'te O Gece

118

Demokrasi varsa 
hepimiz burada 
varız, demokrasi 
yoksa yokuz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz ve aziz milletimiz; 

Türkiye önemli bir sınavdan geçiyor. Türkiye bugün tarihî bir gün yaşıyor, önemli 

bir gün yaşıyor. Bu gecede, bu günde Cumhuriyet Halk Partisinin duruşu çok nettir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, nereden gelirse gelsin her türlü darbenin karşısındadır. 

Bizler, millî iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni korumak için 

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bugün buradayız. Buna ihtiyacımız 

var; demokrasiyi korumaya, birbirimizi anlamaya, sorunlarımızı uzlaşı içerisinde 

çözmeye. Demokrasi giderse AKP de yok, CHP de yok, MHP de yok, başka partiler de 

yok. Demokrasi varsa hepimiz burada varız, demokrasi yoksa yokuz. 

Elbette birbirimizle değişik görüşlerde, kimi zaman anlaşamadığımız konular 

var ama bunların hiçbiri bizi demokrasiden uzaklaştıramaz. Ne yapacaksak her 

şeyi demokrasi içerisinde yapacağız, uzlaşı içerisinde yapacağız, Meclis içerisinde 

yapacağız ve yapmak zorundayız.

Bugünden sonra bence birbirimizi daha da iyi anlamak durumundayız. 

…Siyasi partilerin, anayasal bütün kurumların her türlü siyasi çekişmenin dışında, 

Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda, Türkiye’nin daha ileri gitmesi doğrultusunda 

birbiriyle kucaklaşmasının da tam da zamanının olduğu bir gündeyiz. Biz elimizi 

uzatıyoruz, demokrasi için uzatıyoruz, insan hakları için uzatıyoruz, Türkiye’nin 

güzelliği için, bütünlüğü için uzatıyoruz. Böyle bir günde herkese sesleniyoruz: 

Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak, darbelerden en çok çekmiş bir Parti olarak, 

darbelerin kesinlikle Türkiye’ye ve dünyanın hiçbir ülkesine çözüm getirmeyeceğini 

en iyi bilen bir partiyiz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan sonra da bu 

gücümüzle, bu düşüncelerimizle Türkiye için çalışacağımızı ifade ediyoruz. 

…Bu duygu ve düşüncelerle darbelere karşıyız. Kim darbe yaparsa bunun hesabını 

vermek durumundadır. Sığınacağımız tek liman demokrasidir. Sığınacağımız 

tek liman Meclis’tir. Sığınacağımız tek liman biziz değerli kardeşlerim, biziz; AK 

PARTİ'lisi, CHP’lisi, HDP’lisi, MHP’lisi ve Meclis dışında olan bütün siyasi partiler, sivil 

toplum. Şimdi kucaklaşma zamanıdır, Türkiye’yi eksiksiz demokrasiyle tanıştırma 

zamanıdır.

Bu duygularla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi 

milletvekilleri olarak ve Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş bütün milyonlarca 

seçmenin iradesini yansıtan milletvekilleri olarak Meclis’in iradesinin yanında 

olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. 

BAŞKAN İSMAİL KAHRAMAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent 

Gök Bey’e çok teşekkür ediyorum.

Levent Gök’ün 
TBMM Genel 
Kurulu Konuşması 
“Utku Çakırözer’in 
Kamerasından “
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Son gelişmeler hakkında değerli Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın ifadeleri, 
beyanı olacak.

Sizleri kürsüye davet ediyoruz, lütfen. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüye çıkmış, henüz konuşmaya başlamıştı. Kürsüde beklerken Meclis 
Başkanı Kahraman bir yandan da dışarıda olan bitenden Parlamentoyu bilgilendiriyordu.

İSMAİL KAHRAMAN - Sayın Bakanım, müsaade buyurursanız Mehmet Bey’e bazı 
bilgiler geldi, NTV’de komutanların kendi konuşmaları.

Mehmet Bey, söyler misiniz lütfen?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Şimdi, burada Jandarma Harekât Başkanı Tümgeneral 
Çetin’in açıklamaları var: “Bu darbe girişimini reddediyoruz ve duruma hâkimiz.” 
açıklamasını yapıyor. 

Yine, Tümgeneral Çetin “Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’yle konuşuyoruz. 
‘Halkımız sokağa çıksın. Bu darbeyi reddediyoruz. Personel kışlasına çekilsin'. diyor.” 

Yine, darbeci Bursa il jandarma komutanı…

Millî İradenin Kalbine Bomba! 

Mehmet Muş daha sözünü tamamlamamıştı ki, yukarıda büyük bir şangırtı sesi… Hepimiz bu sesle 
irkiliverdik. Tavandaki lambalar kırılmış, camlar döküldü. 2-3 dakika sonra daha büyük bir gürültü 
koptu. Bu sefer ortalığı bir toz bulutu kapladı. İnanılır gibi değildi, Meclis bombalanıyordu, milletin 
iradesi bombalanıyordu. Herkes bir anda büyük bir şaşkınlık yaşamaya başladı.

Fotoğraf: Levent Eke

(Kürsüde; Sayın Bekir Bozdağ, 

Başkanlık Divanında sağdan; Sayın Erkan Akçay, Sayın Mehmet Muş, 

Sayın İsmail Kahraman, Sayın Özgür Özel, Sayın Mehmet Günal) 

15 Temmuz 2016 

Bekir Bozdağ’ın 
TBMM Genel Kurul 

Konuşması 
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Meclis’e bomba atılabileceği, Meclis’in, milletin kendi silahıyla bombalanabileceği hiç aklımıza 
gelmeyecek bir ihtimaldi ama ne yazık ki, beklenmeyen oldu ve Meclis’e bomba atıldı. 

Genel Kurul Salonu, ovale yakın bir mimari yapıdır. Milletvekillerinin oturduğu yer de tam ortaya denk 
gelir. Tavanı da öyle çok korunaklı bir yapıda değildir. Meclis'i inşa eden mimarlar “milletin kalbi” olan 
TBMM’nin bir gün bombalanabileceğini düşünmedikleri için olsa gerek, tavanını da bu ihtimale karşı 
korunaklı yapmamışlardır.

Sonra bomba olduğunu düşündüğümüz büyük gürültüden sonra hepimiz ayağa fırladık ve 
hep bir ağızdan tavana doğru olanca gürlüğüyle ve kararlı bir ses tonuyla “Alçaklar! Hainler! 
BAŞARAMAYACAKSINIZ!” diye bağırmaya başladık.

O ara Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ tam yanımdaymış, “Hocam ilk defa seni bu kadar öfkeli ve 
bağırırken gördüm.” dedi.

Ona, “Ne yapalım, o anda Meclis'i bombalayan alçaklar için  yapabileceğim tek şey, sesimi olanca  
şiddetiyle yükselterek yüreğimden kopup gelen öfkeyi haykırmaktı.” dedim.

Sadece ben mi bağırıyordum? 

Hayır, herkes ayağa kalkmış aynı şeyi yapıyordu.

Hepimiz, hep bir ağızdan darbecilere karşı haykırdık. Derken üçüncü bomba atıldı. Güvenlik Amirimiz 
Genel Kurulu boşaltmamız gerektiğini söyledi. Çok da istekli olmayarak Genel Kuruldan çıkacak, ama 
Meclis’ten ayrılmayacaktık. 

O gece Meclis pek çok kez bombalandı. Kimse kaç 
kez bomba atıldığını sayabilecek sükûnete sahip 
değildi. Millet iradesine bu şekilde bir saldırı 
herkeste büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ve bir o 
kadar da öfke kabartmıştı. 

TBMM Koruma Amiri Nurullah Öztürk:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saat 02.32 / 03.22 / 03.23 sıralarında uçak tarafından 

üç defa bombalanmıştır. Sabaha kadar 15’in üzerinde patlama sesi duyulmuştur. 

Ayrıca helikopter sekizin üzerinde ateş etmek suretiyle sorti yapmıştır. 

Helikopterin gece boyunca, gün ağarana kadar külliyeyi taraması sırasında, 

polisimiz ateşle karşılık vermiş, Külliye tören alanına inmeye çalışan helikopterin 

inişi engellenmiştir. 

Bu patlamalar neticesinde, ana binada ve ziyaretçi kabul salonunda büyük hasar 

meydana gelmiş, toplam 18 personelimiz ile bir vekil, eşi ve çocuğu da yaralanmıştır.

Kıymetli Bir Bina 
Öyküsü 



Fotoğraflar: TBMM Arşivi

TBMM Ana Bina'nın Çatıdan Görünüşü - 16 Temmuz 2016

Fotoğraflar: TBMM Arşivi

TBMM Ana Bina'nın Bahçeden Görünüşü - 16 Temmuz 2016



Fotoğraflar: TBMM Arşivi

TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu  

16 Temmuz 2016

Fotoğraflar: TBMM Arşivi

TBMM Ziyaretçi Kabul Binası'nın Bahçeden Görünüşü - 16 Temmuz 2016
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Meclis’in bombalanabileceğine hiç kimse ihtimal vermiyordu. O anda milletvekilleri karmaşık duygular 
içerisindeydi.

Mehmet Muş: 

Divanın sağ tarafından bir toz dumanı, büyük bir ses, büyük bir patlama oldu, 

oradan, bir toz bulutu içeri girmeye başladı. Tabii, orada bir an milletvekillerinin 

hepsi ayağa kalktı. Biz kürsüden, Divanda ayağa kalktık. Bekir Bey kürsüde 

bekliyordu. Karşı tarafta, tribünde de seyirciler vardı. Kimse kımıldamadı, herkes 

lanet okumaya başladı.

Bize Düşen Burada Ölmektir!

Meclis’e bomba atıldığı sırada kürsüde Bekir Bozdağ vardı:

Ben tam kürsüde konuşma yaparken bomba düştü ve tavanlardaki lambalar gitti 

geldi. Milletvekilleri sağa sola kaykıldı. Ben bu esnada konuşmaya devam ediyorum 

ama arkada da Meclis Başkanımızın yaptığı konuşmayı da duyuyorum. Bazı 

arkadaşlar orada iyi niyetle “Devlet aklı lazım.” diyerek insanların sığınağa girmesi 

önerisini getiriyordu. İyi niyetle bir istişare yapıyorlardı.  

Eğer Meclis bir bomba düştü diye canlı yayında apar topar bir telaş ve panik 

içerisinde sığınağa giderse bu görüntünün halkın moralini bozacağını düşündüm. 

Sokağa çıkın çağrısını yaptığımız insanlar çağrı yapanların kaçışını gördüğü zaman 

çıkmaktan vazgeçebilir veya başka şeyler olabilirdi. Milletin psikolojisi bozulabilir.  

Böylece Başkanımıza dönerek “Sayın Başkanım, eğer biz burayı bırakıp gidersek, 

bizim gidişimizi halk görür. Meclis kaçtı diyerek halk meydana gelmez. Bize düşen 

burada ölmektir. Bu duruşu biz ortaya koyarsak zaten halk bu Meclis’e sahip çıkar.” 

dedim. Sağ olsun soyadı gibi Kahraman, Meclis Başkanımız bizim görüşümüze 

itibar etti ve çalışmaya devam ettik. Ben yine konuşmama devam ettim.

O anlarda Anadolu Ajansı Muhabiri Coşkun Ergül de Genel Kurul Salonunun içerisindeydi.

Coşkun Ergül:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüde konuşurken bomba atıldı ve içerisini toz bulutu 

kapladı. İlk bombada Genel Kurul, çalışmalarına devam etti, ancak ikinci bomba 

daha şiddetli olunca sığınağa inilmesi gündeme geldi.

İkinci bomba atılınca muhalefet kulisine çıktım. Çünkü bomba o tarafa doğru atılmıştı.

Bize düşen 
burada ölmektir.

TBMM 
Bombalanma Anı 
ve Sığınağa Geçiş 
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Kuliste MHP’li Oktay Vural’ın, ağlayan 

oğluna sarıldığını ve “Allah büyüktür 

oğlum korkma.” diyerek oğlunu 

sakinleştirdiğini gördüm. Kafasından, 

kolundan yaralanan polisler de çay 

ocağının olduğu tarafa doğru geliyordu. 

Sonra öğrendik ki o bombada 12 polis 

yaralanmış, 2 polis de ilk ziyaretçi 

binasının oraya, bahçeye atılan 

bombada yaralanmış. Ben de bu arada 

Genel Kurulda ve kuliste olanları cep 

telefonumun kamerası ile çekiyorum.

Oğlum, Oğlum…

Oktay Vural çok endişelenmiş ama oğluna bir şey olmadığını görünce rahatlamıştı:

TBMM Genel Kurulunda sadece düşüncelerimizi ifade ederken Genel Kurul 

içindeyken bir bomba ile sarsıldık. Büyük gürültü, toz, duman içinde kaldık. O sırada 

oğlum muhalefet kulisindeydi. Saldırı sonrası hemen endişeyle kulise çıktım. Büyük 

endişeyle toz, duman, kırıklar, dökükler içinde oğlumla kucaklaştım. 

   

Allah büyüktür 
oğlum korkma…

Oktay Vural’ın 
Oğlu ile 
Kucaklaşması 

TRT Haber, Habercinin 
Gözünden Programı 
Anadolu Ajansı 
Coşkun Ergül'ün 
Röportajı 

Fotoğraf: Coşkun Ergül

Sayın Oktay Vural ve Oğlu - 15 Temmuz 2016
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Büyük bir şok içindeydi. Bir an benimle gelmesine neden izin verdim diye düşündüm. 

Sonradan TBMM Genel Kuruluna girerken neden oğlumu da TBMM Genel Kurul 

Salonuna sokmadığımı kendi kendime sordum.

İsmail Bilen de benzer duygular içerisindeydi:

Oğlumu yanıma alıp Meclis’e gelmekle evde bulunan eşim ve iki kızımı yalnız ve 

savunmasız bıraktığım için biraz üzüntü yaşadım. İlk bomba atıldığında oğlum 

muhalefet kulisinde, ben ise Genel Kurulda idim. Bombanın muhalefet kulisi tarafına 

isabet ettiğini anlamıştım. Hemen kulise baktığımda oğlumun durumunun iyi 

olduğunu gördüm.

Milletvekillerindeki ortak duygu öfke idi.

Abdülkadir Yüksel:

O gece hepimiz birlik, beraberlik ve 

dayanışma ruhu içinde yek vücut 

olmuştuk.

Adnan Boynukara:

Genel Kurul Salonunun yıkıldığını 

düşündüm.

Ahmet Berat Çonkar:

Bombanın düşmesiyle ilk anda 

büyük bir şok yaşadık. Endişemiz 

artmıştı ama tedbir almak dışında 

kimsede pek bir korku emaresi müşahede etmedim.

Ahmet Eşref Fakıbaba:

İçimde korkudan ziyade şaşkınlık vardı. Çünkü bizi bombalayan bizim askerimizdi.

Darbe Değil, Güdümlü İşgal!

Ahmet İyimaya:

Gökten gelen sağırlaştırıcı bir ses, etrafı kaplayan toz bulutu ve “BOMBA!”.. O anda, 

bu bir “DARBE” değil, “GÜDÜMLÜ İŞGAL” teşebbüsü dedim.
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Ali Cumhur Taşkın bombanın cesaretlerini artırdığı kanaatindeydi:

Patlama bütün dehşetine rağmen adeta cesaretimizi artırmıştı sanki.

Aydın Ünal ise bombaya rağmen konuşmaların sürmesinin önemine dikkat çekiyordu:

Önce bir uğultu, arkasından da 

çok büyük bir patlama, sarsıntı 

elbette. Hepimiz ayağa kalktık 

ama ben hatırlıyorum hiçbir panik 

oluşmadı Genel Kurulun içinde. 

Hiç kimse “Hemen kaçayım, dışarı 

çıkayım, yatayım.” falan gibi bir hissiyat içine girmedi. Ayrıca, konuşmaların devam 

etmesi, Meclis kürsüsündeki konuşmaların devam etmesi herkesi yüreklendirdi. 

Meclis’e bomba atılmadan hemen önce Genel Kuruldaki Alpaslan Kavaklıoğlu ile dinleyici locasındaki 
ailesi birbirlerine keyifle el sallıyorlardı, ama tam bu sırada:

Genel Kuruldaki çalışmalar sırasında eşim, kızım, Zonguldak Milletvekilimiz Özcan 

Ulupınar’ın eşi Özlem Hanım bayrak açmışlar, yukarıdan bize tezahürat yapıyorlar, 

alkışlıyorlar. Çok güzel, mutlu, bize güven veren bir manzara söz konusuydu. 

Fakat bombanın düşmesiyle bütün insicam, tılsım bozuldu. Bomba düştüğünde ilk 

balkona baktım. Kızımın çok korktuğunu gördüm. Sonra hemen onlara ulaşmak 

için kulise çıktım.

Fotoğraf: Alpaslan Kavaklıoğlu
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Lütfiye Selva Çam’ın eşi ve oğulları Genel Kurul’un dinleyici locasındaydı, tam onlar dışarı çıktığı anda 
bomba atılmıştı:

İlk bomba atıldığında eşim ve oğullarım 

bizi bir süre Locadan izledikten sonra 

gelişmeleri takip etmek üzere dışarı 

çıktıklarında hemen çok yakınlarında 

patlamış. 

Kendilerinin üzerine sıçrayan cam par-

çalarından ciddi bir tahribatın olabile-

ceğini düşünerek koşa koşa Genel Kurul 

Salonuna gelmişler. 

Daha sonra yoğun telkinler ile çok fazla fark etmese de bir kat daha aşağıda 

bulunan kalorifer dairesine, sözde sığınak gibi bilinen ama çok sağlam olmayan 

bölgeye milletvekilleri    olarak geçtik.

Ayşe Keşir:

Meclis’te bulunan hiç kimse “Bomba düştü, eyvah, ne oluyor?”dan ziyade “Bombaya 

rağmen buradayız!” iradesi hâkimdi.

Bennur Karaburun:

Çok zor anlar yaşadık ama bir kere bile korkmadık, irkilmedik. Çünkü biliyorduk ki 

millet bizimleydi.

Burhanettin Uysal:

Meclis bombalandığında hayatımda ilk kez ölümle kalım çizgisi arasında kaldım 

ama arkadaşların o metaneti beni daha da coşkulandırdı, direnmeye sevk etti.

Bülent Öz: 

Sanırım ilk büyük patlama olmalı.

Odamda idim, danışmanımla kendimizi 

koridora attık ve birkaç dakika sonra 

odaya girdiğimde odam kullanılamaz 

haldeydi, kitaplarım, albümlerim, biblo-

larım yerlere saçılmıştı.

Fotoğraf: Lütfiye Selva Çam



Gazi Meclis'te O Gece

128

Muhafız Taburu TBMM’den Çıkartılmasaydı…

Cemil Çiçek, bambaşka bir konuya dikkat çekiyordu:

Meclis’e arka arkaya bombalar atıldığında CHP’den bir arkadaşımız “Sayın Başkan 

iyi ki Meclis Muhafız Taburunu döneminizde Meclis’ten çıkarmışsınız. Değil biz içeri 

bile giremezdik, çok kan dökülürdü.” dedi. Bu ifade çok şey hatırlatıyor. Gerçekten de 

Tabur TBMM’den çıkartılmasaydı belki de bu “Yüce Çatı” darbecilerin lojistik üssü ve 

ikmal merkezi olurdu.

Sayın Çiçek çok önemli bir ayrıntıyı gözler önüne seriyordu. Muhafız Alayı kalkmasa Sayın Çiçek Meclis’e 
bırakın aracı, belki yürüyerek bile giremeyebilirdi. Muhafız Alayı deyip geçmemek gerek. Cemil Çiçek’in 
Meclis Başkanlığı döneminde kaldırılan Muhafız Alayı ile ilgili ilginç bir anekdottan bahsedelim. Şimdi 
Adıyaman Belediye Başkanı olan Fehmi Hüsrev Kutlu’dan şöyle bir olay hatırlıyorum: Yıl 2004, o zaman 
Adıyaman Milletvekili olan Fehmi Hüsrev Kutlu bir gece Meclis’e girmek ister. Kapıya yanaşınca nöbetçi 
asker “Giriş yasak!” der. Fehmi Bey milletvekili olduğunu söyleyince Asker içerideki uzman çavuşa 
“Vekilmiş” diye bağırır, o da “Bırak geçsin!” der. Bunun üzerine Kutlu “Gündüz Meclis içinde kışla, gece 
kışla içinde Meclis” ifadesini kullanır. Bu sözleri basında gündem olur. Fehmi Hüsrev Kutlu konuyu 
merak eder ve araştırmalarında ilginç bilgilere ulaşır. Genelkurmay yayınları arasında çıkan bir kitapta 
Muhafız Alayının 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerinde oynadığı kritik rolden övgüyle söz 
edilmektedir(!).

Bombalamaya ilişkin tepkiler benzerdi:

Emrullah İşler:

Meclis bombalanınca ve Genel Kurul toz 

toprak içerisinde kalınca gayriihtiyari 

olarak ayağa fırladık. Ben “Alçaklar! 

Sizden korkmuyoruz!” diye bağırdım.

Erkan Akçay:

Genel Kurul’da konuşmalarımızı yaparken bomba atışlarıyla Genel Kurul Salonu, 

zemini ve bütün bina bir sarsıntı geçirdi. Genel Kurul Salonu bir toz bulutu içerisinde 

kaldı. Genel Kurul Salonu isabet alsaydı tavanda asılı on altı adet büyük avizenin 

düşmesiyle birlikte can kayıpları yaşanabilirdi.

Erol Kaya:

Meclis’e en son bomba atıldığında ben sığınaktan yukarı çıkmıştım ve Meclis 

Başkanvekilinin odasına geçtim, kuru bir kırmızı kalem aldım, tam o sırada 

Tabur 
TBMM’den 
çıkartılmasaydı 
belki de bu 
“Yüce Çatı” 
darbecilerin lojistik 
üssü ve ikmal 
merkezi olurdu.
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Meclis’e en büyük bomba, yani son bomba 
atıldığında Danışmanım koşarak geldi ve 
“Başkanım lütfen aşağıya sığınağa inelim.” 
dedi. Ona şunu söyledim: Hz. Ali (r.a.) kendisine 
“Seni öldürecekler.” sözüne “Elimde ecel gibi 
kalkanım var bir şey yapamazlar!” ifadesini 
hatırlattım. Evet ecel bizim kalkanımızdı 
geldiyse yapacak bir şey yok. Gelmediyse kimse 

bir şey yapamazdı. 

Hakan Çavuşoğlu:

O an için yaşadığımız duyguyu tarif etmek 
mümkün değil! İlk bombadan sonra hemen 
arkasından ikinci bir bombanın geleceği hissine 
kapıldım. Ömrümün son anlarını yaşadığımı 

düşündüm.

Halil Etyemez:

Acı ve nefret hissettim. Korku asla hissetmedim. İşimiz milletin iradesini vekilleri 

olarak korumaksa, bu iradeye sahip çıkmakta asla tereddüt etmedim.

Halil Özcan:
O gece çok şeyler yaşandı, tarifi ve izahı 
mümkün değil. Özellikle savunma 
sanayimizin gelişmesiyle övündüğümüz bu 
günlerde, sınırlarımızın korunmasında ve 
güvenliğimizin sağlanmasında kullanılması 
gereken silahlarımızla, Türk Askeri Üniforması 
giymiş teröristlerce vurulduk. Bu herkesi olduğu gibi beni de çok üzdü. Bu ihanetin 

bir izahı kesinlikle olamaz.

Hülya Nergis: 

Meclis’e bombanın atılması üzerine tabii ki korktum. Ama kaderde olandan 

kaçılmaz.

Korkunun Ecele Faydası Yoktur

İmran Kılıç:

Korkunun ecele faydası yoktur. Korkak iki kere ölür. Hiçbir korku ve endişe 

hissetmedim.
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İbrahim Halil Fırat:

Meclis bombalanırken de, Genel Kurul Salonunda iken de biz ölmek için gelmiştik. 

Ama bir saniye bile ölüm korkusu yaşamadım.

İlknur İnceöz:

O anda yaşadığımız üzüntüyü, içinde bulunduğumuz ruh hâlini anlatacak kelime 

yok aslında.

Jülide Sarıeroğlu:

En ufak bir korku ya da ölüm benim aklıma 
gelmedi. Gazi Meclis’in milletvekilleri 
olarak, ikinci kez gazi olmuş bir Meclis’in, 
milletvekilleri olarak bu sürecin içinde 
olmak da ayrıca ömrümüzün sonuna 

kadar unutamayacağımız bir onur. 

Kasım Bostan:

Salonda bulunan tüm arkadaşlarım ve bende kesinlikle bir korku oluşmadı. 

Hissettiğimiz şey şaşkınlık ve darbecilere karşı nefret duygusuydu.

Levent Gök:

İlk bombada, bomba olduğunu teşhis ettik. 
Çünkü o jetin geçmesinden sonra, o jetin 
gürültüsünden sonra çok daha büyük bir 
gürültüyle sarsıldık yani neredeyse Meclis 
sallandı. Avizeler bizim bulunduğumuz 
tarafa yakın düşmüştü.  Yukarıdan aşağıya 
bazı materyaller de düştü; toz bulutu, 

parçacıklar falan…

Mahmut Tanal:

Bu kalkışmayı yapanların terörist bir eylem düzenlediği, bu insanların gözü dönmüş 

vatan haini caniler olduğunu düşündüm.

Leyla Şahin Usta’nın ilk aklına gelen evlatlarıydı:

Hayatımda hiç bu kadar şiddetli bir sarsıntı 
ve gürültü yaşamamıştım. Heyecanlandım 
ve tekbir getirdim. Şehadet getirdim. Tek 
aklıma gelen iki evladım oldu. Onları 

arkamda annesiz bırakmak içimi acıttı.
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O anda annelik duygularıyla çocuklarını düşünen bir başka isim Lütfiye İlksen Ceritoğlu idi:

Elbette korku vardı ama daha çok çocuklarımı düşünerek onları tekrar görememekti 

esas korkumun sebebi.

Mehmet Günal:

“Bunlar hain! Bu kadar ileri gittiler, çıldırmışlar!” dedim. TBMM’nin bombalanacağını 

hiç düşünmemiştim.

Mehmet İlker Çitil:

İnsanın hiçbir şekilde kabullenemeyeceği, çok ağır bir durumdu.

Mehmet Kasım Gülpınar:

O an olayın artık geri dönülmez bir noktada olduğunu, işin ucunda ölüm olduğunu 

ve aynı zamanda savaşın nasıl bir duygu olduğunu çok derinden hissettim.

Metin Bulut:

Bomba atıldığında acayip bir duyguya kapıldım ve yüksek sesle tekbir getirdim. 

Bana Malatya Milletvekili Mustafa Şahin eşlik etti.

Mihrimah Belma Satır:

Büyük bir ses, büyük bir panik hâli, ama biz hiçbir zaman korkmadık.

Murat Alparslan:

Kalkışmanın milletin ta kendisine ve 

iradesine yöneldiğini anladım. 
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1 Tonluk Pirinç Kapı Yerinde Yoktu!

AK PARTİ Grup Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan bomba atıldığı zaman Meclis’te bir başka noktada idi: 

Meclis’e ilk bomba atıldığında kuliste 

idik. Camlar patlıyordu, biz duvar 

kenarına çekildik. Allah şahit, ölürüm ya 

da yaralanırım gibi bir korku hiç yoktu. 

Meclis’e büyük tahribat yapan bomba 

atıldığında, Ana Bina 2. katta AK PARTİ 

Grup Başkanlığında bulunan odamda 

milletvekillerimize TBMM’nin 16 Temmuz 

2016 Cumartesi günü saat 14.00’te 

olağanüstü toplantıya çağrısının SMS’ini atmaya çalışıyordum. SMS metnini 

yazarken o anda cep telefonumdan Tokat Milletvekili Zeyid Aslan aradı ve Meclis’teki 

durum ile ilgili benden bilgi alıyordu ki, tam o anda büyük bir patlama oldu. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM Şeref Holü - 16 Temmuz 2016
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Her yer toz duman oldu. SMS’i atıp 

odamdan çıktım. Koridorda tozdan 

nefes almak neredeyse imkânsızdı. Görüş 

mesafesi düşmüştü. Tam koridorda 

ilerlerken 2. bomba patladı. Şeref 

kapısının olduğu bölüme geldiğimde 

patlamanın boyutunu görebildim. 

Zira Genel Kurula Meclis Başkanı ve 

Cumhurbaşkanımızın da girdiği 1 tonluk 

pirinç kapının bile yerinde olmadığını, 

uçtuğunu gördüm.

Meclis’in bombalanması seri, yoğun ve acımasız bir şekilde devam ediyordu.
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Mustafa Yeneroğlu:

Milletvekilleri sarsılmış olsa bile hepsi yerinde oturdu ve kararlılıkları daha da arttı. 

Aslında, direncimiz arttı; o bizi birbirimize daha fazla bağladı ve sonuna kadar 

mücadele etmemiz gerektiği kararlılığını bize hatırlattı.

Mücahit Durmuşoğlu:

İlk etapta bomba değil de “sonic boom” denilen bir ses dalgasından etkilendiğimiz 

söyleniyordu, ancak Meclis’e gerçekten bomba atıldığını anladığımız anda, gözü 

dönmüş hainlerin bu cüreti karşısında tek kelimeyle öfkelendim.

Nursel Reyhanlıoğlu:

Türk milletinin temsil makamını bombalayan alçaklara karşı kararlılığımız katbekat 

artmıştı.

Orhan Atalay:

İlk bombanın atıldığı ana kadar başlangıçtaki tedirginliğim gitmiş, daha sakindim. 

Bombalar Meclis’e atıldığı zaman da herhangi bir tedirginlik yaşamadım. 

Kalplerimize bir sükûnetin inmiş olduğunu hissediyordum. Zor zamanlarda 

mü’min kalplere indirilen ve Kur’an’da ‘sekine’ diye ifade edilen şeyin ‘huzur, kararlılık 

ve cesaret’ olduğunu o gece kavradım.

Orhan Karasayar:

Çok şiddetli bir gürültü oldu.  O an Genel Kurula düştü zannettik. Çok şiddetli bir 

patlamaydı, çok yakınımıza düştüğünü anladık.

Fotoğraf: Nursel Reyhanlıoğlu

Yer: TBMM Sığınak
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Orhan Miroğlu:

Aklıma Salvador Allende geldi bir anda. Şili darbesi. Meclis basılmış ve Allende 

seçilmiş bir başkan olarak çarpışmış ve darbecilere teslim olmamıştı. Diyarbakır 

cezaevinde yaşadıklarım geldi aklıma. 12 Eylül darbecilerine teslim olmuştum. Altı 

yıl ölümüne işkence gördüm. Meclis bombalandığında vazgeçmeyecekler diye geçti 

aklımdan, vazgeçmeyecekler ve bizi teslim almaya gelecekler, eğer bombalarla 

öldürmezlerse tabii…

Ömer Serdar:

İlk bomba atıldığında, ardından bombaların devam etmesi, Meclis bahçesine 

helikopter indirme girişimi bende bir savaş ve işgal tehlikesi ile karşı karşıya 

olduğumuz duygusunu yarattı.

Özgür Özel:

İlk anda ben uzağa atılan 
bir bombanın etkisiyle, belki 
Genelkurmaya, belki Meclis 
bahçesine düşen bir bombanın 
etkisiyle camlar kırıldı diye 
düşündüm. 

O ilk bomba, tabii bir saniye, 
belki yarım saniye farkla bıraksa 
tam içeriye düşebilir. Özellikle 
Genel Kurulun üstünde 16 tane 
tonlarca ağırlıkta büyük avize 
var. Çatının çökmesiyle o avizeler 
bombanın yapacağı tahribatın 
dışında da yerlerinde oturan bütün 
milletvekillerini ezer ve hiç kimsenin 
kurtulma şansı olmazdı.

Radiye Sezer Katırcıoğlu:

O sırada benim üstüme cam kırıkları düştü. Genel Kurulu bilirseniz çok büyük avizeleri 

vardır, onun üstünde küçük küçük kubbeleri vardır, onların küçük küçük camları 

düştü, onlar sağ kolumun üstüne geldi,  yine hiç kimse  yerinden  kıpırdamadı. En 

az 10 şiddetinde deprem sarsıntısı yaptı. Eğer Genel Kurula isabet etseydi -Genel 

Kurulun, çatısı cam kafes kaplıdır, üstünde ince kubbelerin olduğu yerdir- orada sağ 

kalma ihtimalimiz çok azdı, büyük bir can kaybı olurdu.

TBMM’ye gelen 
bütün milletvekilleri 

üzerlerindeki siyasi 
kimliği çıkarmış, 

sivil bir halde 
birbirleriyle 

kucaklaşıyor, 
adeta Kuvayı Milliye 

ruhu canlanıyordu.
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Mehmet Mehdi Eker:

Ana salonun üzerinde 16 tane büyük avize var. Üstü de yuvarlak cam.. Elektrikler 

olmadığı zaman aydınlık olsun diye camdan yapılmış bir tavan. Allah korusun o 2 

bomba oraya düşseydi can kaybı olabilirdi.

Ramazan Can:

O sesin vermiş olduğu etki ile irkilme oldu. Refleks ile ayağa kalktık.

Ruhi Ersoy:

TBMM’ye gelen bütün milletvekilleri üzerlerindeki siyasi kimliği çıkarmış, sivil bir 

halde birbirleriyle kucaklaşıyor, adeta Kuvayı Milliye ruhu canlanıyordu. İlk bomba 

düştüğü anda herkes şaşkınlık yaşadı. Darbeci teröristlerin neler yapabilecekleri, 

gözlerinin ne kadar döndüğü daha net anlaşılıyordu.

Sabri Öztürk:

Her taraf toz duman olmuştu. Şok 

olmuştuk. Milletin evine nasıl bomba 

atılırdı? İnanamadık. Bu hainlerin 

gözlerini kan bürüdüğünü, bu artık 

bir darbe değil, yabancı düşmanlar 

tarafından adeta ülkemize açılmış bir 

savaş gibiydi.

Selçuk Özdağ:

TBMM’ye bomba atıldığında bomba atılan yere yakındım. Hiçbir arkadaşım 

kaçmadı. Belki korkanlar, korkuyu hissedenler olmuştur. Herkes dik durdu, lanet ve 

meydan okuyanlar oldu.

Sema Kırcı:

Benim üzerimde en derin etki bırakan bomba, Divan’da bulunduğum anda atılan 

bombadır. Çok yakınımıza düştüğünü daha sonra gördüğümüz bomba, Genel 

Kurul Salonunda sarsıntıya yol açtı, bir anda toz içinde kaldık. O anda benimle 

birlikte Meclis’e gelen oğlum dinleyici locasındaydı. Gözlerim önce onu aradı.
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Şahap Kavcıoğlu:

AK PARTİ, CHP ve MHP Grup 

Başkanvekilleri aynı mahiyette açıklama 

yaparak birlik beraberlik mesajı verdiler. 

Meclis’teki birlik beraberlik görüntüsü 

darbecileri bayağı korkutmuş olacak ki, 

hemen bombayı attılar.

Tahir Öztürk:

 Hiç moralimi bozmadım ve dua ettim.

Tekin Bingöl:

Bu duyguyu tarif etmek zor; insan 

ister istemez kaygılanıyor ve 

sonucun ne olacağını 

kestirememek insanı tedirgin 

ediyor. Ancak maalesef bu 

yaşanılan olay Türkiye’nin yabancı 

olduğu bir olgu değil. Dolayısıyla 

bombalama anında tüm bunlar 

aklımdan geçti ve sakin kaldım.

Film Olsa İnanmazdık!

Uğur Bayraktutan:

Film olarak izletseler inanmazdım. 

Bomba esnasında şok geçirdik. Meclis’in 

bir tarafının yıkıldığını bizzat gördüm.
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Utku Çakırözer:

İnanması çok güçtü. Doğrusu çok şaşırdım. Ülkem adına kaygı duydum.

Yasin Aktay sosyolog; ama bomba atılınca  mühendis gibi küçük bir hesap bile yapmıştı:

Açıkçası, inanamadım ve onun bir gerçek bomba değil, bir ses bombası olduğunu 

düşündüm önce ve ciddiye almadım. İkinci bomba geldiğinde bile ben yerimde 

oturuyordum ve yerimden kalkmadım. Arkadaşlarımın, sallanan avizelerin bir 

tehlike oluşturduğunu ve üzerimize yıkılabileceği uyarıları üzerine başımızda 

sallanan avizelere bakarak, düşse nereye düşebileceklerini hesapladım ve 

oturduğum koltuğun bundan etkilenmeyebileceğini düşündüm.

Yusuf Başer:

Yüce Meclis bombalandığında darbe kalkışmasının vahametini, azılı teröristlerin 

gözü dönmüşlüğünü yakinen gördüm.

Ziya Altunyaldız:

Hiçbir ihanetin ve onun mensuplarının bu kadar gözlerinin dönebileceğini, milletin 
evini gözlerini kırpmadan yok 
etmek isteyeceklerini tahmin 
edemezdim. Ancak ilk ve ikinci 
bombalamayı Genel Kurul 
salonunda ard arda yaşayınca; " bu 
ihanet başka ihanet, öncekilerden 
farklı. Bu olsa olsa bizi ayakta 

tutan varlık ve değerlerimizi yok ederek diz çöktürme olabilir" dedim kendi kendime.

Fotoğraf: Yusuf Başer

Yer: TBMM Sığınak

(Soldan;

Sayın Yusuf Başer, 

Sayın Ali Şahin, 

Sayın Erol Kaya)
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Bombalamalar art arda devam etti. Bu arada Meclis 
Koruma Amiri ve güvenlik görevlileri Meclis Başkanı 
İsmail Kahraman’ın yanına gelerek “Sayın Başkanım 
buradan çıkmamız gerek.” diyorlardı.  Bizler ise çıkmayı 
düşünmüyoruz. “Sayın vekillerim çıkmamız gerek, zira 
direk hedef durumdayız.“ diye bizleri ikna etmek derdine 
düşmüşlerdi.

Darbeci Pilot: “Meclis’e Atılan Bombayı Bizzat Kendim Attım.”

Meclis'i bombalayan Hava Pilot Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü B.’ nin ifadelerine bakınca aslında Meclis 
Koruma Amiri’nin pek de haksız olmadığı anlaşılıyordu. Çünkü doğrudan Genel Kurulu hedef almışlardı.

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında TBMM’yi bombalayan Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 
görevli darbeci Hava Pilot Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü B., savcılık ifadesinde;

“Emre istinaden belirlemiş olduğumuz koordinata doğru yaklaşarak hedefe kilitlendim. Meclis’in üzerine 
joystickteki bomba butonuna basarak sol kanat altında bulunan bir adet LGB bombasını bırakıp oradan 
ayrıldım.” dedi.

İfadesinde, gece yarısı DESK’te bulunan Yüzbaşı Ahmet T.’ nin kendisine uçuş için hazır olmasını ve Yüzbaşı 
Uğur Uzunoğlu ile havalanmasını söylediğini belirten B., “ARSLAN 5” kodunu kullanarak kalkış yaptıktan 
sonra Yüzbaşı Ahmet T.’ nin telsizden kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi açık alanı bahçe kısmına 
bomba atmaları yönünde emir verdiğini aktardı.

Meclis'i Bombalayan Pilot: "Şehir içi’ dedim, ‘Atış serbest’ dediler"

Bu emrin, kendisine iletilmesi için 4. Üs Harekât Komutanı Albay Ahmet Ö. tarafından verildiğini 
düşündüğünü belirten B., şöyle devam etti:

Yaklaşık 5 dakika Uğur Yüzbaşı ile bu emrin değerlendirmesini yaptıktan sonra teyit 

için DESK’e emir tekrarı yaptırmadık. Uğur Yüzbaşı Meclis’in koordinatlarını uçakta 

bulunan sisteme girdi. Bize verilen emrin gereği koordinatlar Meclis bahçesiydi. Daha 

sonra Yüzbaşı Uğur, koordinatların arkasını ve önünü araştırdı. Bombayı en uygun 

nereye atarız diye uçakta resim incelemesi yaptı. Bombayı atmak için hazırlıklarımız 

bittikten sonra Uğur Yüzbaşı bize emri veren DESK’teki Ahmet T.’ ye telsizden ‘Mutabık 

mıyız?’ diye sordu. Yüzbaşı Ahmet T. de telsizden bize hitaben ‘Ateş emri veriyorum, 

atış yapın!’ dedi. Ben de bu emre istinaden belirlemiş olduğumuz koordinata doğru 

yaklaşarak hedefe kilitlendim. Meclis’in üzerine joystickteki bomba butonuna 

basarak sol kanat altında bulunan bir adet LGB bombasını bırakıp oradan ayrıldım.

Utku Çakırözer:

İnanması çok güçtü. Doğrusu çok şaşırdım. Ülkem adına kaygı duydum.

Yasin Aktay sosyolog; ama bomba atılınca  mühendis gibi küçük bir hesap bile yapmıştı:

Açıkçası, inanamadım ve onun bir gerçek bomba değil, bir ses bombası olduğunu 

düşündüm önce ve ciddiye almadım. İkinci bomba geldiğinde bile ben yerimde 

oturuyordum ve yerimden kalkmadım. Arkadaşlarımın, sallanan avizelerin bir 

tehlike oluşturduğunu ve üzerimize yıkılabileceği uyarıları üzerine başımızda 

sallanan avizelere bakarak, düşse nereye düşebileceklerini hesapladım ve 

oturduğum koltuğun bundan etkilenmeyebileceğini düşündüm.

Yusuf Başer:

Yüce Meclis bombalandığında darbe kalkışmasının vahametini, azılı teröristlerin 

gözü dönmüşlüğünü yakinen gördüm.

Ziya Altunyaldız:

Hiçbir ihanetin ve onun mensuplarının bu kadar gözlerinin dönebileceğini, milletin 
evini gözlerini kırpmadan yok 
etmek isteyeceklerini tahmin 
edemezdim. Ancak ilk ve ikinci 
bombalamayı Genel Kurul 
salonunda ard arda yaşayınca; " bu 
ihanet başka ihanet, öncekilerden 
farklı. Bu olsa olsa bizi ayakta 

tutan varlık ve değerlerimizi yok ederek diz çöktürme olabilir" dedim kendi kendime.
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Bu eylem esnasında uçakta bulunan ve top diye tabir edilen makineli tüfekleri kullanmadığını söyleyen 
B., daha sonra DESK’ten Ankara semalarında yüksek hızla alçak uçuş yapmaları doğrultusunda bir emir 
geldiğini aktardı.

“MECLİS’E ATILAN BOMBAYI BİZZAT KENDİM ATTIM.” Bu emri de yerine getirdiklerini ifade eden Hasan 
Hüsnü Balıkçı, havada yaklaşık 45-50 dakika kaldıktan sonra yakıtı azalınca Akıncı Hava Üssü 141. 
Filoya döndüklerini bildirdi.

Havadayken Diyarbakır’dan gelen ve uçuş kodları “Pars” olan pilotların anonslarını duyduğunu bildiren 
B., ancak bu pilotların ne konuştuğunu anlayamadığını söyledi. B., “Bombalama eyleminde, sadece 
Meclis’e atılan bombayı bizzat kendim attım.” dedi.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM Ana Bina - 16 Temmuz 2016



Gazi Meclis'te O Gece

141

TBMM Koruma Ekibi, milletvekillerinin Genel Kurul’dan çıkmaları gerektiği konusunda ısrarcıydı.

Fakat onları dinleyen kim! Kimse Genel Kurul Salonunu terk etmek istemiyordu. “Ölmek var, dönmek 
yok!” diye haykırıyorduk.

Önünde mikrofon bulunan Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın şu sözleri tarihe geçiyordu: “Öleceksek 
burada ölelim!” 

Salonda istisnasız herkes aynı düşüncedeydi.

O anda öfkeli miydik? Evet!

Gergin miydik? Evet!

Sinirli miydik? Evet!

Korkmuş muyduk? Hayır!

Gerçekten hiç kimsede korkunun emaresi yoktu.

Türkiye’ye sihirli bir el dokunmuştu adeta. Vatanı, milleti, bayrağı, canından aziz bilen herkes bir yerlere 
koşmuş, bir şeyler yapmanın derdine düşmüştü.

Bizi Meclis’e koşturan düşünce neyse, Boğaziçi 
Köprüsü'nü kapatan hainlerin jandarma’nın 
karşısında duran vatandaşlarımızı, Genelkurmay 
Kavşağında tankların karşısına dikilen halkımızı, 
Külliye’yi korumak için Beştepe’ye koşan 
milletimizi, Akıncılar Üssünden uçaklar kalkamasın 
diye samanlarını yakan vatandaşlarımızı, 81 ilde evinin sığınağına saklanmak yerine sokaklara, 
caddelere, meydanlara kendini atanları  harekete geçiren düşünce de oydu. 

Biz güvenlik görevlileri ile “çıkalım, çıkmayalım” 
tartışması yaparken zaman da geçiyordu. Sonra 
art arda iki büyük patlama daha oldu. Bu bombalar 
Genel Kurul Salonu'na daha yakın bir noktaya 
düşmüş olmalı ki, sesler öncekilerden daha şiddetli 
idi. Ortalığı büyük bir toz duman tabakası kapladı. 
Sonunda Koruma Amiri ve yardımcılarının dediği olacak, Genel Kurul Salonu'nu boşaltacaktık.

Bu eylem esnasında uçakta bulunan ve top diye tabir edilen makineli tüfekleri kullanmadığını söyleyen 
B., daha sonra DESK’ten Ankara semalarında yüksek hızla alçak uçuş yapmaları doğrultusunda bir emir 
geldiğini aktardı.

“MECLİS’E ATILAN BOMBAYI BİZZAT KENDİM ATTIM.” Bu emri de yerine getirdiklerini ifade eden Hasan 
Hüsnü Balıkçı, havada yaklaşık 45-50 dakika kaldıktan sonra yakıtı azalınca Akıncı Hava Üssü 141. 
Filoya döndüklerini bildirdi.

Havadayken Diyarbakır’dan gelen ve uçuş kodları “Pars” olan pilotların anonslarını duyduğunu bildiren 
B., ancak bu pilotların ne konuştuğunu anlayamadığını söyledi. B., “Bombalama eyleminde, sadece 
Meclis’e atılan bombayı bizzat kendim attım.” dedi.

TBMM Milli 
Egemenliğe 

Saldırının Hava 
Çekimi 
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BÖLÜM 3

GAZİ MECLİS DİRENİYOR!
Aşağıda Sığınak Var, Burada Hayati Tehlike Var

Bombaların doğrudan Genel Kurul Salonu'nu hedef almasıyla birlikte ortalığın tam bir savaş alanına 
dönüşmesi sonucunda önce kulise geçtik. Sonra kısa bir değerlendirmeden sonra binada “Genel Kurul 
Salonu'na bir şey olursa hemen toplantı düzeni alınabilecek” yer olarak gösterilen noktaya geçtik. Tabii 
böyle bir sığınak yokmuş. Anlatılanlar sadece şehir efsanesiymiş. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi 

TBMM Başbakanlık Makamı - 16 Temmuz 2016

TBMM Sığınak 
Görüntüleri 
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman:

Bana dediler ki: “Aşağıda sığınak var, burada hayati tehlike var. Meclis binasının 

içindeyiz, bir yere gitmiyoruz, sığınağa inelim, binanın içinde kalalım ama sığınağa 

inelim, gene yayın devam etsin, gene toplantı devam etsin. Aşağıda 500 kişilik 

toplantı salonu var.” Ben gene duruyorum ama bu demin ifade ettiğiniz ve köşeden 

içeriye barutların, dumanların girdiği, kablonun dışarı çıktığı, o vetra camın kırıldığı 

o bomba, demek ki o Başbakanın makamına inen o bomba… Buradan 15 metre 

daha beri atılsa biz çökeceğiz. 

Levent Gök geldi, “Sayın Başkan, görüyorsunuz durumu. Aşağıda sığınak varmış, 

aşağıya inelim. Bizim tedbirli olmamız yanlış bir şey değil ki.”  dedi. Gene Divana 

Oktay Vural geldi. “Sayın Başkan, biz ecele inanan insanız, ecel geldiğinde ölürüz, 

tamam ama bir de yansıması var bunun yarına, elimizden gelen tedbiri almış 

olalım, aşağıdaki salonda toplantıya devam ederiz.” Ahmet İyimaya kollarımdan 

tuttu beni “Haydi gidiyoruz.” dedi. Çünkü daha önceden de bu teklifler geldi bana 

ama o sarsıntı hadisesi demek ki bizim tepemize bomba düşebilir ve bu kadar 

insan bir anda gidebilir. Artık, yaşamamız lazım, elimizden geldiği kadar müdafaa 

edeceğiz kendimizi. Onun üzerine aşağıya indim, ben aşağıda öyle bir salon 

olduğunu zannediyor idim.

Önceki dönemde TBMM'de birlikte bulunduğum DSP İzmir Milletvekili Hakan 

Tartan Meclis İdare Amirliği yapmıştı. Hakan Tartan’ın bir yazısı var.  Parlamento 

Dergisinde yazıyordu. “Bizim Meclis’te sığınağımız var, sığınağımızda biz bir hafta 

müddetle hiçbir ihtiyaç olmaksızın kalırız. Her 

şeyimiz orada mükemmeldir. Çıkış noktaları var. 

”Hiç, hikâye! Demek ki Hakan hiç inmemiş. Aşağı 

inince bildiğiniz gibi baktık ki doğal gaz boruları, 

kalorifer boruları, bodrum. İkinci bodrumdayız. Bir 

tarafta büyük oda var, ortada birleşiyor. Büyük 

tarafta mutfak deposu, öbür büyük tarafta 

kütüphane deposu, ortadakiler de çeşitli birimlerin 

depoları. Sığınak denmesinin sebebi demek ki, o 

kalın duvar. Duvarları kalın. Ama nasıl sığınak ki hiç 

su deposu yok, nasıl sığınak ki hiç sağlık odası yok, 

nasıl sığınak ki tuvaletleri yok. Bir tek tuvalet var ya! 

Toplantı yeri yok. Nerede kıldık, mukavvaların 

üzerinde. Düzen yok.

Fotoğraf: Mustafa Çakmakçı

Yer: TBMM Sığınak
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Yine de gruplar halinde farklı odalarda toplantılara devam ettik. O anlarda bir yerden bir yere geçerken 
Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un tekerlekli sandalye ile oradan oraya gitmesi çok etkileyici idi. 
Daha uygun bir mekâna geçme önerimizi kibar ama kararlı bir şekilde reddetmesi unutulacak gibi 
değildi.

Orada iktidar-muhalefet milletvekilleri bir arada 
otururken CHP’li Uğur Bayraktutan’ın dediği gibi 
“Görüşlerimiz farklı ama üzüntülerimiz bir.” idi. 
Bir yandan olayları takip ediyor, bir yandan da bir 
başka odada ertesi gün -şayet darbe püskürtülürse- 
olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda 
okunacak olan 4 partinin ortak deklarasyonu 
hazırlanıyordu. Deklarasyonu TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, eski Meclis Başkanları Mehmet Ali Şahin 
ve Cemil Çiçek, AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur 
İnceöz, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı M. Mehdi 
Eker, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Aydın Ünal hazırlıyordu. Tabii ertesi gün bildiriye Meclis'te bulunan bütün partiler imza 
koyacağı için dört partinin de hassasiyetleri dikkate alınıyordu.

Bildiri Hazırlayacağız, Yer Var mı?

İsmail Kahraman o anları anlatırken;

Şimdi, ben yarın Meclis'i açacağım. Saat 

14’te. Ortak deklarasyon lazım. Dedim ki: 

İçeriye geçelim, uygun bir yer nerede var? 

İçeride bizim toplanacağımız bir yer var 

mı? Bildiri hazırlayacağız, var mı yer? “Var.” 

O zaman masa sandalye ve kâğıt kalem 

temin edelim. Bir kanepe, bir kanepe 

daha, bir de bir sandalye vardı orada. 

… Ben ismen çağırdım. “Yine üç partiden 

çağırayım.” dedim Grup Başkanvekillerini, 

Fotoğraf: Mihrimah Belma Satır

Yer: TBMM Sığınak

(Sağdan; Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sayın Oya Eronat, Sayın İlknur İnceöz, 

Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı, Sayın Mihrimah Belma Satır, Sayın Ali Şahin)

Fotoğraf: Önder Yılmaz

Yer: TBMM Sığınak

(Sağdan; Sayın Mehdi Eker, Sayın Mehmet Ali Şahin, 

Sayın İsmail Kahraman, Sayın Erkan Akçay)
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artı Cemil Çiçek, bu bildirilerde Cemil Bey'in tecrübesi var. Ondan sonra içeri 

geçtiğimizde Cemil Çiçek dedi ki: “Biz hazırlayalım ama Aydın Ünal’ı çağıralım. O 

hazırlasın, o yazsın.” Peki, onu çağıralım. O geldi. Mehmet Ali Şahin’i de çağırın, dedim.

…Grup Başkanvekilleri… Grup Başkanvekili olarak İlknur Hanım var. Mehmet 

Muş’u da çağırdım. Sonra Mehdi Eker… Sizi de görsem o anda, çağırırım. Çünkü 

niye? Kitabet, yazı, kitap hadisesi.

…Bildiri işi Aydın Ünal’a kaldı. Aydın Bey metni hazırladı, “Girizgâhta öyle olmasın 

da şöyle olsun.” dedi biri ve “Öyle yapalım.” dedi. 

Özgür Özel:

Meclis Genel Sekreteri geldi, “Özgür Bey, Başkan Bey ‘Bir araya gelelim, bir istişare 

yapalım, bir bildiri hazırlayalım.’ diyor.” dedi. Ben Levent Gök Bey’i buldum, Levent 

Bey “Özgür’cüğüm, sen katıl o toplantıya.” dedi. İşçilerin soyunduğu giyindiği, duş 

aldıkları, dolapların olduğu bir oda vardı. O odada Meclis Başkanımız vardı. Orada 

bulunan önceki Meclis Başkanlarını da davet etti.

…Kâğıt kalem geldi, “Hadi bakalım, kim alsın? Cemil Çiçek alsın kalemi eline, onun 

kalemi iyidir.” dendi. O da dedi ki: “Ya, Aydın Ünal’ı gördüm burada. Esas onun 

kalemi kuvvetlidir.” Meclis Başkanı “Uygun görür müsünüz?” dedi, herkes “Tabii, 

niye görmeyelim…” falan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmiş dönemlerde metin 

yazarlığını da yapmış. Kendisi geldi, şöyle bir yöntem benimsedik: Bu bildiride ne 

olsun? Herkes, bir tur, onu söyledik biz. Sonra, bu bildiride buna uygun hangi kelimeler 

olmazsa olmaz, neler yer alsın? İşte, örneğin “Gazi Meclis yeniden direniyor.”, “İlk kez 

Meclis saldırı altında.”, “Meclis’in üyeleri de, Meclis'i seçenler de demokrasiye sahip 

çıkma konusunda tereddüt etmediler. Meydanlarda da çalışılıyor, meydanlarda 

da direniliyor, burada da…” Bunun dışında, herkes hangi kelimelerin yer alması 

gerektiğini söyledi. Tabii, hepimizin kendi jargonundan dolayı bazı şeyler oluyor…

Aydın Ünal:

İlknur Hanım beni aradı, onlar bir odada toplanmışlar. Ben o anda telefona 

bakamadım, bir televizyonla görüşüyordum. Daha sonra onların bulunduğu 

odaya geçtim. “Bir bildiri hazırlayacağız, siz kaleme alabilir misiniz?” dediler.

 Mehmet Muş:

Aşağıya indik. Aşağıda, tabii, indikten sonra çok daha şiddetli patlamalar duymaya 

başladık ve bir taraftan da herkes süreci takip ediyordu, orada bekledik. Ondan sonra 

-diğer başka alanlar var oralarda, yani, o alt tarafı bayağı büyük- diğer kısımlarına 
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falan geçmeye başladık. Sabaha karşı Cemil Bey aşağıya geldi ve arkada bir odaya 

geçtik. İsmail Bey bizi çağırdı, “Grup başkanvekilleri olarak gelin.” dedi, “Ortak bir 

metin açıklama yapılması önemlidir.”

Alt kata geçildikten sonra, orada, tabii, gelişmeleri takip etmeye çalıştık. Ondan 

sonra İsmail Bey bizi çağırdı grup başkanvekilleri olarak, dedi ki: “Yarın için bir 

açıklama yapalım Meclis adına.” Ve biz metin üzerinde çalışmaya başladık. Aydın 

Ünal geldi, Cemil Çiçek oradaydı, ben, Özgür Özel, Erkan Akçay, Oktay Vural da 

sanırım oradaydı. Bazı isimlerde yanılabilirim. Metin üzerinde çalışmaya başladık 

ve bir metin ortaya çıkardık ve o metin üzerinde herkes mutabakat sağladı ve o 

metni açıkladık zaten, okuduk bir sonraki gün.

 Özgür Özel:

Aydın Bey çok güzel bir çalışma yaptı. Ben açık söyleyeyim şimdi, hakkını teslim 

edelim. Ben Türk Eczacıları Birliğinde çok deklarasyon yazdım bütün odalar adına.  

Ertesi gün HDP Grup Başkanvekiliyle birlikte aşağıda toplandık oturumdan bir saat 

kadar önce yine Meclis Başkanı'nın varlığında. HDP’nin bir iki önerisi, MHP’nin bir 

iki önerisiyle son şeklini aldı. O taslak metin tabii, yazılan metin bilgisayara geçildi 

orada, söylendi. Bir Genel Sekreter Yardımcısı küçük bir bilgisayar getirdi. Aydın Bey 

okudu, yazıldı; okudu, yazıldı; sonra, bize okudular. 

Başarısız olursa 
bu hatıra olur, 

değerli bir hatıra 
olur ama başarılı 

olursa bunu bizim 
aleyhimize delil 

olarak kullanırlar.

Fotoğraf: Kasım Bostan
Yer: TBMM Sığınak

(Sağdan; Sayın Kasım Bostan, Sayın Aydın Ünal, Sayın Erol Kaya)
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Efemera…

Aydın Ünal:

Ben kalemle yazdım bildiriyi yani bana Grup Başkanvekillerimiz dediler ki: Şöyle 

şöyle bir bildiri hazırlayalım.

Ben normalde el yazısıyla yazamam, mutlaka F klavyeli bilgisayarda yazarım yani 

öyle alışmıştım, çok zor olur bana elde yazmak. Yani yoğunlaşamadığım için de 

iyi metin çıkmıyor ortaya elle yazarken. Ama işte o heyecan, o yoğunluk, önümde 

A4 kâğıtlar, kalem; ben oturdum ve el yazısıyla, herhâlde dört sayfa bir metin 

hazırladım. Sonra onu okuduk orada, bazı önerileri oldu grup başkanvekillerinin. 

Dedik ki: “Bunu bilgisayara geçirelim, orada düzeltmeler yapalım.” Meclis’ten bir 

arkadaş çağırdık bilgisayarlı. Bir arkadaş geldi ve onu bilgisayara geçti. Sonra onun 

üzerinde düzeltmeler yaptık. Bilgisayara geçince metin, ben o masanın üzerinde 

duran el yazısı kâğıtları aldım, katladım, cebime koyarken de Özgür Bey’e dedim ki: 

“Bunlar tarihî vesika. Bunları ömür boyu saklayacağım ben.”   O,  “efemera” diye bir 

şeyden bahsetti.

Özgür Özel:

Her şey bitince Aydın Bey müsveddeyi aldı, dedi ki: “Bunu müsaadenizle ben 

saklayayım.” Ben, ona “efemera” diyorlar dedim -eczacılık tarihinde de çok bilinir, 

kullanıldığı anda başka bir şeye hizmet eder ama zaman geçtikçe değerlenen 

kâğıtlara “efemera” denir- bu müthiş bir efemera olabilir. Dedi ki: “Vallahi, bu, bu 

adamlar başarısız olurlarsa demokrasi tarihine şanlı bir belge olur. Başarılı olurlarsa 

da iddianamenin eki olur.” diye konuştuk böyle. 

Dedim ki “İyi saklayın. Eğer başarısız olursa hep beraber bunu şey yaparız. Darbe 

başarılı olursa da artık koğuş arkadaşı oluruz Aydın Bey.” diye de konuştuk, sözleştik.

Bu arada Aydın Ünal, Özgür Özel ile bildiri metninin son hâlini katlayıp cebine koyarken “Özgür Bey darbe 
başarılı olursa aleyhimize delil olur, başarısız olursa bizim için şeref belgesi olur.” diyor, gülüşüyorlar. 

Aydın Ünal: 

“Başarısız olursa bu hatıra olur, değerli bir hatıra olur ama başarılı olursa bunu 

bizim aleyhimize delil olarak kullanırlar.” dedim. O da güldü “Evet, hâkim bunu eline 

alıp bizim yüzümüze okuyabilir ‘Bunu siz mi yazdınız, siz mi hazırladınız.’ diye.” dedi, 

orada gülüştük onunla.

Bildiri taslağı hazırlandıktan sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman bu taslağı aldı ve ertesi gün HDP'li 
yetkililerle görüştü.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman:

Selahattin Demirtaş Diyarbakır’dan aradı. “Gelemiyoruz ya da gelmiyoruz.” 

Ortak bir deklarasyon yayınlayacağız. Katılacaksınız değil mi? “Tabii, hayhay. 

Katılacağız.” Çünkü daha önce 3 tane teröre ait olan deklarasyona katılmadılar. 

Hatta ertesi gün beni sabah saat on bir de aradı, dedi ki: “Bir bildiri demiştiniz. 

Okumadan mı imzalayacağız?”, “Yok, yok. Ben şimdi göndereyim onu.” dedim ve 

İdris Bey’e gönderdim metni. Cümle değiştirmedi de bazı kelimeler de ufak tefek 

değişiklik istedi. 

Fotoğraf: Özgür Özel

Yer: TBMM Sığınak

(Sağdan; Sayın Oktay Vural, Sayın Erkan Akçay, Sayın Özgür Özel, Sayın Ahmet İyimaya, 

Sayın Aydın Ünal, Sayın Cemil Çiçek, Sayın Aykut Erdoğdu)
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Siyasi Hayatımda Üç Gece Sabahladım

O meş'um geceyi uykusuz geçirmiştik. Milletin gözü kara evlatları meydanlarda tankların önünde, 
bombaların ve mermilerin altında dimdik ayakta direniyordu. Ankara ve İstanbul dışındaki şehirlerde 
de halk darbeyi desteklemesinden şüphelendiği her kurumun önüne yığılmış elinden geldiğince 
tedbir alıyordu. Kimisi de öfke içinde televizyonlarının başında dakika dakika olayların seyrini takip 
ediyordu. Darbelerin acı tecrübesini yaşamış olanların dilinden devlete millete zeval gelmesin diye 
dualar dökülüyordu. İşte biz o geceyi uykusuz geçirmiştik, aslında olanca yorgunluğuna rağmen bütün 
millet dimdik ayakta duruyordu; kimsenin aklına uyku gelmiyordu.

Cemil Çiçek:

Siyasi hayatımda üç gece sabahladım. 

Birincisi 1991 yılında Amerika’nın Irak’a saldırdığı sene. Ben o zaman Sayın Yıldırım 
Akbulut hükûmetinde Devlet Bakanıyım. Genelkurmay Başkanı merhum Necip 
Torumtay görevinden ani olarak istifa etti. Ortalık karıştı. 

İkincisi 27 Nisan 2007 e-muhtıra olarak bilinen antidemokratik gelişme ve bununla 
başlayan süreç. Çok söylenmesi gerekir, bilinmeyen pek çok yönü var. Yazılanlar ve 
söylenenler tam gerçeği yansıtmadığı gibi eksik ve yanlış pek çok değerlendirme 
yapıldı. Gün aydınlanınca bir çok kahraman (!) çıktı. Vakıa hiç de öyle değildi.

Üçüncü sabahladığım gece 15 Temmuz 2016, meş'um gece. 

Milletimiz bunları hak etmiyor. Türkiye bir türlü normalleşemiyor. Muhammet 
İkbal’e atfedilen bir söz aklıma geldi. “İslam Dünyası aklını kaybetti, Batı Dünyası 
vicdanını kaybetti”. Her yedi senede bir akıl kaybının bize yaşattığı travmalar.  
Allah'a sığınmaktan ve millete güvenmekten başka bir yol gözükmüyor. İşte böyle 

karmaşık duygu ve düşünceler.

Cemil Çiçek o gün Meclis’te yaşanan olaylarla ilgili durumu da böyle izah ediyordu ki, bu belki de o gece 
yaşanan karmaşanın özetiydi.

Özgür Özel:

Cemil Çiçek dedi ki, “Olağanüstü durum deyince Meclis olağanüstü toplanmak 

dışında bir şey bilmediği için böyle bir ihtimali göz önünde hiç bulundurmamış.”

Meclis’te bulunan milletvekillerinde kendi ordusunun üniformalarını giymiş teröristler tarafından 
kendisine ait uçak ve helikopterler ile bombalanmanın verdiği şaşkınlık ve öfke; dışardaki yakınlarında 
ise sürekli bombalanan bir binadaki eşlerinin, anne babalarının durumunu endişe ile canlı yayında 
naklen takip eden korku dolu bir heyecan vardı.

İslam Dünyası aklını 
kaybetti, 

Batı Dünyası 
vicdanını 
kaybetti.
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Sürekli bir iletişim içinde olmak istiyorlardı. Eldeki tek imkan cep telefonuydu. Ama o da zaman zaman 
çekmiyor, zaman zaman da telefonlar çalıyor ama ne bir ses ne de bir cevap alınabiliyordu. Hem şarj 
sıkıntısı baş göstermişti, hem de yoğunluktan mıdır bilinmez  telefonlarda “servis yok” uyarısı ile 
bağlantı sorunları yaşanmaya başlamıştı. Teknolojik sıkıntılarla haberleşememenin verdiği hüzün iç 
içe girmişti… 

LEVENT GÖK - Sığınakta bazen çekmiyordu. Bir iki defa yakaladığım zaman iyi 

olduğumuzu söyledik ama bir bomba daha sonra tekrar geliyordu çünkü 8-10 

defa bombalanan bir Meclis’ten bahsediyoruz ve gerçekten dışarıdaki ailelerimiz 

bizlerden daha da fazla büyük bir travma geçirdiler çünkü olayı gördüler.

NECDET ÜNÜVAR - Onlar canlı görüyormuş. Mesela bizim hanım bana mesaj 

atıyordu, WhatsApp’tan; “Doktor nasılsın?” “İyiyim”.. İkinci, üçüncü mesajdan sonra 

telefonla bir ara çeken bir yere çıktım ve dedim ki: “Ne zırt pırt bana mesaj atıyorsun?” 

“Ya, sen farkında değilsin herhâlde canlı yayın var, Meclis sürekli bombalanıyor” 

dedi. 

Eşimin “Sizin galiba bombalamayı televizyonun canlı verdiğinden haberiniz yok!” cevabından sonra 
öğrendim ki bir televizyon (Fox TV) bombalamayı canlı veriyormuş.

Özgür Özel:

Büyük patlamadan sonra kızım aradı, o sırada Genel Başkan aradı. Benim 

telefonum meşgulmüş, sonra Mahmut Tanal’ın telefonundan bilgi almak istemiş, o 

da o görüntüyü görmüş, sordu: “Nasıl arkadaşlar? Neredesiniz? Ne oldu? Meclis’te, 

bayağı kötü bir görüntü var burada.” dedi. Efendim, hepimiz sığınaktayız, çok şükür 

dedim. “Yaralanan falan yok değil mi?” dedi. Hayır dedim. “Peki, o zaman, hadi 

dikkat edin kendinize.” dedi, kapattı. 

Bazı milletvekilleri telefonla konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ediyordu. Bunun farklı sebepleri 
vardı elbette..

Mustafa Yeneroğlu:

Telefonla da duygusal bir ortamın oluşmasını istemedim, o sebeple sesli görüşmek 
istemiyordum ve  yazılı olarak gönderdim; çünkü o saatte, o ortamda -halkın 
hayatını ortaya  koyduğu ve  her şeyini ortaya koyduğu bir mücadele içerisinde-                                    
bizim onlardan çok  daha  kararlı  olmamız ve onların önünde yürümemiz 

gerekiyordu.

FOX TV Muhabirleri 
Gözünden 
TBMM’nin 
Bombalanma Anı 
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Anne, Yalnız Değilim…

Bazıları da iyi olduğunu göstermek için fotoğraflarını çekip yolluyorlardı. Onlardan birisi Mihrimah 
Belma Satır’dı.

Mihrimah Belma Satır:

Benim oğlum sık sık aradı, 

özellikle “Anne, Meclis’in üstüne 

bomba atıyorlar.” Onun birazcık 

gönlünü rahatlatmak için 

“Bunlar bomba değil oğlum, 

ses bombası, sıkıntı yok, gayet 

iyiyiz.” mesajları verdim ama…

Özellikle anneme moral vermek 

adına mütebessim bir fotoğraf 

çekerek WhatsApp’tan kendisine 

gönderdim.

“Anne, yalnız değilim, bütün 

arkadaşlarımız burada, biz 

işimizin başındayız.” mesajını 

vermeye çalıştım.   

         

Milletvekilleri bir yandan ellerindeki akıllı telefonlar vasıtasıyla televizyondan, internetten, sosyal 
medyadan bir yandan da yakınlarının telefonlarından, mesajlarından şehit haberlerini alıyorlar, bu 
haberleri aldıkça derin bir hüzne kapılıyorlardı. Bazı arkadaşlarımızın yakınları da şehitlik mertebesine 
yükselmişti. O gece yakınlarından birinin şehit haberini alan milletvekillerinden biri de Selçuk Özdağ’dı.

Selçuk Özdağ:

Yeğenim Volkan Canöz, Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine sokağa çıkıyor, 

TBMM’nin bombalandığını duyunca da bizlere yardım için Emniyet Genel 

Müdürlüğü önünden TBMM’ye doğru hareket ettiğinde darbeciler tarafından 

kurşunlanarak şehit ediliyor. Sabah saat 05.00 sıralarında şehadetini öğrendim.

Fotoğraf: Mihrimah Belma Satır
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Ahhh Erol Olçok Ahh!

O gece şehit olanların en ünlülerinden birisi Erol Olçok’tu. Erol Olçok AK PARTİ ile bütünleşmiş birisiydi 
ama şehadeti onunla aynı görüşe sahip olmayanlarda bile büyük üzüntüye yol açmıştı. 

NECDET ÜNÜVAR- Dışarıdan mutlaka 

haber alıyordunuz. Sizin darbe girişimi 

esnasında şehit veya gazi olan yakınınız, 

tanıdığınız var mıydı? Gece saat iki 

buçuk civarında ortak bir doktor 

arkadaşımızdan bizim Erol Olçok’un 

şehit olduğu haberini aldım.

Sizin böyle şehit veya gazi olan tanıdığı-

nız var mıydı, o anda duyduğunuz?

ÖZGÜR ÖZEL - O anda Aykut 

(ERDOĞDU)’a ve Tekin Bingöl’e 

söylediğim bir şey vardı, ben Abdullah 

Tayyip Olçok’u Yeni Şafak’ın pazar ekinde 

bir röportajını görmüştüm. 16-17 

yaşlarında, genç, isminde bir “Abdullah”, 

bir “Tayyip” var, çok önemli, simge bir genç. “Abdullah Tayyip Olçok öldü.” dediklerinde 

şöyle söyledim: “Ben biliyorum onu, Erol Olçok’un oğlu.” Sonra da babasıyla birlikte 

şehit olmuşlar.

Dedim ki: “Bu, Berkin Elvan, küçücük 
çocuk hayatını kaybetmişti. Berkin 
Elvan’ın ölümü gibi, Abdullah Tayyip 
Olçok’un ölümü de çok sarsıcı ve bu 
gecenin simge şehitlerinden bir tanesi 
olacak.” Ve dedim ki: “Şunu başarabilmek lazım: Abdullah Tayyip Olçok da 
Türkiye’nin şehidi olmalı, Berkin Elvan da. Ben bunu daha sonra bir gazeteye de 
söyledim. Yani “Abdullah Tayyip Olçok da benim şehidim.” Bizim bire bir en büyük 
siyasi rakibimizin isminde genetik kodları var: Abdullah Tayyip Olçok. Ve AKP’nin bu 
en başarılı seçim kampanyalarının mimarının oğlu. Ama o gece mesela demokrasi 
için sokağa çıkmış; ülkeyi korumak için, demokrasiyi korumak için, rejimi korumak 

için sokağa çıkmış, 16 yaşında bir şehit. Bence en anlamlı ve en sarsıcı haberlerden 

bir tanesi oydu. 

Erol Olçok şehit olmadan hemen önce Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı 2 saat içinde 2 kez 

Erol Olçok ve 
Oğlunun Cenaze 
Merasimi 
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aramıştı. Aradığı son kişi belki de Mahir Ünal idi. Hiç tanımadığı insanları bile bu kadar etkileyen Erol 
Olçok 25 yıllık arkadaşını nasıl etkileyebilirdi, tahmin edin:

O gece 22.30 itibarıyla biz darbe girişiminden, kalkışmadan haberdar olduk. O 

esnada Erol Olçok beni aradı “Hocam ne oluyor.” dedi. “Darbe oluyor.” dedim. “Allah 

yâr ve yardımcımız olsun.” dedi. “Haberleşiriz.” dedim. 

Erol Bey bir buçuk saat sonra tekrar beni 

aradı “Hocam, ben çıkıyorum.” dedi. 

Hepimiz zaten teyakkuz halindeydik, 

ben ona herhangi bir şekilde çıkma 

diyemezdim. Daha sonra aldığım 

haberlere göre eve gitmiş, çocuklarıyla 

görüşmüş. Abdullah Tayyip “Baba 

çıkalım, baba çıkalım…” diye ısrarcı olmuş. Ve beraberce çıkmışlar. Buluştuğu grup 

“Kısıklı’ya gidelim.” demiş ama Erol Bey “Hayır, köprüye gidelim.” diyerek grubu 

köprüye yönlendirmiş. Oradaki grubu koordine ettiği için de anladığım kadarıyla 

hedef haline gelmiş. Beni aradıktan yaklaşık 45 dakika sonra kardeşi Cevat Olçok 

aradı ve “Hocam, ağabeyimden haber alamıyoruz.” dedi. Bir süre sonra yakın 

arkadaşı ve doktoru İstanbul Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Lütfi Orhan aradı ve 

acı haberi verdi: “Şehit oldu, kaybettik.” Bu haberi Cevat Bey’e vermem gerekiyordu. 

Cevat Bey’i aradım ve tabii, bu haberi Cevat Bey’e vermek oldukça zor oldu. Sonra, 

“Hocam Abdullah’la ilgili haber var mı?” dedi. Kısa bir süre sonra Abdullah Tayyip 

ile ilgili de haber aldım, “Abdullah’ı da kaybettik, şehit oldu.” dedim. Onlar bir defa 

şehit olmuş, Allah katındaki en yüce makama kavuşmuşlar, ben iki defa yıkılmıştım.

Bu vatan, bu bayrak uğruna şehit olanların partisi yoktu. O anda tabii ki bilmiyorduk ama sonradan 
öğrendik ki Ömer Halisdemir şehit olurken müthiş bir iş yapmıştı. 

Özgür Özel, Ömer Halisdemir’in yakınları ile ilgili bilgi verirken tabii ki olayı siyasallaştırmak gibi bir 
çaba içerisinde değildi.

Özel Kuvvetlerde generali vuran Ömer Halisdemir’in babası Hüseyin Amca bizim 

Cumhuriyet Halk Partisinin sağlam direklerinden birisi. Ağabeyi de Niğde kurultay 

delegemiz mesela. Onlarla konuştuk. Mesela Ömer Halisdemir’in oradaki ölümü, 

Tayyip Bey’in ayrıldığı otelde Kemal Bey’in bir akrabasının ölümü… Aslında 15 

Temmuz akşamı ölenlerin hem bir partiye aidiyetlerinin olmaması hem de mesela 

Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanını korumak için orada olan birinin Kemal 

Onlar bir defa 
şehit olmuş, 

Allah katındaki 
en yüce makama 

kavuşmuşlar, ben 
iki defa yıkılmıştım.



Gazi Meclis'te O Gece

156

Bey’in bir akrabası olması çok anlamlı, bir Türkiye gerçeği. Yani hepimize böyle, 

binlerce sayfa okumakla edinemeyeceğimiz bilgiyi, kültürü ve saatlerce alacağımız 

nasihatle olmayacak bir şeyi, bazı şeyler hiç konuşmadan veriyor bazı mesajları. 

Tabii, sığınakta sabaha kadar uzun bir süre geçti. 

ÖZGÜR ÖZEL - İçeride şöyle oldu: Bir süre sonra Meclis Başkanı “Çıksak mı?” diye 
tam sorarken bir bomba patladı. O da dedi ki: “Cevabı almış olduk yani çıkamayız, 
o anlaşılıyor.” Sonra…

NECDET ÜNÜVAR - Burada şöyle spekülasyon yapanlar var, “Milletvekilleri -tırnak 
içinde söylüyorum- Genel Kurulu terk ettiler.” falan gibi… Onu özellikle hem kendi 
kanaatim olarak hem de sizin ağzınızdan, o, kayda geçsin istiyorum. Orada 
bulunan hiçbir milletvekili Meclis'i terk etmedi. 

ÖZGÜR ÖZEL - Yok, yok, hiç.

NECDET ÜNÜVAR - Meclis’in içindeydik. Ben sabah sekiz civarında Meclis’ten çıktım, 

gün ağarmıştı ve biz Meclis'i terk etmedik.        

Meclis’te karanlık ve uzun gece bitmişti. Milletvekilleri uykusuz, yorgun ama buna rağmen dimdikti. 
Milletin kendilerine yüklediği temsil vazifesini, görev yerlerini terk etmeyerek hakkıyla yerine getir-
mişlerdi; bunun haklı gururunu ve şerefini taşıyorlardı.

Fotoğraf: Salim Uslu

Yer: TBMM Sığınak

Nagehan Akbulut 
Varol'un Röportajı
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Ahmet İyimaya:

“O gece Büyük Meclis’te olmayı, hayatımın en şerefli hâli olarak görüyorum. Allah’a 

(C.C) şükrediyorum. Orada olmayan milletvekili arkadaşlarımın da aynı özlem 

içinde bulunduklarını (keşke orada olsaydım demiş olduklarını) sanıyorum.“

Bu Kutsal Görevi 20 Yıllık Vekilliğe Tercih Ederim

Ahmet Eşref Fakıbaba:

O gece, hayatımda gururla anlatacağım en önemli geceydi. O gece ölümü göze 

alarak Meclis’te olmak benim için onur vericiydi. Bu kutsal görevi 20 yıllık vekilliğe 

tercih ederim.

İmran Kılıç:

Zillet içerisinde yaşamaktansa izzetlice ölmek daha güzeldir.

Orhan Atalay:

Milletimiz o gece bir kez daha zilletten bir hayat elbisesi giymektense ölümden bir 

izzet elbisesi giymeyi tercih etmişti.

Darbeyi Önleyen, Cumhurbaşkanının Halkı Sokağa Davet Etmesidir

Hain darbe girişiminin püskürtülmesinde pek 
çok faktör rol oynamıştır. Bunların başında 
Cumhurbaşkanımızın liderliği, halkı meydanlara 
çağırması ve darbecilere meydan okuyarak 
içinde bulunduğu uçakla Atatürk Havaalanına 
ineceğini beyan etmesidir. Bunların yanında 
elbette sayın Başbakanımızın dirayeti, CHP ve 
MHP genel başkanlarının darbeye karşı duruşları, 
Parlamento'daki milletvekillerinin her şeye rağmen 
Meclis'i açması ve bombalamalara rağmen terk 
etmemeleri, askeriye ve emniyetteki vatansever 
güvenlik güçlerinin ve halkımızın öleceğini bile bile 
cesurca,darbecilerin önüne dikilmesi geliyordu.

Bey’in bir akrabası olması çok anlamlı, bir Türkiye gerçeği. Yani hepimize böyle, 

binlerce sayfa okumakla edinemeyeceğimiz bilgiyi, kültürü ve saatlerce alacağımız 

nasihatle olmayacak bir şeyi, bazı şeyler hiç konuşmadan veriyor bazı mesajları. 

Tabii, sığınakta sabaha kadar uzun bir süre geçti. 

ÖZGÜR ÖZEL - İçeride şöyle oldu: Bir süre sonra Meclis Başkanı “Çıksak mı?” diye 
tam sorarken bir bomba patladı. O da dedi ki: “Cevabı almış olduk yani çıkamayız, 
o anlaşılıyor.” Sonra…

NECDET ÜNÜVAR - Burada şöyle spekülasyon yapanlar var, “Milletvekilleri -tırnak 
içinde söylüyorum- Genel Kurulu terk ettiler.” falan gibi… Onu özellikle hem kendi 
kanaatim olarak hem de sizin ağzınızdan, o, kayda geçsin istiyorum. Orada 
bulunan hiçbir milletvekili Meclis'i terk etmedi. 

ÖZGÜR ÖZEL - Yok, yok, hiç.

NECDET ÜNÜVAR - Meclis’in içindeydik. Ben sabah sekiz civarında Meclis’ten çıktım, 

gün ağarmıştı ve biz Meclis'i terk etmedik.        

Meclis’te karanlık ve uzun gece bitmişti. Milletvekilleri uykusuz, yorgun ama buna rağmen dimdikti. 
Milletin kendilerine yüklediği temsil vazifesini, görev yerlerini terk etmeyerek hakkıyla yerine getir-
mişlerdi; bunun haklı gururunu ve şerefini taşıyorlardı.

Bu kutsal görevi 
20 yıllık vekilliğe 

tercih ederim.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 

Milletvekilleri ile 
Telefon Görüşmesi 
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Darbeyi önleyen 
Cumhurbaşkanının 
çağrısı ve 
Cumhurbaşkanına 
duyulan saygı ve 
sevgidir.

15 Temmuz 
Belgeseli 

İsmail Kahraman:

Darbeyi önleyen Cumhurbaşkanının çağrısı ve Cumhurbaşkanına duyulan 

saygı ve sevgidir. Darbenin önlenmesinin düğümü, ana noktası kesinlikle Recep 

Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanının halkı sokağa davet etmesidir. Onun daveti 

üzerinedir ki o kule Yeşilköy’de alındı, rahatlıkla Marmaris’ten gelen uçak aşağı indi. 

Onun davetiyledir ki millet tankın önüne çıktı.

İlknur İnceöz:

Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk 

canlı yayınındaki görüntülü mesajı, halkın sokaklara çıkmasını ve böylece darbe 

girişiminin engellenmesini sağladı. Böyle kritik anlarda bu kararları alabilmek 

cesaret gerektirir ve bu da ancak bir liderde olur. 

…Milletimizin yazdığı kahramanlık destanına gelince herkesin buradaki gayreti 

çok önemliydi, herkes bu hain kalkışmaya karşı net tavır sergiledi. 

Kıyafetlerini çıkarıp tankların egzoz borusuna tıkayarak tankı durdurma cesareti 

hangi millette vardır? Uçakları ya da helikopterleri acaba engelleyebilir miyim diye, 

çatıya çıkma cesareti kimde vardır.  …15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi 

karşısında siyasi parti ayırımı yapmaksızın ‘ya demokrasi, ya ölüm’ diyerek Genel 

Kurul Salonu'nda sabaha kadar kesintisiz bir şekilde dimdik duran milletvekillerinin, 

siyasi partilerimizin genel başkanlarının bir arada olması darbeci hainlere büyük 

bir tokat niteliğindeydi.

Fotoğraf: Mihrimah Belma Satır

AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur

İnceöz Meclis Başkanlığının

TBMM’yi Olağanüstü Toplantıya

Davet Tutanağını Sığınakta

İmzalarken
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Milletimizin meydanlarda sergilediği birlik ve dayanışma tablosunun Gazi Meclis 

çatısı altında da sergilenmiş olması, darbe girişiminin başarı ile püskürtüldüğünün 

de göstergesiydi aynı zamanda.  

Mehmet Muş:

Hükûmette biz varız ama Meclis’te diğer partiler de var ve her parti bu noktada 

kendisine emanet edilen, milletin kendisine emanet ettiği vekâletine sahip çıktı. 

MHP de CHP de, biz de oradaydık. Tabii ki, burada bu duruşun sergilenmesi önemli 

bir unsurdur, önemli bir eşiktir. 

…Düşünün, tankın önünde duran bir milletin emanetini almışsın.  Bu milletin 

böyle bir duruşu varken onun temsilcilerinden de başka bir şey beklemek yanlış 

olurdu. Burada millet bu duruşu gösteriyorken Parlamento'nun aciz bir görüntü 

göstermesi milletimizi de çok üzerdi.

Mehmet Mehdi Eker:

Millet olarak 15 Temmuz bizim için bir milat oldu. Biz Türkiye’yiz, bir bütünüz. 

Müştereklerimiz ayrılıklarımızdan daha fazladır. Bu hususu dost, düşman herkese 

bir kez daha gösterdik. Geceye yenilmemenin mükâfatı gündüz ve güneştir.  

Dolayısıyla Milletimiz 15 Temmuz gecesi karanlığa yenilmemiştir.

Süleyman Soylu:

Bir sivil toplum hareketiyle millî iradenin nasıl biraraya gelebileceğini ve 

bağımsızlığını nasıl kazanabileceğini, yıllar önce dünyaya gösteren bu milleti 

tanımayanlara, hemen hemen bir asır sonra çok ağır bir tokat, yine Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetiyle vurulmuştur.

Levent Gök:

Siyasi partilerin ne denli önemli olduğu, siyasi partilerin bu 

duruşunun çok değerli olduğu ileride anlaşılacaktır. Çünkü 

böyle bir olay Türkiye’de ilk defa yaşanıyordu. Bu,  darbecilerin 

motivasyonunu  bozan olaylardan bir tanesidir. Halkın 

sokaklarda, Meclis’teki partilerin de o görüntüyü vermesi 

darbecilerin motivasyonunu çok bozdu, halkta büyük bir moral 

kaynağı yarattı. 

Bunların kıymeti, ileriki dönemlerde anlaşılacaktır. O tabloya 

bakıldığı zaman, ya o gün AKP’liler ne yapmış, CHP’liler ne 

yapmış, MHP’liler ne yapmış denildiğinde, bakıldığında fotoğrafı 

görecektir. Yani hepimiz  bir bedel ödemek için oradaydık.

Hepimiz  
bir bedel ödemek 

için oradaydık.

Documentary of 
15th July

Fotoğraf: Şevket Sarıcaoğlu

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün 

Makam Odası
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TBMM’de 
milletvekilleri 
siyasi parti ayrımı 
yapmaksızın  
yek vücut halde 
darbe girişimine 
direndi.

Özgür Özel:

Ben o gün Cumhurbaşkanının canlı yayında çıkıp bir şeyler söylemesinin, bütün 

liderlerin kendi kitlelerine bir şeyler söylemesinin tamamlayıcı parçasının da 

Meclis’te 3 partinin “Biz bu Meclis'i açık tutuyoruz, parlamenter demokrasiye sahip 

çıkıyoruz.” mesajının, liderlerin beyanlarını tamamlayan en önemli unsurlardan bir 

tanesi olduğunu görüyorum.

Vatandaş milletvekillerine hep böyle görevi veriyordu ama ardından bir soru 

işaretiyle takip ediyordu “Bunlar emanete yeterince sahip çıkıyorlar mı?” diye. Bence 

o gün vatandaş milletvekilinin emanetine canı pahasına sahip çıktığını ve ülkesi 

için milletvekillerinin ölümü göze aldığını gördü. Vatandaş Meclis’ten, Meclis de 

vatandaştan cesaret aldı.

Tekin Bingöl:

Meydanlara inmenin sadece sola özgü bir eylem olmadığını gördü herkes.

Erkan Akçay:

15 Temmuz akşamı Türk milleti suni bir varlık olmadığını bir kez daha göstermiştir 

ve çetin günlerden geçerken varlığına biçilen kefeni yırtıp atmıştır. Şüphesiz ki 

milletçe bir demokrasi ve devlet şuuruna sahip olmasaydık bu iradeyi ortaya 

koyamazdık. Bu iradeyi göstererek darbeye karşı çıkan büyük Türk milletinin her bir 

ferdiyle övünüyoruz.

TBMM’de milletvekilleri siyasi parti ayrımı yapmaksızın yek vücut halde darbe 

girişimine direndi. TBMM’deki bu tutum işgal ve ihanete karşı duruşun sembolü 

haline gelmiştir. Türk siyasetinde müzakere ve uzlaşmaya dayalı bir zemin ve 

atmosfer oluşmuştur. Bu zemin 7 Ağustos günü İstanbul Yenikapı Meydanı'nda 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşen ve 

yüzbinlerce vatandaşımızın bir araya geldiği mitingle taçlanmıştır.

Bu zemin ve atmosferi ülkemizde demokrasiyi ve hukuk devletini daha da geliştirmek 

başta iktidar sahipleri olmak üzere bütün siyasi aktörlerin ve kurumların görevidir.

Gün ağardığında milletvekilleri yorgun ama onurluydu. Ağaran sadece gün değil, Türkiye’nin 
geleceğiydi. Milletvekilleri Meclis binasında yıkılan yerleri görünce kahrolmuşlardı ama bir gerçek 
vardı; geçmişte pek çok darbede tek bir taş dahi atılmadan kolayca teslim oluveren TBMM, bu kez 
defalarca bombalanmasına rağmen teslim olmamıştı. Milletvekilleri böyle bir Meclis’in parçası 
olmanın haklı gururunu yaşıyorlardı. 

Başbakan Yıldırım'ın 
Darbe Girişimi Sonrası 
Açıklamaları
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Anadolu Ajansı 
15 Temmuz Darbe 

Girişimi Sonrası 
Gündem Özeti 

16 - 17 TEMMUZ 2016 TARİHLERİNE AİT BAZI MANŞETLER
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BÖLÜM 4 

16 TEMMUZ ve SONRASI

Türkiye 16 Temmuz günü bambaşka bir sabaha uyandı. Uyandı demek yanlış olur; zira hiç uyumadı. 
Milleti sokaklara, caddelere, köprülere koşarken; milletvekilleri fikirlerindeki, renklerindeki farklılıkları 
bir kenara fırlatıp bayrak için, vatan için bir oldu ve Meclis’e koştu. Vatandaşın tanklardan korkmadığı 
gibi, onlar da sabaha kadar bombalanan Gazi Meclis’ten ayrılmadılar. Sabah olduğunda hasar 
büyüklüğü gün yüzüne çıkmaya başladı. Yıkılan harap olan binalar, ezilen yakılan araçlar, yine milletin 
kendisine ait olan uçaklar helikopterler bir yana tazecik bedenlerin şehit olduğu haberleri yurdun dört 
bir tarafında yankılandı: 247 şehit! Dile kolay, 247 dünya göçtü, 70 milyonun evine hüzün çöktü… 
Ve ölümü göze alan gaziler… Bedenini hiçe sayan, gözünü kırpmadan haklı davasında darbecilerin 
üstüne üstüne yürüyen, öleceğini bile bile yürüyen 2200 gazi… Millet üzgündü elbette ama onca 
hasara rağmen memleketi hainlere teslim etmediği için onurluydu, gururluydu.

TBMM 16 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de olağanüstü toplandı.

70 milyonun evine 
hüzün çöktü… 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul 

16 Temmuz  2016, Saat 17.00
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TBMM Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu, darbe girişiminde vefat eden aziz şehitlerin hatırasına saygı duruşuyla açıldı. İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstiklal Marşı’nı şiir olarak okudu. 
Milletvekilleri de Kahraman’a eşlik etti. Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’na, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
HSYK üyeleri, Yüksek Yargı üyeleri, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, üniversite rektörleri, 
akademisyenler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Sendikası Başkanı Ergün Atalay, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Cengiz Delibaş, MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, 
HAK-İŞ Sendikası Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, 
Ankara’da mukim diplomatik misyonlardan temsilciler ve çok sayıda vatandaş dinleyici olarak katıldı.

Fotoğraf:TBMM Arşivi

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul'da, 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi Akar - 16 Temmuz  2016, Saat 17.00

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 
Olağanüstü Toplanan 
TBMM Genel Kurul 
Toplantısı Konuşması 
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TBMM Başkanı Kahraman, yaptığı konuşmada, darbe girişiminin ardından millet olarak tek vücut 
halinde olduklarını vurgulayarak, olağanüstü toplantıya katılan herkese teşekkür etti.  Türkiye’de 
önceki akşamdan beri çok üzücü, gergin, acı verici,  aynı zamanda ibretlik saatler yaşandığını ifade 
eden Kahraman,  “15 Temmuz demokrasi bayramının bir güzel tablosuyla karşı karşıyayız, gönlümüz 
birlik ve beraberliğimizin aynı şekilde devam etmesinin sağlanmasıdır.” ifadesini kullandı.
“Türkiye’nin ilerleme, kalkınma ve güçlenme yolunda harcayacağı insan kaynaklarını,  maddi ve manevi 
güç ve birikimini, potansiyelini ve müktesebatını iç çekişmeler, kavgalar ve güvenlik sorunlarıyla heba 
etmesini sağlamak isteyenler vardır. Ne yazık ki dün akşam bu hedefe dönük bir darbe girişimiyle, 
kalkışmayla karşılaştık. Ancak siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, devlet kurumları, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin darbeye prim vermeyen millî ruh sahibi büyük çoğunluğu, aziz milletimiz ve Gazi 
Meclisimiz, milletvekillerimiz, vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne kararlılıkla, metanetle, azimle, 
cesaretle ve onurla direnmiş, Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla başarılı olmalarına, bu haytaların başarısına izin 
vermemiştir.” TBMM Başkanı Kahraman, önceki gece yaşanan hadiseler sırasında Meclis de dâhil olmak 
üzere birçok kamu binasının saldırıya maruz kaldığını, TBMM’nin bombalandığını hatırlattı.

Fotoğraf:TBMM Arşivi

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul'da, 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Mehmet Görmez - 16 Temmuz  2016, Saat 17.00
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Kahraman, önceki gece TBMM’de parti ayrımı gözetmeksizin,  aynı ruh ve duyguyla Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, yetkilileri,  grup 
başkanvekillerinin bir araya geldiğini söyledi.

Olağanüstü toplantıda, Meclis’te grubu bulunan dört siyasi partinin ortak metnini okuyacağını ve 
topluma sunacağını ifade eden Kahraman, darbe girişiminde hayatını kaybeden resmî görevli ve sivil 
vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’nin 23 Nisan 1920 sonrasındaki en zor, 
en uzun ve en sıkıntılı gecesini yaşadığını belirterek, “İşgal kuvvetleri Polatlı’ya kadar gelmişlerdi 
ama bu Meclis’e dokunamadılar, dokunmadılar. 1960’ta darbe yapanlar, millî iradeye, Meclis ruhuna 
saldırsalar bile Meclis’in bedenine saldıramadılar. 12 Eylül cuntacıları Meclis'i bombalamadılar.                                                    
28 Şubat darbecileri Meclis’e dokunmadılar ancak dün gece öyle canice, öyle alçakça, öyle pervasızca 
bir saldırı gerçekleşti ki millet iradesinin tecelli ettiği Meclis’in hem ruhunu hem de bedenini hedef 
aldılar. Bunlar asker değil, bunlar asker kılığında teröristlerdir, canilerdir.” dedi.

Fotoğraf:TBMM Arşivi

Başbakan Sayın Binali Yıldırım  -  16 Temmuz  2016, Saat 17.00

Başbakan 
Binali Yıldırım’ın 
Olağanüstü Toplanan 
TBMM Genel Kurul 
Toplantısı Konuşması 
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Kahraman, önceki gece TBMM’de parti ayrımı gözetmeksizin,  aynı ruh ve duyguyla Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, yetkilileri,  grup 
başkanvekillerinin bir araya geldiğini söyledi.

Olağanüstü toplantıda, Meclis’te grubu bulunan dört siyasi partinin ortak metnini okuyacağını ve 
topluma sunacağını ifade eden Kahraman, darbe girişiminde hayatını kaybeden resmî görevli ve sivil 
vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’nin 23 Nisan 1920 sonrasındaki en zor, 
en uzun ve en sıkıntılı gecesini yaşadığını belirterek, “İşgal kuvvetleri Polatlı’ya kadar gelmişlerdi 
ama bu Meclis’e dokunamadılar, dokunmadılar. 1960’ta darbe yapanlar, millî iradeye, Meclis ruhuna 
saldırsalar bile Meclis’in bedenine saldıramadılar. 12 Eylül cuntacıları Meclis'i bombalamadılar.                                                    
28 Şubat darbecileri Meclis’e dokunmadılar ancak dün gece öyle canice, öyle alçakça, öyle pervasızca 
bir saldırı gerçekleşti ki millet iradesinin tecelli ettiği Meclis’in hem ruhunu hem de bedenini hedef 
aldılar. Bunlar asker değil, bunlar asker kılığında teröristlerdir, canilerdir.” dedi.

Meclis’te yaptığı konuşmada Başbakan Binali Yıldırım,

Millî iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan aziz milletimi 

buradan, bu yüce Meclis’in çatısı altından yürekten selamlıyor, böyle kahraman bir 

milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. 

Yıldırım, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dirayetli, dik duruşundan; 
siyasi partilere, partilerin genel başkanlarına, Meclis gruplarına dayanışmalarından dolayı teşekkür 
etti. Milletvekillerinin, gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak TBMM’ye 
geldiğini, Genel Kurul’u açtıklarını hatırlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: 

Ya demokrasi ya ölüm diyerek bu salonda dimdik durdunuz. Milletin Meclisi'nin 

üzerine bombalar yağdırmaya başladılar, silahlarla taradılar, bir tek geri adım 

atmadınız. Her birinizin ölümü yanı başında hissettiğinizi biliyorum. Dünya 

parlamentolarına, dünya demokrasilerine örnek bir tutum sergilediniz. Millet, 

sokakta istiklaline sahip çıkarken siz de milletin vekilleri olarak burada istiklalinize, 

demokrasiye, millî iradeye sımsıkı sarıldınız. Bu tavrınızla tarih bu yüce Meclis'i 

bir daha yazdı. Bu tavrınızla Türkiye’nin tarihini değiştirdiniz, yüzlerce yıl 

unutulmayacak bir dayanışma, bir kardeşlik, iş birliği sergilediniz. Milletimizden 

sonra en büyük övgüyü tabii ki bu Gazi Meclis hak ediyor, sizler hak ediyorsunuz. 

Parti ayrımı yapmaksızın, bu yüce Meclis’in her bir üyesini, her bir milletvekilimizi 

selamlıyorum. Milletimin adına sizlere şükranlarımı sunuyorum, sizleri büyük bir 

heyecanla alkışlıyorum.

Başbakan Yıldırım, tarihe bir not düşmek istediğini de belirterek,  “Bundan sonra 50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl 
bu milletin evine, millî iradenin tecelli ettiği bu Meclis’e kim el uzatırsa akıbeti aynı olacaktır. Hiçbir darbe, 
hiçbir darbe girişimi, yapanların yanına kâr kalmadı, bundan sonra da kalmayacak inşallah.” diye konuştu. 
Artık hiç kimsenin, milletin evine ve milletin iradesine el uzatmayı aklından geçiremeyeceğini vurgulayan 
Yıldırım, “Milletimize, istiklalimize, bayrağımıza, devletimize ve Meclisimize yönelik bir saldırıda nasıl bir 
araya geldiğimizi, nasıl kenetlenebildiğimizi bütün dünyaya bugün gösterdik.” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Bir gece önce yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir. Cumhuriyetimize, 

demokrasimize, tarihsel birikimimize yapılmış açık bir saldırıdır. Demokrasiye 

yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum adına, bize oy veren bütün kitleler adına, 

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça lanetliyoruz. Biz de demokrasi adına 
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ağır bedeller ödedik. Hatırlayınız; bu ağır bedeller hep darbe dönemlerinden sonra 

olmuştur. Açıkça söyleyelim, dün yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir.

Olayın herkeste derin üzüntü yarattığını ancak bu sürecin siyasette başından beri olması gereken, 
ortak bir paydada birleşmeyi sağladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu ortak paydanın cumhuriyet 
ve demokrasiye bağlılık olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi geliştirmek ve derinleştirmek 
hepimizin ortak paydası oldu. Bu bize gurur ve onur veriyor. Ancak bunu sadece dilimizle değil, yüreğimizle 
de söylemeye devam edeceğiz.” dedi.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul Toplantısı, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu - 16 Temmuz 2016

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul Toplantısı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli - 16 Temmuz 2016

Fotoğraf: TBMM Arşivi

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
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TBMM Genel Kurul 
Toplantısı Konuşması 



Gazi Meclis'te O Gece

179

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Aslında dün gece yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı 
zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır. Bu saldırı, Türk askerinin içinden devşirilmiş, kandırılmış, 
aklı çelinmiş veya buna çoktan teşne küçük bir grup tarafından icra edilmiştir. Demokrasi uçurumdan 
dönmüştür. Şu kahredici hususa lütfen dikkat buyurunuz. Çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclis 
havadan bombalanmıştır. Bu, sözün bittiği püf ve kırılma noktasıdır.” dedi.

Tankların sokaklara çıktığını, 96 yıllık kutlu bir mazisi olan Meclis’in bombalanmasının korkunç ve 
herkesi dehşete düşüren bir hainlik olduğunu dile getiren Devlet Bahçeli, “Böylesi bir çılgınlığı, böylesi 
bir hayasızlığı Millî Mücadele yıllarında yedi düvel bile yapmamış, yapamamıştır. Türk vatanının işgal 
yıllarında, bu barbarlığa, bu gözü dönmüş caniliğe hiçbir odak cüret ve cesaret dahi edememiştir. Gazi 
Meclis’e düşen ve isabet eden her bomba, 79 milyon Türk vatandaşına değmiş, millî yüreklerde patlamıştır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini, geçmiş olsun dilekleriyle ve söz konusu darbe girişiminden, 
siyasî veya şahsi istismar konusu yapılmaksızın, herkesin kendine düşen dersi çıkarması temennisiyle 
tamamladı.

Olağanüstü toplantıda konuşan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “Türkiye halkları darbeye asla prim 
vermedi, boyun eğmedi, bundan sonra da asla boyun eğmeyecektir.” dedi.

Bir darbe girişimi ile karşı karşıya olunduğunu belirten Baluken, HDP olarak, darbeci anlayışı en sert 
biçimde lanetlediklerini söyledi. Baluken, askerî, bürokratik ve sivil hiçbir darbenin tek bir meşru 
gerekçesinin olamayacağını vurgulayarak, parlamentoya ve halk iradesine karşı yapılmış olan her türlü 
saldırıya karşı tutumlarının bugüne kadar net ve ilkeli olduğunu belirtti. 

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin 

Olağanüstü Toplanan 
TBMM Genel Kurul 

Toplantısı Konuşması 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM Şeref Kapısı'nda Bekleyen Halka Seslenişi - 16 Temmuz 2016

Başbakan 
Binali Yıldırım'ın 

TBMM Önünde Bekleyen 
Halka Seslenişi
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TBMM Ortak Bildirisi

TBMM tarafından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK PARTİ Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 
CHP Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Grup Başkanvekili 
İdris Baluken’in imzasını taşıyan “TBMM Ortak Bildirisi” yayımlandı. Ortak Bildiri, olağanüstü toplanan 
TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanı Kahraman tarafından okundu.
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“Bizler AK PARTİ, CHP, HDP ve MHP grupları olarak aziz milletimizin kendisine, millî iradeye, devletimize, 
özellikle de millet iradesinin temsilcisi olan milletvekillerine, Gazi Meclis’e yönelik 15 Temmuz gecesi 
başlatılan ve 16 Temmuz sabahı etkisiz hâle getirilen darbe girişimini ve Meclis’e yönelik saldırıları 
şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verilen bildirinin asıl metni şöyle:
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18.07.2016 YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Rektörlerin TBMM’yi Ziyareti

19.07.2016 Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 TOBB Başkanı, STK Başkan ve Üyelerinin TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 Türkiye Barolar Birliği’nin TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve 81 İl Müftüsünün TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 Makedonya TDP Genel Başkanı Dr. Kenan Hasip’in TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 İngiltere AB Bakanı Alan Duncan’ın TBMM’yi Ziyareti

21.07.2016 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün TBMM’yi Ziyareti

22.07.2016 Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkanı Cinibay Tursunbekov’un TBMM’yi Ziyareti

22.07.2016 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’yi Ziyareti

25.07.2016 Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının TBMM’yi Ziyareti

25.07.2016
Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı Baki Düzgün, Pir Sultan Abdal Derneği Genel 
Başkanı Gani Kaplan ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakıfları Genel Başkanı Ercan Geçmez’in TBMM’yi Ziyareti

25.07.2016 KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün TBMM’yi Ziyareti

25.07.2016 Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ve Yönetim Kurulu Üyelerinin TBMM’yi Ziyareti

27.07.2016 İstanbul Birlik Vakfı Kurucuları ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı’nın TBMM’yi Ziyareti

27.07.2016 Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar’ın TBMM’yi Ziyareti

29.07.2016 KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev’in TBMM’yi Ziyareti

02.08.2016 Gazeteci Örgütlerinin TBMM’yi Ziyareti

01.08.2016 ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın TBMM’yi Ziyareti

01.08.2016 TÜSİAB Azerbaycan Türk Sanayi ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Celil Polat’ın TBMM’yi Ziyareti

02.08.2016 Yabancı Basın Mensuplarının TBMM’yi Ziyareti

03.08.2016 Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın TBMM’yi Ziyareti

03.08.2016 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Ahmet Cevat Acar’ın TBMM’yi Ziyareti

03.08.2016
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Yönetim-Denetim Kurulları ile Mesleki 
Eğitim Kurullarından Oluşan Heyetin TBMM’yi Ziyareti

04.08.2016 Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunzıza’nın TBMM’yi Ziyareti

04.08.2016 Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç’ün TBMM’yi Ziyareti

04.08.2016 İSİPAB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın TBMM’yi Ziyareti

09.08.2016 Balkan Müftülerinden Oluşan Heyetin TBMM’yi Ziyareti

09.08.2016 Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade’nin TBMM’yi Ziyareti

10.08.2016 Kuveyt Ankara Büyükelçisi Abdullah Abdulazeez Al-Duwaikh’in TBMM’yi Ziyareti

11.08.2016 Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki’nin TBMM’yi Ziyareti

15.08.2016 AB Ülkeleri Büyükelçilerinin TBMM’yi Ziyareti

16.08.2016 Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Christine Muttoren’in TBMM’yi Ziyareti

TBMM’Yİ ZİYARET EDENLERİN LİSTESİ
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17.08.2016 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın TBMM’yi Ziyareti

17.08.2016 Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Jonathan Andrew Curr‘ün TBMM’yi Ziyareti

18.08.2016 Pakistan Senatosu ve Millî Meclis'i Milletvekillerinden Oluşan Heyetin TBMM’yi Ziyareti

18.08.2016 İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin TBMM’yi Ziyareti

19.08.2016 Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov’un TBMM’yi Ziyareti

22.08.2016 ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Org. Curtis Michael Scaparrotti’nin TBMM’yi Ziyareti

22.08.2016 Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius’un TBMM’yi Ziyareti

23.08.2016 Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun TBMM’yi Ziyareti

23.08.2016 Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Andrei Galbur’un TBMM’yi Ziyareti

23.08.2016 Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Adel Siraj Saleh Merdad’ın TBMM’yi Ziyareti

24.08.2016 ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın TBMM’yi Ziyareti

24.08.2016 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin TBMM’yi Ziyareti

24.08.2016 Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok ve AP Türkiye Raportörü Kati Piri’nin TBMM’yi Ziyareti

24.08.2016 Estonya Dışişleri Bakanı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı Marina Kaljurand’ın TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Bulgaristan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan’ın TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Başkanı Şeyh Hamid El-Ahmar’ın TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Hindistan ve Pakistan’dan Gelen Akademisyen Heyetinin TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Romanya ve Polonya Dışişleri Bakanlarının TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak’in TBMM’yi Ziyareti

29.08.2016 Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders’in TBMM’yi Ziyareti

31.08.2016 Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın TBMM’yi Ziyareti

01.09.2016 Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Flippo Grandi’nin TBMM’yi Ziyareti

01.09.2016 Katar Başsavcısı Ali Bin Fetais Al-Marri, Katar Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi’nin TBMM’yi Ziyareti

01.09.2016 Uluslararası Parlamenter Asambleleri Başkanlarının TBMM’yi Ziyareti

01.09. 2016 Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schluz'un TBMM'yi Ziyareti

02.09.2016 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis'i Başkanı Pedro Agramunt’un TBMM’yi Ziyareti

08.09.2016 Japonya Uzay Politikaları Devlet Bakanı Yosuke Tsuruho’nun TBMM’yi Ziyareti

09.09.2016 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in TBMM’yi Ziyareti

09.09.2016
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Komşuluk Politikası ve Genişleme 
Müzakerelerinden Sorumlu Komiser Johannes Hahn’ın TBMM’yi Ziyareti

20.09.2016 Avrupa Bölgesel Meclis'i Başkanı Pande Özsan Bozatlı’nın TBMM’yi Ziyareti

26.09.2016 Yabancı Gazetecilerin TBMM’yi Ziyareti

29.09.2016 Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Adel el Hureyfi'nin TBMM'yi Ziyareti

24.10.2016 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'yi Ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Temmuz 2016 tarihinde TBMM’yi ziyaret etti. Erdoğan Meclis’e 
gelişinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletvekilleri ve Meclis personelinin yoğun sevgisiyle ve alkışlarıyla TBMM Başkanı'nın makamına 
geçti. Erdoğan, daha sonra FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis’in bombalanan bölümlerini 
inceledi ve Tören Salonu'nda bir konuşma yaptı. TBMM Başkanı Kahraman ile ikili değerlendirme 
yaptıklarını belirten Erdoğan, 

Parlamento binamızı gezerken Meclisimizin düştüğü bu hâli görünce gerçekten 

büyük bir hüsran yaşadım diyebilirim. Bu teşebbüste bulunanların bu milletin evladı 

olması mümkün değil. Bunlar sadece askerî kılık kıyafet içerisinde, buna bürünmüş 

çok açık net teröristlerdir. 

ifadelerini kullandı. Erdoğan, darbecilerin kurduğu tuzakların Allah tarafından başlarına geçirildiğini 
okuduğu ayetle yüzlerine vurdu:

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nu Ziyareti - 22 Temmuz 2016

Hamdolsun Rabbimin lütfu, bekledikleri neticeyi alamadılar. Çünkü bunlar dini 

bildiklerini zannediyorlardı ama bir şeyin farkında değildiler. O da ‘Ve mekerû ve 

mekerallâh vallâhü hayrul mâkirin.’ En büyük hesap sahibinin, hesap edicinin Allah 

olduğunu bunlar hesap dışı tutmuşlardı. Şimdi işte o hesap tecelli etti. Kendilerine 

göre koordinatlar istediler, tutmadı. Geldiniz, Meclis'i vurdunuz, burası milletin 

Meclis'i. Siz milletin temsilcilerini vurmaya kalktınız, milleti vurmaya kalktınız.

TBMM’yi gezerken gördüğü hâlin dünyaya bir örnek olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle            
devam etti: 

Eğer batı gerçekten demokrasiye inandığını savunuyorsa, bize sağdan soldan 

ikircikli tavırlarla böyle parantez içi kınamalar yapmasın. Şu anda Dışişleri vasıtasıyla 

oluşan tablonun videolarını ve fotoğraflarını onlara göndereceğiz. Temenni ederim 

ki bunları gördükten sonra halkın oylarıyla iktidar olmuş bir hükûmete, halkın 

oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına kolay kolay çıkıp da ‘diktatör’ demezler.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
TBMM Ziyareti 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Temmuz 2016 tarihinde TBMM’yi ziyaret etti. Erdoğan Meclis’e 
gelişinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletvekilleri ve Meclis personelinin yoğun sevgisiyle ve alkışlarıyla TBMM Başkanı'nın makamına 
geçti. Erdoğan, daha sonra FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis’in bombalanan bölümlerini 
inceledi ve Tören Salonu'nda bir konuşma yaptı. TBMM Başkanı Kahraman ile ikili değerlendirme 
yaptıklarını belirten Erdoğan, 

Parlamento binamızı gezerken Meclisimizin düştüğü bu hâli görünce gerçekten 

büyük bir hüsran yaşadım diyebilirim. Bu teşebbüste bulunanların bu milletin evladı 

olması mümkün değil. Bunlar sadece askerî kılık kıyafet içerisinde, buna bürünmüş 

çok açık net teröristlerdir. 

ifadelerini kullandı. Erdoğan, darbecilerin kurduğu tuzakların Allah tarafından başlarına geçirildiğini 
okuduğu ayetle yüzlerine vurdu:

Hamdolsun Rabbimin lütfu, bekledikleri neticeyi alamadılar. Çünkü bunlar dini 

bildiklerini zannediyorlardı ama bir şeyin farkında değildiler. O da ‘Ve mekerû ve 

mekerallâh vallâhü hayrul mâkirin.’ En büyük hesap sahibinin, hesap edicinin Allah 

olduğunu bunlar hesap dışı tutmuşlardı. Şimdi işte o hesap tecelli etti. Kendilerine 

göre koordinatlar istediler, tutmadı. Geldiniz, Meclis'i vurdunuz, burası milletin 

Meclis'i. Siz milletin temsilcilerini vurmaya kalktınız, milleti vurmaya kalktınız.

TBMM’yi gezerken gördüğü hâlin dünyaya bir örnek olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle            
devam etti: 

Eğer batı gerçekten demokrasiye inandığını savunuyorsa, bize sağdan soldan 

ikircikli tavırlarla böyle parantez içi kınamalar yapmasın. Şu anda Dışişleri vasıtasıyla 

oluşan tablonun videolarını ve fotoğraflarını onlara göndereceğiz. Temenni ederim 

ki bunları gördükten sonra halkın oylarıyla iktidar olmuş bir hükûmete, halkın 

oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına kolay kolay çıkıp da ‘diktatör’ demezler. Fotoğraf: Haydar Aktaş

Yer: TBMM Tören Salonu

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'yi Ziyareti - 22 Temmuz 2016
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YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Rektörlerin TBMM Ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve rektörleri TBMM Tören Salonu’nda 
kabul etti. Kabulde, Prof. Dr. Saraç tarafından YÖK ve Türkiye’deki bütün üniversitelerce hazırlanan ortak 
açıklama okundu. 

YÖK ve üniversitelere TBMM’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kahraman, “15 Temmuz’da 
ülkemiz, devletimiz bir saldırıya maruz kaldı. Bir grup hayta, bir grup millî değerleri, hassasiyetleri 
törpülenmiş kişiler bir isyan teşebbüsünde bulundular. Şükrederiz ki akamete uğradı.” ifadesini kullandı. 
Yaşanan olaydan “Türkiye’de darbe yapmanın artık mümkün olmadığı” dersinin de çıkartıldığını 
vurgulayan Kahraman, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye’de parlamenter sistemde yaşanan on yedinci 
darbe girişimi olduğunu kaydetti.

Türkiye’de daha önce yaşanan darbeler ve darbe girişimlerinin hiçbirinde Meclis’e dokunulmadığını, 
savaşlarda dahi bazı mekânların korunduğunu belirten Kahraman, Meclis'in bombalanmasının hiç 
kimsenin aklına gelmeyeceğini ancak milletin üzerine ateş açanların Meclis'i de bombaladıklarını dile 
getirdi. “Yaralar sarılırken hukuka uygun hareket edilecektir ama sorumlular gereken ölçü ve ağırlıkta 
cezalandırılacaklardır” diyen Kahraman, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi Meclis'te 
yaşananları anlattı: Kahraman, darbe girişiminin olduğu gece Meclis'te grubu bulunan dört siyasi partinin 
ortak imzasıyla bildiri yayımlandığını belirterek, “Siyasi düşüncemiz, hadiseleri ele almamız farklı olabilir 
ama bayrak, vatan, bütünlük, hürriyet, demokrasi deyince bir bütün halindeyiz. Demokrasi kültürünü 
yaymalıyız, içimizde özümsemeliyiz. Hâkimiyet herhangi bir silahlı gücün, zümrenin, ekibin elinde 
olamaz. Hâkimiyet millete aittir. Bunu kabul etmeyenler de kabul etmek zorunda kalacaktır.” ifadelerini 
kullandı. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç ve Rektörlerin TBMM Ziyareti - 18 Temmuz 2016
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Türkiye Barolar Birliğinin TBMM Ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki baro 
başkanlarını kabul etti.

TBMM Başkanı Kahraman, talihsiz ve üzücü bir olay yaşandığını belirterek, bu olayın bize bir ders 
verdiğinin, böylece bütünlüğümüzün ve birliğimizin gerekliliğini daha yakından idrak ettiğimizin altını 
çizdi. Türkiye'de yıllar içinde birçok kez darbeler olduğunu, her darbeden dersler alındığını, demokrasinin 
her seferinde mesafe kaydettiğini, ilerlediğini vurgulayan Kahraman, dünyanın her ülkesinde bir yerlere 
gelmek için bedel ödendiğini, Türkiye'de de durumun böyle olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin 140 yıllık parlamenter tecrübeye sahip olduğunu; 1950'de çok 
partili hayata geçilmesinden sonra 16 kalkışma gerçekleştirildiğini, bunun da 17’ncisi olduğunu dile 
getirerek, bu olayın son olduğuna gönülden inandığını, milletçe ortaya konan birlik ve beraberliğin de 
bunu ispat ettiğini vurguladı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye ve Türk milletinin çok büyük bir badireyi atlattığını 
belirterek 100 bin avukat adına, TBMM Başkanı Kahraman'ın şahsında Meclisimize ve milletimize geçmiş 
olsun dileklerini sundu. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Türkiye Barolar Birliği'nin TBMM Ziyareti - 20 Temmuz 2016
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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve 81 İl Müftüsünün TBMM Ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve beraberindeki 81 il müftüsünü 
kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, beraberinde 81 il müftüsüyle FETÖ'nün darbe girişiminde 
bulunduğu 15 Temmuz'daki menfur saldırıdan dolayı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu.

Görmez, tüm millete geçmiş olsun demek, dua ve niyazlarını iletmek üzere geldiklerini ifade ederek, 
milletin, yüce Rabbin lütfu ve yardımıyla, mazlumlara tarih boyunca umut olmuş büyük feraseti ve 
dirayetiyle çok büyük bir badireyi atlattığını, bundan dolayı yüce Rabbe hamd ettiğini, Gazi Meclis'in, 
ikinci kez gazi olduğunu belirtti. 

"Yüce Rabbimiz, milletimizi, ülkemizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, hukuka tabiatıyla uyulacağını, ancak bu yanlışa dâhil olanların gereken 
şekilde cezalandırılacağını vurgulayarak 15 Temmuz’un çok büyük dersler çıkartılacak bir olay olduğunu, 
bu noktada eğitimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Kahraman, 15 Temmuz gecesi uçak seslerini duyduğunda ve uçakların alçaktan uçtuğunu, televizyondan 
Boğaz Köprüsü'nün ulaşıma kapatıldığını gördüğünde derhal abdest alarak Meclis'e gittiğini belirterek 
"Kaptan nerede durur; gemide. Gemiden ilk önce fareler çıkar. Maalesef fareler var ama kaptanlar 
çok. Arkadaşlar geldi. CHP, MHP, AK PARTİ'den aktılar. Gelmeyen bir parti HDP. Onun da genel başkanı, 
grup başkanvekili telefonla aradı, 'Provokasyon olmasın diye gelmiyoruz, bizi orada sayın. Ama yarınki 
olağanüstü toplantıya geleceğiz' dediler. Dört parti ortak deklarasyon yayınladı.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Mehmet Görmez ve 81 İl Müftüsünün TBMM Ziyareti- 20 Temmuz 2016
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38 Sivil Toplum ve Meslek Kuruluşu Temsilcilerinin TBMM Ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ'nün darbe girişimine tepkilerini dile getirmek üzere TBMM’yi 
ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu aralarında Memur-Sen, HAK-İŞ temsilcilerinin de yer aldığı 
38 sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşu temsilcisini kabul etti.

Yapmış olduğu konuşmada Türkiye'nin büyük bir badire atlattığını belirten Kahraman, ders alınacak bir 
olayın yaşandığını, ders alacakların da derslerini aldıklarını dile getirerek darbe girişiminin gerçekleştiği 
gece herhangi bir teklif veya telkin olmadan Meclis'i açtığını belirtti ve “gemiler için en güvenli yer 
limanlar olmasına rağmen, onların okyanuslara açılmak için yapıldığını, kenara çekilmenin mümkün 
olamayacağını” vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin komuta kademesi içerisinde yapılmadığının dile 
getirildiğini anımsatan Kahraman, "Kim oluyorsunuz? Komuta kademesi içerisinde olsa ne olacak? Razı 
mı olacaktık? Hayır. Ordu kışlasında duracak. Hiçbir millet devletsiz, hiçbir devlet de ordusuz olmaz. Ordu 
muazzez bir ocak ama kışlasında duracak. Muhteşem tarihi var, bunu da lekelemek istediler. Kaç yönlü bir 
neticeye gitmek istiyorlar. Dünya, Tayyip Erdoğan'dan korkuyor, çekiniyor. Zira kendi güdümünde olmayan 
insanların devletlerin başında olmasını istemiyor, ekarte etmek istiyor." dedi.

STK'ların darbe girişimine karşı ortak açıklaması TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okundu. 
Hisarcıklıoğlu, demokrasi ve hukuk devleti olmadan STK'ların var olamayacağını da dile getirdi.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

38 Sivil Toplum ve Meslek Kuruluşu Temsilcileri'nin TBMM Ziyareti - 20 Temmuz 2016
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM Ziyareti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanarak ağır hasar gören Meclis'e 
geldi ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın Gül ile görüşmesinde Başbakan Sayın Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Sayın Pervin Buldan, Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli, Adalet 
Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Sayın Levent Gök ve MHP Grup Başkanvekili Sayın Erkan 
Akçay bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerini ileten Gül; Meclis'in planlı bir şekilde bombalanacağını 
kimsenin hayal edemeyeceğini, bu olayların kara bir leke olarak tarihe geçtiğini, CHP'nin, MHP'nin, 
HDP'nin ve herkesin birlik, beraberlik içinde darbeye, gece baskınına karşı çıkmasının, demokrasiyi 
sahiplenmesinin Türkiye için büyük övünç kaynağı olduğunu belirtti.Türkiye'yi bu badireden çıkarmanın 
ve normalleştirmenin iktidarla muhalefetin sağlam diyaloğuyla olacağını kaydeden Gül, şöyle devam etti:

Farklı görüşler çoğulculuğun, demokrasinin şartı ama diyalog da demokrasinin 
şartı. Sayın Başbakan'ın demeçlerini takdirle takip ediyorum. Meclis 
Başkanımızın söylediklerini de. Utanç duyacağımız bir olayı yaşadıktan sonra 
hep beraber ülkeye, vatana, demokrasiye sahip çıkmak, üzüntümüzü belki 
biraz azaltıyordur. Meclis hiçbir dönemde bombalanmadı. Karanlık günlerde 
bunlar meydana gelmedi. Tekrar geçmiş olsun.

11. Cumhurbaşkanı Gül, gece baskınının önlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 
Başbakan Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'i toplamasının, diğer siyasi partilerin 
sağlam duruş sergilemesinin örnek davranış olduğunu ifadeyle; Türkiye’nin bu acıları atlatarak normal 
günlere döneceğini, siyasi partiler arasındaki mevcut yapıcı diyaloğun bu işareti verdiğini, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız olmak üzere herkesin Türkiye’yi bu atmosferden çıkarmak için 
elinden gelen çabayı gösterdiğini belirterek milletimize bir kez daha başsağlığı diledi.

Fotoğraf: Haydar Aktaş

TBMM Genel Kurul Salonu Dinlenme Odası - 21 Temmuz 2016

(Sağdan; Sayın Nurettin Canikli, Sayın Pervin Buldan, Sayın Binali Yıldırım, Sayın İsmail Kahraman,

Sayın Abdullah Gül, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Erkan Akçay, Sayın Levent Gök)
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının TBMM Ziyareti

Asker elbisesi giymiş teröristlere karşı darbeye dur diyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi 
Akar ve Kuvvet Komutanları, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

TBMM Başkanı Kahraman, kabulde, Türkiye’de darbe devrinin kapandığını belirterek milletimizin 
sisteme sahip çıkmasının ve demokrasiyi özümsemesinin çok güzel bir olay olduğunu, dünyanın sayılı 
devletlerinden olan, çok geniş bir kültür coğrafyasına sahip, 80 milyon nüfuslu ülkemizin darbeyle 
yönetilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Kahraman, darbe girişimi gecesi yaşananları da paylaşarak uçak seslerini duyduktan sonra abdest alarak 
doğrudan Meclis'e geçtiğini ve Meclis'i açtığını, Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara çağırmasının 
bu süreçte en müessir hadise olduğunu, Silahlı Kuvvetlerde kayıpların bulunduğunu, ülkemizin yaralarını 
en kısa zamanda saracağını ve bu olaydan gerekli derslerin çıkartılacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar "Gazi Meclisimize bu şekilde saldırıda bulunulması, bunun 
asker elbisesi giymiş hainler, teröristler tarafından yapılması, biz gerçek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını 
derinden yaralamıştır, derinden üzmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
gerçekten kara bir lekedir. El birliğiyle çalışmak suretiyle Allah'ın bizlere bu pisliği, lekeyi silme fırsatı ve 
imkânı vermesini diliyorum." dedi. Genelkurmay Başkanı Akar ve Kuvvet Komutanları daha sonra Meclis'in 
saldırılardan hasar gören bölümlerini incelediler.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM Başkanı'nın Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını Kabulü - 24 Temmuz 2016

(Sağdan; Org. Sayın İbrahim Yaşar, Hv. Org. Sayın Abidin Ünal, Org. Sayın Salih Zeki Çolak, 

Sayın İsmail Kahraman, Org. Sayın Hulusi Akar, Ora. Sayın Bülent Bostanoğlu, Org. Sayın Yaşar Güler)
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Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili  

19 Temmuz 2016

İngiltere AB Bakanı Alan Duncan

20 Temmuz 2016
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün

25 Temmuz 2016

Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Cinibay Tursunbekov

22 Temmuz 2016
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Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar

27 Temmuz 2016

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunfort

1 Ağustos 2016 
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Kafkas Müslümünları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade

09 Ağustos 2016

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland

03 Ağustos 2016
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AB Ülkelerinin Büyükelçileri

15 Ağustos 2016

Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Malik

11 Ağustos 2016
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AGİTPA Başkanı Christine Muttonen

16 Ağustos 2016

Darbe girişimi sonrası TBMM'den AGİTPA Başkanlığına gönderilen mektup ve cevabı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

17 Ağustos  2016

Pakistan Senatosu ve Milli Meclis Milletvekili Heyeti

18 Ağustos  2016
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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden

24 Ağustos 2016

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius

22 Ağustos 2016
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani

24 Ağustos 2016

Parlamentolararası Kudüs Platformu Başkanı Hamid Bin Abdullah el Ahmar

25 Ağustos 2016
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Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders

29 Ağustos 2016

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schluz

01 Eylül 2016
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

09 Eylül 2016

Japonya Uzay Politikaları Bakanı Yosike Tsuruho

08 Eylül 2016
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

24 Ekim 2016

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Adel el Hureyfi

29 Eylül 2016
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DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİ 

7 Ağustos 2016 Pazar Yenikapı-İSTANBUL

Darbe girişiminden üç hafta kadar sonra Ağustosun 7’sinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yenikapı 
Miting Alanı’nda “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” düzenlendi. “Türkiye’nin en geniş katılımlı mitingi” 
olarak tarihe geçen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”, her siyasi görüşten insanı, vatan uğrunda bir kez 
daha “tek yürek” hâline getirdi.

“Demokrasi ve Şehitler Mitingi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın alana gelişinin 
ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in 7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler 
Mitinginde Yapmış Olduğu Dua

Âmin. 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Elhamdülillahi rabbülâlemîn, vel âkibetü lil müttakin. Velâ udvane illa alez zalimin. 
Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn.

7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler Mitingi Davetiyesi
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Ey bizleri var eden, rahmetiyle bütün kâinatı kuşatan yüce Rabb’imiz, bu muhteşem 
birlik tablosuna rahmet eyle.  Bu muhteşem birlik şölenine rahmetinle tecelli eyle. 

Allah’ım, bugün, milletçe Yenikapı’da, 81 ilimizin bütün meydanlarında, bütün 
renklerimizle, bütün tonlarımızla, bütün farklılıklarımızla huzuruna geldik, ellerimizi 
tek gaye için açtık. Duamızı, niyazımızı kabul eyle Allah’ım. 

Allah’ım, bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar, aziz milletimizi nice 
felaketlerden, nice ihanetlerden korudun. 15 Temmuz gecesinde milletimizi bir 
ihanetten, bir işgal hareketinden kurtardığın için sana hamdediyoruz. Hamdimizi, 
şükrümüzü, senamızı kabul eyle Allah’ım. 

Allah’ım, millet olarak huzurundayız. 15 Temmuz gecesinde canlarını milletin 
hukuku için siper eden, dillerinde tekbir, kulaklarında sala sesi olan, tanklara 
meydan okuyarak canlarını aziz milletimize siper eden aziz şehitlerimizi rahmetine 
gark eyle Allah’ım.  Aziz şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Malazgirt, Çanakkale 
şehitleriyle, Kurtuluş Savaşı’mızın şehitleriyle, Sakarya şehitleriyle birlikte haşrolmayı 
nasip eyle Allah’ım. 

Allah’ım, şehitlerimizin bize emanet bıraktığı ailelerine, annelerimize, babalarımıza, 
kardeşlerimize, eşlerine ve aziz milletimize sabır ve metanet ihsan eyle Ya Rabb'i. 

Allah’ım, aldıkları yaraları vücutlarında bir İstiklal Madalyası gibi taşıyan bütün 
gazilerimize, bütün yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyle. 

Allah’ım, hürriyet ve istiklaline âşık olan bu aziz milleti bir nefes hürriyetsiz, bir saniye 
istiklalsiz bırakma. 

Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez'in 
7 Ağustos Yenikapı 
Mitingindeki Duası

Diyanet İşleri Başkanı 

Prof. Dr. Sayın Mehmet Görmez 

Yenikapı Mitingi - 7 Ağustos 2016
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Allah’ım, imanına, ezanına, bayrağına, vatanına, Kur'an’ına sevdalı olan bu aziz 
milleti ezansız, vatansız, bayraksız bırakma. 

Allah’ım, milletimize bu ihaneti reva görenleri affetme. Sureti haktan görünerek 
bizim güzel duygularımızı çalan, bizim hayır duygularımızı istismar eden, bizim 
zekâtlarımızı çalan, sadakalarımıza el koyan, evlatlarımızı alan, evlatlarımızı çalan 
bu ihanet şebekesine fırsat verme Allah’ım. 

Allah’ım, halkımız, ordumuza “Peygamber ocağı” adını verir. Halkımızın 
“Peygamber ocağı” dediği ordumuzu, ismini Hazreti Muhammed Mustafa’dan alan 
Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi, her türlü dâhilî ve haricî fitne ve fesattan sen 
muhafaza eyle Allah’ım. 

Allah’ım, Asya’dan Afrika’ya, Gazze’den Bosna’ya dünyanın muhtelif yerlerinde 
15 Temmuz gecesinden şu ana kadar milletimiz için gözyaşı döken, milletimizin 
istiklal ve istikbali için dua ve niyazda bulunan mazlumların hürmetine milletimizi 
her türlü kötülükten muhafaza eyle Allah’ım. 

Allah’ım, tarih boyunca mazlumun yanında yer alan bu aziz milleti zalimlere yem 
eyleme Ya Rab. Zalimlerin, münafıkların şerrinden, kötülüklerinden sen muhafaza 
eyle Allah’ım. 

Allah’ım, Yenikapı’daki bu varlığımızı, şehirlerimizin bütün meydanlarındaki 
kıyamımızı sen bir milat eyle Allah’ım.  Birlik miladı olsun Allah’ım. Yenikapı’da yeni 
kapıları aç milletimize Ya Rab, hayır kapılarımız, iyilik kapılarımız, barış kapılarımız, 
adalet kapılarımız hep açık olsun Ya Rabb’i. 

Allah’ım, milletimizin fertleri arasında kalpleri arasına kin, öfke ve nefret koyma 
Ya Rab.  Şu andan itibaren kıyamet sabahına kadar bu cennet vatan üzerinde 
kalplerimizi birbirine kenetle Ya Rab. Kardeşlik hukukuna riayet edenlerden eyle Ya 
Rab. Birbirimizin hukukunu, birbirimizin saygısını kendi saygımız, kendi hukukumuz 
kabul eyle Ya Rab.  

Allah’ım, bu fitne ve fesatlarla mücadele etmede milletimize güç ve kuvvet ver 
Allah’ım. Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ayırma Ya Rab. Zalimlerin 
zulmüne rağmen, millet olarak bizi haktan ve adaletten ayırma Ya Rab. (“Âmin” 
sesleri) Kin, öfke ve intikamla hareket etmeyi milletimize nasip etme Ya Rab. Fakat 
bu millete bu ihaneti reva görenleri kahruperişan eyle Ya Rab.  Bu millete bu ihaneti, 
bu işgali, bu katliamları reva görenleri sen kahruperişan eyle Ya Rab.  Kötülerin 
kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma Ya Rab. Kötülerin kötülüklerine rağmen 
bizi iyilikten ve ihsandan ayırma Ya Rab. Milletimizin idarecilerini, milletimizin 
senin rızana ve milletimizin ebediyete kadar bu topraklarda istiklal ve istikbali için 
çalışmalarında muvaffak eyle Ya Rab.

Âmin ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbülâlemîn el Fatiha. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli 
kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini 
Fetullahçı Terör Örgütü’ne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

Türk milletinin başka bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ecdadımız 100 yıl önce hangi idrakle Çanakkale’de kanının son damlasına 

kadar mücadele ettiyse, 15 Temmuz’da da aynı iradeyle FETÖ’cü terör örgütünü, 

darbecileri geri püskürttük. Gazi Mustafa Kemal’in İstiklal Harbi’ni başlatmasını ve 

zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz’da Türkiye’nin tüm 

şehirlerinde adeta kol geziyordu.

15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara 

değil, aynı zamanda askerî sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, 

rayından çıkmayacağını göstermiştir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli 
kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini 
Fetullahçı Terör Örgütü’ne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

Türk milletinin başka bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ecdadımız 100 yıl önce hangi idrakle Çanakkale’de kanının son damlasına 

kadar mücadele ettiyse, 15 Temmuz’da da aynı iradeyle FETÖ’cü terör örgütünü, 

darbecileri geri püskürttük. Gazi Mustafa Kemal’in İstiklal Harbi’ni başlatmasını ve 

zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz’da Türkiye’nin tüm 

şehirlerinde adeta kol geziyordu.

15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara 

değil, aynı zamanda askerî sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, 

rayından çıkmayacağını göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

Yenikapı Mitingi - 7 Ağustos 2016
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Geldiğimiz noktada saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, tüm siyasi 

partileriyle, tüm kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır, diğer tarafta ise kimi 

etnik istismar, kimi dini istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan terör örgütleri 

vardır. Onların arkasındaki karanlık güçler vardır. Devletinden, milletinden, haktan 

ve hakikatten yana olan herkes bugün burada, Yenikapı’dadır. Buradan 80 vilayete 

selam olsun. Buradan 79 milyona selam olsun.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Yenikapı Konuşması 
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Geldiğimiz noktada saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, tüm siyasi 

partileriyle, tüm kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır, diğer tarafta ise kimi 

etnik istismar, kimi dini istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan terör örgütleri 

vardır. Onların arkasındaki karanlık güçler vardır. Devletinden, milletinden, haktan 

ve hakikatten yana olan herkes bugün burada, Yenikapı’dadır. Buradan 80 vilayete 

selam olsun. Buradan 79 milyona selam olsun.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman da, Demokrasi ve Şehitler Mitingindeki 
konuşmasında, Gazi Meclis’in, darbeye karşı büyük bir direniş göstererek ikinci gazi payesini hak ettiğini 
söyledi. Milletçe muhteşem bir beraberliğin sergilendiği bir meydanda tek ses, tek yürek oluşumundan 
gurur duyduğunu ifade eden Kahraman:

Bugün, 15 Temmuz şehitlerimizi anmak ve darbeye karşı demokrasimizin 

kazandığı zaferi taçlandırmak için bir aradayız. Ay yıldızlı bayrağımız altında; tek 

millet, tek devlet, tek vatan şuuru içinde olduğumuzu haykırmak ve darbeleri tarihe 

gömdüğümüzü bütün dünyaya duyurmak için bir aradayız.

Dünyada gazi unvanı bulunan tek parlamento Türkiye Büyük Millet Meclis'idir. 

Çalışma günü olmamasına rağmen 15 Temmuz gecesi, darbe harekâtının 

başlaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz hemen açıldı. Ve gece boyunca 

açık tuttuk. Ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık  ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

grubu bulunan 4 partinin imzaladığı bir ortak bildiri yayımladık. Partiler, darbenin 

karşısında, demokrasinin yanında durduklarını dünyaya açıkladılar. İradeye 

konulmak istenen ipoteğe karşı koyarak ikinci defa Meclisimiz gazilik payesini hak 

etti. Milletçe yaptığımız şanlı direnişe tahammül edemeyen meczuplar, milletin 

bağrını, kalbini bombaladılar. Meclisimize bomba attılar.

Milletçe yaptığımız 
şanlı direnişe 

tahammül 
edemeyen 

meczuplar, 
milletin 

bağrını, kalbini 
bombaladılar.

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 

Yenikapı 
Konuşması 



Gazi Meclis'te O Gece

212

AK PARTİ Genel Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım

AK PARTİ Genel Başkanı Başbakan Sayın Binali Yıldırım da FETÖ’nün darbe girişimi karşısında milletin 
direnişiyle destan yazıldığını söyledi. Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

Üzerimizden uçaklar uçtu, tanklar caddeleri işgal etti, asker kıyafetindeki teröristler 
silahlarıyla millete kan kustu. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız milleti 
meydanlara davet etti. Selalar okundu, ezanlar baştan başa Türkiye’de yankılandı. 
İşte bu aziz millet, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de 81 vilayette hep birden şunu 
söyledi, ‘Toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa, toprağın altında şerefle yatarız, 
şehit oluruz, gazi oluruz’. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan bu millet, 
aynı ruhla 15 Temmuz destanını da yazdı.

Allah’a hamdolsun, toprağın altında şerefiyle yatan şehitlerimiz sayesinde bugün 
bu topraklarda şerefimizle, bağımsızlığımızla, kardeşliğimizle bir olarak, beraber 
olarak yaşıyoruz. Allah şerleri hayra çevirir, bizi öldürmeyen her darbe bizi daha da 
güçlendirir işte burada olduğu gibi.

Yüzyıl önce bu toprakları işgal ettiler, ama biz oradan tek bir devlet, tek bir millet 
olarak doğduk. İşte bugün bize kötülük yapacaklarını zannedenler yanıldılar, 
muhteşem, bu tarihî, anlamlı tabloyu hesap edemediler.

Türkiye’yi milletimizle, siyasi partilerimizle, sivil toplumlarımızla liderliğimizde 2023 
hedeflerine taşıyacağız. Türk-Kürt, Alevi-Sünni arasındaki muhabbet, dayanışma, 

kardeşliği daha da geliştireceğiz.

Toprağın 
üzerinde şerefsiz 
yaşamaktansa, 
toprağın altında 
şerefle yatarız, 
şehit oluruz, 
gazi oluruz.

Başbakan 
Binali Yıldırım’ın 
Yenikapı 
Konuşması 
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 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında, TBMM’yi 15 Temmuz 
akşamı sabaha kadar açık tutan ve yöneten TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a teşekkür etti. TBMM’nin 
gazi, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclis olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: 

TBMM sabaha kadar çalışarak darbecilere dik durarak, sadece kendi onurunu değil 

sizin seçip parlamentoya gönderdiğiniz milletvekillerinin onurunu ve milletimizin 

onurunu korumuştur. O nedenle parlamentoda grubu bulunan 4 siyasi partinin 

liderleri ve milletvekilleri darbeye karşı açık net bir tavır koymuşlardır. Darbeye karşı 

demokrasi bildirgesini hep beraber imzalamışlardır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden ve niçin bu noktaya gelindiğini sorarak, teşhisi doğru 
konulduğunda tedavinin de güzel olacağını söyledi. “Bir musibet, bin nasihatten evladır.” diye bir 
atasözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında halkın, tankların önüne siper 
alarak, canını siper ederek demokrasiyi savunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, 

Siz bir tarih yazdınız. Türkiye’ye bir tarih kazandırdınız. Sadece darbe değil, 

demokrasi üzerinde tüm vesayetleri reddetmeliyiz. Demokrasi milletin iradesidir. 

Milletin iradesi üzerindeki her türlü gölgeye son vermeliyiz. Bu azim ve kararlılıkla 

yola çıkmalıyız. Onun için "Ne darbe, ne dikta, yaşasın tam demokrasi!" diyoruz.

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

Yenikapı 
Konuşması 

Siz bir tarih 
yazdınız.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli

“Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
sözlerine, “Türkiye tüm güzellik ve görkemiyle yeni bir sefere Yenikapı’dan başlamaktadır. Türk milleti 
kaderine sahip çıkmaktadır. Hepinizle övünüyorum, Türk milletiyle iftihar ediyorum.” diyerek başladı. 
FETÖ’nün darbe teşebbüsünde TBMM’yi, emniyet ve istihbarat kuruluşlarını bombalayan, sivil ve 
masum vatandaşları katledenlerin “Yaratılmışların en aşağısı, en alçağı” olduğunu belirten Bahçeli, 
sözlerine, milletin oynanan oyunlara, fitnelere rağmen cesaretle dik durduğunu, kardeşliği inançla 
savunduğunu da ekledi.

Alim ve hoca görünümlü bir teröristin sığındığı Pensilvanya’dan estirdiği beddua seanslarıyla, nefret 
söylemleriyle, öfke nöbetleriyle çetesine, cinayet örgütüne “Türkiye’ye vurun.” emri verdiğini ifade 
eden Bahçeli, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin milletin silahını yine millete çevirdiğini, milletin 
imkânlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istediğini anlattı.

Kim, milletimize biçilmek istenen bu kefeni kader diye kabul edebilirdi? Hangi 

millet ve vatan sevdalısı kardeşim olanları hazmedebilirdi? Tanı ağarmayan zifiri 

geceye mahkûm etmek istediler, itiraz ettiniz. İradenizi çalmak istediler, reddettiniz. 

Yeri geldi tankın önüne yattınız. Yeri geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine 

girercesine yürüdünüz. Ateşe, kine, nifaka kafa tuttunuz, ihanete bu aziz vatanı dar 

ettiniz. Çünkü siz Türk milletisiniz. Çünkü siz Türkiye’siniz. Sizler büyük bir ecdadın, 

muazzam bir tarihin mirasçılarısınız!

Türk milletiyle 
iftihar ediyorum.

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin 
Yenikapı 
Konuşması 
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Türk milletinin küresel mahfillerde yazılan senaryoların ve dost görünümlü düşmanların farkında 
olduğunu kaydeden Bahçeli, 

Bu vatan üç beş teröristin keyfî ve sözde vaazlarıyla düşmeyecektir; zira bu 

vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. "Bayrakları bayrak 

yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."   Ve üzerinde 

yaşadığımız topraklar vatandır, nitekim tertemiz şehit kanıyla yoğrulmuş, karılmış 

ve karışmıştır.

Konuşmasına, yeni bir sayfa açılmasını isteyerek devam eden Bahçeli, millî bir uzlaşmayla, hukukun 
üstünlüğünü gözeterek, insan hak ve özgürlüklerini muhafaza ederek, geleceğin haritasının çizilmesi 
gerektiğini anlattı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde yaptığı konuşmada, 
her yönüyle millî ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrultusunda asil millet ve 
onun bağrından çıkan TSK’nın gerçek evlatlarıyla, emniyet mensuplarının kahramanca ve ferasetle 
15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı koyduğunu dile getirdi. Akar, bu rezaleti Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'ne mazisi şan ve şerefle dolu TSK’ya ve asil millete yaşatan hainlerin en ağır                                                                         
şekilde cezalandırılacağını dile getirerek; 

Bayrak, vatan, 
devlet ve millet 

için ölürsem şehit, 
kalırsam gazi…

Genelkurmay Başkanı 
Hulusi Akar’ın 

Yenikapı 
Konuşması 
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Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu nedenle sizlerin yüce milletimizin asker 

elbisesi içerisine girmiş eli kanlı caniler, hainlerle, görevinin başında olan, ülkemizin 

bekası için aynı zamanda bölücü terör örgütü PKK ve sınırlarımızın hemen yanı 

başındaki diğer tehditlerle de canla başla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

kahraman, fedakâr mensuplarını çok iyi ayırt ederek davranması bu zor süreçte 

bizlere güç ve moral vermiştir. Bundan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum, 

şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi, güven ve sevginin de 

ülkemizin, asil milletimizin birlik bütünlük ve güvenliği bakımından hayati öneme 

haiz olduğunun da bilincindeyiz. Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden, 

canı pahasına millî iradenin hâkimiyeti ve demokrasinin idamesi için gösterdiği 

kahramanlık, fedakârlık her türlü takdirin üzerindedir. Her zaman saygıyla ve 

şükranla anılacaktır. Bundan dolayı bir kez daha sizlerin şahsında asil milletimize 

saygı ve şükranlarımızı sunuyorum.

Orgeneral Akar, TSK’nın demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlı, sadık, ezici çoğunluğunun devleti 
ve milletiyle birlikte hareket etme yönünde takındığı tutumla bütünleşerek tarihsel niteliği olan ordu 
millet kavramının daha da güçlenmesini sağladığını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret 
ettiği “Hâkimiyet Milletindir.” düsturunun en temel anlayışları olduğunu ve bu anlayışın sonsuza dek 
süreceğini vurguladı.
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’IN MİLLETVEKİLLERİNE 
GÖNDERDİĞİ MEKTUP



Gazi Meclis'te O Gece

218



Gazi Meclis'te O Gece

219

SARAJEVO, BOSNIA 
AND HERZEGOVINA 

ZURICH, SWITZERLAND

SARAJEVO, BOSNIA 
AND HERZEGOVINA 

ZURICH, SWITZERLAND

TÜRKİYE DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN 
15 TEMMUZ TEPKİLERİ

Saraybosna, Bosna-Hersek

Zürih, İsviçre
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GAZA CITY, PALESTINE 

MILAN, ITALY 

GAZA CITY, PALESTINE 

MILAN, ITALY 

Gazze, Filistin

Milano, İtalya
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U.S. Boston,Pennsylvania, Chicago | Germany Berlin, 

Cologne | Azerbaijan Baku | Australia Melbourne 

| Austria Vienna | Belgium Brussels | Bosnia and 

Herzegovina Sarajevo | Morocco | Palestine Gaza City 

| France Strasbourg | Italy Milan | Sweden Stockholm 

| Switzerland UN Geneva, Zurich | Canada Toronto | 

Qatar | Kosovo Prizren | Libya Tripoli | Lebanon Beirut | 

Luxembourg | Hungary Budapest | Macedonia Skopje | 

Pakistan | Somalia | Syria Azaz | Tunisia | Jordan Amman

Cities in which anti-coup protests were held

OUTSIDE FETULLAH GULEN’S 
RESIDENCE IN PENNSYLVANIA, U.S. 

Pensilvanya, ABD

Rabat, Fas
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Türkiye, Avrupa Birliği için anahtar bir 
ortaktır. AB, demokratik olarak seçilmiş 
olan hükûmeti, ülkenin kurumlarını 
ve hukukun üstünlüğünü tam olarak 
desteklemektedir.

Türkiye anayasası ve demokrasisine karşı 
işlenen bu suçu şiddetle kınıyorum.

Yunan hükûmeti ve halkı Türkiye’deki 
durumu takip etmektedir. Yunan 
halkı demokrasi ve anayasal düzeni 
desteklemektedir.

Türkiye’deki durumu yakından takip 
ediyoruz ve ülkedeki düzen ve istikrarın 

en kısa sürede tekrar sağlanmasını ümit 
ediyoruz.

Türkiye’de demokratik olarak seçilmiş olan 
hükûmete ve şahsında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimizi ifade 
etmek istiyoruz.

Kalla, darbe girişimini “çok endişe verici” 
olarak tanımlarken Türk hükûmeti ve 

demokrasisine desteğini ifade etti.

Şiddet yoluyla yönetimi ele geçirme 
çabalarını şiddetle kınıyorum. Türkiye’de 

kamu düzeninin hızla tekrar sağlanmasını 
diliyor ve Türk halkının hayatlarının 
normale dönmesini ümit ediyorum.

Darbe girişiminin sona ermesinden dolayı 
memnunuz.

İspanya, büyük bir dost ve anahtar 
müttefiki olan Türkiye’deki darbe 

girişimini açık ve koşulsuz bir biçimde 
kınamakta ve meşru yöneticiler ile 

demokratik olarak seçilmiş kurumlara 
desteğini deklare ederek anayasal düzen 

ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması 
çağrısında bulunmaktadır.

Ne yazık ki bazılarının tank, uçak ve 
helikopter kullanarak yönetimi ele 

geçirebileceklerini ve halk tarafından seçilmiş 
hükûmeti devirebileceklerini düşünenlerin 

var olduğu bir bölgede yaşamaktayız. 
Askeri darbeler ve insanların üzerine silah 
ve tankları doğrultma zamanı geçmiştir. 

Bugün İran, Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan ve 
Bahreyn’in sorunlarını ancak seçim sandıkları 

çözebilir.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani  

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani

Avrupa Birliği Liderleri

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Giorgi Margvelaşvili

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Belçika Başbakanı Charles Michel

Çin Dışişleri Bakanlığı

Endonezya Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla

DÜNYA LİDERLERİNDEN 15 TEMMUZ TEPKİSİ
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Başkan (Barack Obama) ve Dışişleri Bakanı 
(John Kerry) Türkiye’deki tüm tarafların 
demokratik olarak seçilmiş olan hükûmeti 
desteklemeleri, itidalli davranmaları ve şiddet 
ve kan dökmekten kaçınmaları gerektiği 
üzerinde görüş birliği içindedirler.

Devletlere karşı anayasaya aykırı ve 
şiddet içeren yöntemler kullanılmasını 

kategorik olarak reddediyoruz. Hayatını 
kaybedenlere başsağlığı diliyor ve 

Türkiye’de anayasal düzen ve istikrarın 
en kısa sürede tekrar kurulmasını ümit 

ediyoruz.

Ukrayna, Türk halkına ve ülkenin seçimle 
gelmiş yöneticilerine güçlü desteğini ifade 
etmektedir.

Almanya hükûmeti adına Türk ordusunun 
bazı unsurlarının ülkenin seçilmiş 

hükûmeti ve Cumhurbaşkanını güç 
kullanmak suretiyle düşürme girişimini 

şiddetle kınıyorum. Bu darbe girişimi 
sırasında çok sayıda insanın ölmesi 

trajiktir.

Tüm Kanadalılar adına bu gece Türkiye’de 
meydana gelen olaylardan duyduğumuz 

kaygıyı ifade etmek isterim. Tüm taraflara 
itidal çağrısında bulunuyoruz. Kanada, 
Türkiye’de demokrasinin korunmasını 

desteklemektedir.

Türkiye bizim bir üyemiz ve bizler 
Türkiye’deki demokratik kurumları ve 
yetkilileri destekliyoruz. Şu anda önemli 
olan düzeni tekrar sağlamak, soğukkanlı 
davranmak ve demokratik kurum ve 
kuralları korumaktır.

Seçim sandıkları ile ortaya konan halk 
iradesini ortadan kaldırmaya yönelik 

anayasaya aykırı girişimlere hep 
beraber karşı duruyoruz. Hangi surette 

olursa olsun darbelere müsamaha 
gösterilmemelidir. Özgürlük, güvenlik 
ve refahımızın temelinde yatan unsur 

demokratik süreçtir.

Amaçlananın tam tersi olacaktır… 
Ve kimin güvenilmez olduğu ortaya 

çıkacaktır.

Renzi, Türkiye’de meydana gelen son 
olayları yakından takip ettiğini ve darbe 

girişiminin başarısız olmasından ötürü 
memnuniyetini ifade etmiştir.

ABD Başkanı Barack Obama

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi
(AKPM) Başkanı Pedro Agramunt

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı 
Bakir İzzetbegovic

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İtalya Başbakanı Matteo Renzi

Malezya Başbakanı Najib Razak
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İngiltere Başbakanı Therasa May, ülkesinin 
Türkiye’de demokratik yollarla işbaşına 
gelmiş kurumlara desteğini vurguladı. May 
şöyle dedi: “Ordudaki bir kısım unsurlar 
tarafından yapılan darbe girişimini kesin 
olarak kınıyoruz. Daha fazla şiddet olayı 
yaşanmaması için herşey yapılmalıdır."

Türkiye için tek seçenek anayasal düzen ve 
hukukun üstünlüğüne tekrar dönülmesidir.

Cuburi, Türkiye parlamentosuna yapılan 
saldırıyı kınadı ve Türkiye’de siyasal süreç 
ve demokratik sisteme saygı duyulması 
gerektiğini vurguladı.

Türkiye’deki darbe girişimini kınıyor ve 
AB’nin Türkiye’deki seçilmiş kurumlara 

olan desteğini tekrar vurguluyoruz. 
Avrupa Birliği, Türkiye ve Türk halkı ile 

dayanışma içindedir.

Fransa, sükûnetin hızlı bir şekilde tekrar 
sağlanacağına inanmaktadır. Türk 

demokrasisinin bu sınavdan güçlenerek 
çıkacağını ve temel özgürlüklere tam 

olarak saygı gösterileceğini ümit 
etmektedir.

İstanbul ve Ankara’daki darbe girişimini 
kınıyorum. Türk halkının içinde bulunduğu 

demokratik yoldan geri dönülmesi kabul 
edilemezdir. Somali, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmeti 
tümüyle desteklemektedir.

Türkiye’de demokrasi ve demokratik yollarla 
göreve gelmiş hükûmete tüm halk ve tüm 

siyasal partiler tarafından gösterilen desteği 
memnuniyetle karşılıyorum. Soğukkanlılık ve 
itidal gösterilmesi ve Türkiye’deki demokratik 

kurumlar ve anayasaya tam olarak saygı 
duyulması çağrısında bulunuyorum.

Türk halkının bu karmaşadan çıkacak 
donanıma sahip olduğunu ve demokratik 

olarak göreve gelmiş hükûmet ve 
kurumların yetkilerine tekrar kavuşacağını 

ümit ediyorum.

Türkiye’nin istikrarı tüm bölge için 
anahtardır. Bizler ülkede demokratik 
yollardan göreve gelmiş hûkûmeti ile 

hukuk ve kamu düzenini destekliyoruz.

İngiltere Başbakanı Theresa May

Romanya Başbakanı Dacian Cioloş

Irak Meclis Başkanı Selim El Cuburi Kosova Devlet Başkanı Hashim Thaçi

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini ve  Komşuluk Politikası 

ve Genişleme Müzakereleri Yüksek Komiseri 
Johannes Hahn
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Suudi Arabistan, Ekselansları Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hûkûmet 
tarafından yönetilen kardeş ülke Türkiye 
Cumhuriyetinde anayasal meşruiyet ve Türk 
halkının iradesi doğrultusunda normalleşmenin 
sağlanmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

Rabbah, Türk halkının liderlerini ve 
demokrasilerini korumakla büyük bir mucize 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek Allah’tan 
ümmeti korumasını dilemiştir.

Avustralya, tüm taraflara sükunet ve itidal 
gösterilmesi ve Türkiye’deki demokratik 

kurumlara saygı duyulması çağrısında 
bulunmuştur.

Darbe girişimi tam anlamıyla 
şoke ediciydi. Darbeciler ülkenin 
parlamentosunu ve demokratik 

kurumlarını bombalıyordu. Bu darbe 
girişimi en güçlü şekilde kınanmalıdır 

ve aslında ben 15 Temmuz gecesi bu 
girişimin kabul edilemez olduğunu açık 

bir şekilde söyledim.

Emir, başarısız olan darbe girişimini kınamış 
ve Katar’ın kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile 

dayanışma içinde olduğunu ve bu ülke 
tarafından güvenlik, anayasal meşruiyet 

ve hukukun üstünlüğünün korunması için 
alınan tüm önlemleri desteklediğini ifade 

etmiştir.

Demokrasiye olan bağlılık ve desteklerini 
karanlık ve anarşi güçlerine karşı durarak 

gösteren cesur ve dirençli Türk halkının azim 
ve kararlılığına derin hayranlık duyuyoruz.

Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz

Fas Ulaştırma Bakanı Abdülaziz Rabbah

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamid es-Sani

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull
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TBMM’DEN DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATMAK ÜZERE YURT DIŞINA 
GÖNDERİLEN MEKTUPLAR

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın mevkidaşı Prof. Dr. Ehliman 
Emiraslanov’a göndermiş olduğu mektup.
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SONUÇ

Bazı özel zamanlar bazı kurumları, zamanları, kişileri veya mekânları benzerlerinden ayırarak özel bir makama taşır. 

Bu aslında kişilerin kendi başlarına karar verdikleri bir önem derecesi değildir. Bu, kişilerin herhangi bir mekânı öne 

çıkarma isteklerinin de bir sonucu değildir. Bu isimler bir anda umumun zihninde aynı şeyi çağrıştıran imgeler hâlini 

alıverir. Bu imgeler tamamen olayın tabii akışı ile kendiliğinden oluşuverir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat 

gibi isimlerdir bunlar. Normal hâliyle birer kelime veya sayıdan ibaret gibi görünen bu tarih ifadeleri aslında o günü 

bizzat yaşayan insanlar için artık birer has isimdirler ve tarihte kendilerine has özel bir makama yerleşmişlerdir; 

zikredildiklerinde taşıdıkları imge değerinden dolayı herkeste aynı düşünceleri duyguları hatırlatırlar.

Bu gelişme süreci dikkate alındığında 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 15/7 diye bir kısaltma hâlinde 

adlandırılması muhtemeldir. Ama henüz böyle bir anonim isim ortaya çıkmadı. Şu ana kadar o gece yaşanan şeyin 

adı “15 Temmuz İhanet Gecesi” olarak ifade edilmektedir. Çünkü o gece yaşanan sadece bir “olay” değildi; o gece 

yaşanan şey “Vatana İhanet"ti, bir “iç savaş girişimi”ydi, bir “işgal girişimi”ydi.

15 Temmuz’da darbeye kalkışanların bu hareketine sadece darbe teşebbüsü değil de “ihanet” denmesinin ve darbeci 

yerine “hain” sıfatının kullanılmasının nedenini iyi anlamak ve anlatmak gerektiğini düşünüyorum. O gece sadece 

hükûmeti devirmeye çalışan bir güruh olsaydı bu, “ihanet” ve “hain” adlandırmaları tartışılabilirdi. Ancak o gece 

bu vatanın askerine, polisine ve vatandaşlarına ölüm yağdıran ve sadece meşru hûkûmeti hedef almayıp, devletin 

ve milletin kalbi olan TBMM gibi kurumlara bomba yağdırmak suretiyle düşmanın yapmadığını/yapmayacağını 

yapmaya kalkışan, yani Devletine, milletine açık açık ihanet eden gözü dönmüş bir topluluk vardı. Bu topluluğun 

yaptığına “ihanet”, topuna birden de “hain” demek tartışma götürmez bir gerçektir.

Bu kitap, “Darbe” ile “İhanet” in, “Darbeci” ile “Hain” in arasındaki farkı bütün dünyanın görmesi, o geceyi yaşayanları 

bu tür teşebbüsleri unutmaması, rehavete kapılmaması, yeni nesillerin de bu tür girişimlere karşı uyanık olması 

için hazırlanmıştır. Yıllarca dünyanın değişik bölgelerinde cepheden cepheye koşmuş Türk milleti böylesine bir 

ihaneti hiç görmedi. İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif’in “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” 

diye ettiği duayı, bu cennet vatana göz diken düşmanlardan gelebilecek tehlikelere karşı söylemiş olduğundan hiç 

şüphemiz yoktu, Temmuz’un 15’ine kadar… Maalesef bu düşman, Mehmet Akif’in dahi tahmin edemediği bir 

şekilde kendi içimizden, kendi bağrımızdan, kendi can evimizden çıktı.

Bu çalışmanın mesajını şöyle bir duayla bitirmek istiyorum: “Allah hiçbir millete, kendi evladı gibi gördüklerinden 

hançer yemeyi, kendi kalbine acımasızca hançer yemeyi nasip etmesin. Böyle acı tecrübelerden insanoğlunu 

muhafaza buyursun.”
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Ömer HALİSDEMİR
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1 Erkan ER

2 Yasin Bahadır YÜCE

3 Muzaffer AYDOĞDU

4 Ramazan KONUŞ

5 Hasan GÜLHAN

6 Volkan CANÖZ

7 Samet CANTÜRK

8 Ali Mehmet VUREL

9 Osman ARSLAN

10 Ahmet ORUÇ

11 Mehmet ORUÇ

12 Davut KARAÇAM

13 Aydın ÇOPUR

14 Ahmet ÖZSOY

15 Yasin YILMAZ

16 Hüseyin GÜNTEKİN

17 Hakan GÜLŞEN

18 Lütfi GÜLŞEN

19 Mehmet GÜLŞEN

20 Muhammet YALÇIN

21 Bülent AYDIN

22 Erhan DURAL

23 Hüseyin KALKAN

24 Ferhat KOÇ

25 Mucip ARIGAN

26 Celalettin İBİŞ

27 Medet EKİZCELİ

28 Yasin Naci AĞAROĞLU

29 Ömer TAKDEMİR

30 Cuma DAĞ

31 Ömer Can AÇIKGÖZ

32 Ali ANAR

33 Muhammed Oğuz KILINÇ

34 Emrah SAPA

35 İbrahim ATEŞ

36 Varol TOSUN

37 Lokman BİÇİNCİ

38 Ali ALITKAN

39 Erkan YİĞİT

40 Edip ZENGİN

41 Sedat KAPLAN

42 Emin GÜNER

43 Akif KAPAKLI

44 Fırat BULUT

45 Ömer HALİSDEMİR

46 Necati SAYIN

47 Köksal KAŞALTI

48 İzzet ÖZKAN

49 Cüneyt BURSA

50 Alper KAYMAKÇI

51 Münir Murat ERTEKİN

52 Akif ALTAY

53 Ali İhsan LEZGİ

54 Ali KARSLI

55 Ayhan KELEŞ

56 Battal İLGÜN

57 Beytullah YEŞİLAY

58 Bülent KARALI

59 Cengiz POLAT

60 Dursun ACAR

61 Fatih KALU

62 Feramil Ferhat KAYA

63 Gökhan YILDIRIM

64 Gülşah GÜLER

65 Hakan ÜNVER

66 Hüseyin GORAL

67 Kübra DOĞANAY

68 Mehmet DEMİR

69 Mehmet KARACATİLKİ

70 Mehmet KOCAKAYA

71 Mehmet ŞENGÜL

72 Mesut ACU

73 Mesut YAĞAN

74 Murat ALKAN

75 Murat İNCİ

76 Mustafa AVCU

77 Mustafa KARASAKAL

78 Mustafa KOÇAK

79 Mustafa SOLAK

80 Mustafa TECİMEN

81 Mustafa YAMAN

82 Mutlu Can KILIÇ

83 Niyazi ERGÜVEN

84 Osman EVSAHİBİOĞLU

85 Ömer İPEK

86 Özgür GENCER

87 Özkan ÖZENDİ

88 Resul KAPTANCI

89 Rüstem Resul PERÇİN

90 Serhat ÖNDER

91 Serkan GÖKER

92 Suat AKINCI

93 Suat ALOĞLU

94 Sultan Selim KARAKOÇ

95 Sümer DENİZ

96 Fazıl GÜRS

97 Hasan ALTIN

98 Uhud Kadir IŞIK

99 Ümit ÇOBAN

100 Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU

101 Vedat BÜYÜKÖZTAŞ

102 Volkan PİLAVCI

103 Yusuf ELİTAŞ

104 Zeynep SAĞIR

105 Selim CANSIZ

106 Hasan YILMAZ

107 Yunus UĞUR

108 Fevzi BAŞARAN

109 Muhsin KİREMİTÇİ

110 Yusuf ÇELİK

111 Seyit Ahmet ÇAKIR

112 Ufuk BAYSAN

113 Murat ELLİK

114 Faruk DEMİR

115 Fikret Metin ÖZTÜRK

116 Seher YAŞAR

117 Yakup KOZAN

118 Mustafa ASLAN

119 Hakan YORULMAZ

120 Tevhit AKKAN

121 Fuat Bozkurt

122 Erol İNCE

123 Yakup SÜRÜCÜ

124 Eyyüp OĞUZ

125 Halil HAMURYEN

126 Mehmet Akif SANCAR

127 Hurşut UZEL

128 Halil IŞILAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZ *
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129 Cennet YİĞİT

130 Alpaslan YAZICI

131 Birol YAVUZ

132 Turgut SOLAK

133 Aytekin KURU

134 Sevda GÜNGÖR

135 Önder GÜZEL

136 Demet SEZEN

137 Halit GÜLSER

138 Velit BEKDAŞ

139 Mustafa SERİN

140 Zafer KOYUNCU

141 Meriç ALEMDAR

142 Ümit GÜDER

143 Yıldız GÜRSOY

144 Oğuzhan YAŞAR

145 Bülent YURTSEVEN

146 Nedip Cengiz EKER

147 Mehmet ÇETİN

148 Mehmet Şefik ŞEFKATLIOĞLU

149 Türkmen TEKİN (Kadın)

150 Hüseyin KISA

151 Mahir AYABAK

152 Zekeriya BİTMEZ

153 Ümit YOLCU

154 Muhammet AKSU

155 Akın SERTÇELİK

156 Erol OLÇOK

157 Abdullah Tayyip OLÇOK

158 Mete SERTBAŞ

159 İlhan VARANK

160 Tahsin GEREKLİ

161 Muhammet AMBAR

162 Lokman OKTAY

163 Sevgi YEŞİLYURT

164 Onur KILIÇ

165 Yılmaz ERCAN

166 Mustafa KAYMAKÇI

167 Fatih SATIR

168 Timur AKTEMUR

169 Yalçın ARAN

170 Ozan ÖZEN

171 Şeyhmus DEMİR

172 Mehmet KARAASLAN

173 İhsan YILDIZ

174 Askeri ÇOBAN

175 Burhan ÖNER

176 Kemal TOSUN

177 Osman YILMAZ

178 Recep BÜYÜK

179 Mehmet YILMAZ

180 Gökhan ESEN

181 Murat AKDEMİR

182 Mehmet Ali KILIÇ

183 Kemal EKŞİ

184 Burak CANTÜRK

185 Halil KANTARCI

186 Ahmet KOCABAY

187 İbrahim YILMAZ

188 Murat KOCATÜRK

189 Şirin DİRİL

190 Murat NAİBOĞLU

191 Erkan PALA

192 Tolga ECEBALIN

193 Emrah SAĞAZ

194 Serdar GÖKBAYRAK

195 Sait ERTÜRK

196 Barış EFE

197 Batuhan ERGİN

198 Münir ALKAN

199 Mustafa CAMBAZ

200 Kader SİVRİ

201 Servet ASMAZ

202 Mehmet Şevket UZUN

203 Cemal DEMİR

204 Ahmet KARA

205 Ömer CANKATAR

206 Metin ARSLAN

207 Adil BÜYÜKCENGİZ

208 Haki ARAS

209 Şuayip SEFEROĞLU

210 Yunus Emre EZER

211 Mehmet GÜDER

212 Murat MERTEL

213 Şükrü BAYRAKÇI

214 Hasan KAYA

215 Erdem DİKER

216 İsmail KEFAL

217 Şenol SAĞMAN

218 Fahrettin YAVUZ

219 Vahit KAŞÇIOĞLU

220 Mustafa DİREKLİ

221 Recep GÜNDÜZ

222 Ayşe AYKAÇ

223 Vedat BARCEĞCİ

224 Orhun GÖYTAN

225 Köksal KARMİL

226 Samet USLU

227 Salih ALIŞKAN

228 Mahmut COŞKUNSU

229 Onur Ensar AYANOĞLU

230 Çetin CAN

231 Muhammet Fazlı DEMİR

232 Murat DEMİRCİ

233 Halit Yaşar MİNE

234 Muharrem Kerem YILDIZ

235 Halil İbrahim YILDIRIM

236 Ramazan MEŞE

237 Erhan DÜNDAR

238 Engin TİLBEÇ

239 Ramazan SARIKAYA

240 Cengiz HASBAL

241 Fatih DALGIÇ

242 Şener DURSUN

243 Özcan ÖZSOY 

244 Mahmut EŞİT

245 Ferdi YURDUSEVEN

246 Hikmet BAYSAL

247 İsmail KAYIK

248 Ziya İlhan DAĞDAŞ

249 Yusuf ÇELİK

250 Jaouad MERROUNE

251 Mahmut EREN 

* Şehitler listesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nden temin edilmiştir.
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TUTANAKLAR

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

TUTANAK 

TUTANAK
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İsmail KAHRAMAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

20, 21 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR - Sayın Başkanım, öncelikle, teşekkür ediyorum.

Üslubumu bağışlarsanız, sizi, 15 Temmuz hain darbe girişimindeki kahramanca tavrınızdan dolayı bir milletvekili 
olarak acizane, kutlamak istiyorum. Hatta o günle ilgili size şöyle bir yorumum var, müsaadenizle onu da ifade etmek 
istiyorum: Bazı olaylar vardır ki o olaydaki tavrınız sizi sadece soyadınız değil sıfatınız da kahraman yapar. Soyadınız 
Kahraman ama sizin o gün gösterdiğiniz cesur, dirayetli, net tavrınız sebebiyle sıfatınız da “kahraman” oldu. O yüzden 
beni bağışlayın, sizi gönülden tebrik ediyorum.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Değerli Hocam, ben lütufkâr iltifatlarınıza, beyanlarınıza, teveccühünüze çok 
teşekkür ediyorum. Orada ortaya konan tavır, koymam gerekendi, vazifemdi; yaptım. Siz de benimle beraberdiniz, bana 
verdiğiniz sıfatlar neyse, aynısı sizde de var.

NECDET ÜNÜVAR - Ama efendim, şöyle bir fark var: Yani tabii ki sizden beklenmez. Ama o gün şöyle bir Meclis Başkanı 
olsa idi “Efendim, ben insanların hayatını tehlikeye atamam, ben Meclis'i açmıyorum, açtırmıyorum.” deseydi, o Meclis 
açılmazdı. Doğru mu?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Doğrudur. 

NECDET ÜNÜVAR - Ben de belki gelir Meclis'in bahçesinde dolaşabilirdim ama Genel Kurula giremezdim. O Genel Kurulu 
açtırma kararı, iradesi, dirayeti, bomba patladığı hâlde, bombalar yağdığı hâlde Meclis'i terk etmemek bence çok 
önemliydi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hep beraber.

NECDET ÜNÜVAR - Orada bulunan her bir arkadaşımız hakikaten çok ciddi bir iş yapmıştır ama sizin Meclis Başkanı olarak 
orada irade ortaya koyup “Ben bu Meclis'i açıyorum, çalıştırıyorum.” şeklindeki dirayetiniz her türlü takdirin üzerindedir.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hüsnüteveccühünüze teşekkür ediyorum. 
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NECDET ÜNÜVAR - Efendim, bu kısa girişten sonra şöyle bir sualle başlamak istiyorum. Darbe girişimini ne zaman, 

nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme ve Genel Kurulu açma kararını nasıl verdiniz?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Değerli Hocam, ben 1960’ta hukuka yeni girmiş bir talebeydim, 27 Mayıs darbesini 

biliyorum. Arkasından, 22 Şubat 1962 Talat Aydemir darbe teşebbüsünü biliyorum. 

NECDET ÜNÜVAR - O güne ait bir fotoğraf var Başkanım, hatırlıyor musunuz? Şu İçişleri tarafından Harp Okulu öğrencileri, 

yaklaşık 20-25 kişi, böyle yere siper almışlar ve Meclis'e doğru silah doğrultmuşlar. Gördünüz mü o fotoğrafı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Görmedim.

NECDET ÜNÜVAR - Ben o fotoğrafı size takdim edeyim inşallah.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Harp Okulu komutanıydı Talat Aydemir, talebe kendisini çok seviyordu. Tabii, 

o sevgiyi oluştururken hedefinde o talebeyi kullanmak muhakkak ki vardı. Talat Aydemir 1960 darbesini hazırlayan 

çalışmaların 1956’daki ilk nüvesinde yer aldı.

NECDET ÜNÜVAR - Demokrat Parti o zaman iktidarda.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Demokrat Parti iktidarda, 1950, 14 Mayıs, seçimi kazanmış, Halk Partisi hezimete 

uğramış, o günkü seçim kanununa göre bir vilayette yüzde 51 alan, o vilayetin bütün milletvekillerini alır. 67 milletvekili 

aldı yalan olmasın ve o gün vilayetlerdeki milletvekili sayısı nüfusun 40 bine bölünmesiyle oluyordu. Nüfus yükseldikçe 

milletvekili sayısı artıyordu. Yalan olmasın yine dediğim, hatırımda kaldığı kadarıyla, gene ona bir bakmak lazım tabii 

kayıtlardan; 400 küsur milletvekili Demokrat Parti…

NECDET ÜNÜVAR - 411 diye hatırlıyorum onu.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Olabilir.

…63 veya 67 milletvekili İnönü. Hatta İnönü’nün bir resmi var müthiş bir hayret içerisinde, yani “Ben nasıl bu hâle 

geldim?” diye çok şaşırmış bir resmi var. Fahrettin Kerim Gökay İstanbul Valisi ve Belediye Başkanıydı, İstanbul’da miting 

yaptı Halk Partisi, Taksim doldu; miting, milletin işi gücü yok, ne yapacak? Mitinge gidecek ve “mini mini Valimiz” 

derlerdi Fahrettin Kerim Gökay’a, boyu kısaydı…

NECDET ÜNÜVAR - Tıp doktoru muydu Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Tıp doktoruydu, profesördü Fahrettin Kerim Gökay ve Vali ve Belediye Başkanıydı. 

İsmet Paşa’ya “Paşam işte İstanbul.” demişti Taksim’de. Başta İstanbul olmak üzere bütün vilayetler Demokrat Partinin 

net zaferiyle sonuçlandı. Netice itibarıyla, Malatya zannediyorum, İsmet Paşa’nın memleketi, birkaç vilayeti aldı. 

Fahrettin Kerim için “Mini mini Valimiz, ne olacak halimiz?” derdi millet. Fahrettin Kerim Gökay kendini tanıtırken 

Tito’ya… Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito gelmiş ziyarete, İsmet Paşa Cumhurbaşkanı, havaalanında karşılıyor, 

“Bendeniz İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Ordinaryüs Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay.” Tito’nun cevabı “Ben 
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sadece Tito.” Böyle meşhur bir laftır bu.

Geçelim, ayrı bir hikâye… Şimdi, 1960’ı biliyorum, Talat Aydemirleri biliyorum, 1962, 1963’ü biliyorum, 1969 bir sol 

darbe, sol değil, komünist darbe, Doğan Avcıoğlu Başbakan olacak, bir liste de hazır; bu, 12 Mart'a döndü.

NECDET ÜNÜVAR - Bu, 1971’den önceki darbe teşebbüsü.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - 1969 teşebbüsü bu. Ve 1971’de 12 Mart darbe teşebbüsü. Onu Atıf Erçıkan, 

Korgeneral, Plan ve Prensipler Daire Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç önledi ve Süleyman Bey’in 

meşhur, şapkayı alıp gittiğidir.

NECDET ÜNÜVAR - Muhtıra verildi, Meclis'te okundu… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Okundu Meclis'te ve Süleyman Bey’e sonra dediler ki: “Bak, Yeltsin tankın üstüne 

çıktı, darbeyi durdurdu; sen şapkayı aldın gittin.” O ne dedi? Tank var idi de mi üstüne çıkmadık.” dedi. O darbe de öyle. 

1980, malum 12 Eylül, 11 Eylül'de kan gövdeyi götürüyor, 12 Eylül oldu, hepsi bitti çünkü ön hazırlık vardı. Ve bir daire 

kurmuşlardı, başında orgeneral vardı, sonra Cenevre’ye Büyükelçi oldu, bir yıl müddetle Genelkurmay içerisinde bir 

daire olarak çalışıp ihtilali hazırladılar, darbeyi hazırladılar. Velhasıl 1960, 27 Mayıs ile günümüz arasında 16 tane darbe 

vardır neticelenen, neticelenmeyen; aşikâr bilinen, bilinmeyen, teşebbüs hâlinde kalan. Bu 17’nci darbe de 15 Temmuz 

darbesidir. Şimdi, eski darbeleri bildiğim için direnmenin gerektiği kanaati öteden beri bende vardır. Dolayısıyla, bir 

darbe varsa karşı duracaksın. Karşı durmazsan olmaz.

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, “Önceki darbelerde keşke biz de vatandaş olarak sokağa çıksak, keşke dirensek, keşke 

birazcık daha dik dursak, dirayetli dursak, bu darbeyi önleyebilirdik.” gibi düşünceniz herhâlde vardı değil mi o 

geçmişteki… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - 27 Mayıs bir çapulcu darbesidir.

NECDET ÜNÜVAR - Hatta 27 Mayıs darbesinden 2-3 gün önce Eskişehir’de büyük bir konuşma yapıyor rahmetli Menderes 

“Bu millet arkamda olduğu sürece…” diye bir konuşması var. Ondan çok kısa bir zaman sonra darbe oldu ve o millet 

arkasında durmadı mı, yoksa duramadı mı, yoksa organize mi olamadı? Ne oldu Başkanım 27 Mayıs'ta? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, 2 parti vardı, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyet Halk 

Partisinin iktidara gelmesi mümkün olmuyor, 1950’de, 14 Mayıs, bir hezimet; 1954’te o 60 küsur rakamı indi 30’lu rakama. 

Halkta yapılan anketler, mitingler; bu Demokrat Partinin önüne geçilemiyor. Onun üzerine işi darbeye döktüler. 2 parti 

olduğu için, bir nispetleme yapalım, en az yüzde 70 Adnan Menderes, Demokrat Parti; yüzde 30 CHP ve kalabalıklar nasıl, 

Menderes’e sevgi nasıl, müthiş. O kadar büyük kalabalık tek tekti, alt alta toplanmışlardı, yan yana dizilemediler. Alt alta 

3 tane 1; 3 ediyor, yan yana 3 tane 1; 111 ediyor. Yan yana dizilmeleri için teşkilatlanmış olmaları lazımdı. 

3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala Erzurum’daydı, o zaman Erzurum’daydı 3. Ordu; 27 Mayıstan itibaren 

üç gün müddetle darbeyi tanımadı, direndi ve 3. Ordu darbeye katılmadı. Üç gün sonra katıldı çünkü tek başınaydı ve 
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Genelkurmay Başkanı yaptılar onu, iki üç ay sonra da emekli ettiler Genelkurmay Başkanlığından. Adalet Partisinin 

başına geçti, Adalet Partisinin ilk genel başkanı. Demokrat Partinin sempatizanlarının kurduğu Adalet Partisinde 

bir asker, ordu komutanı niye var? Çünkü direndi Erzurum’da; ondan dolayı var. Menderes, 1960 27 Mayısında, cuma 

günüydü o, Menderes’in mitingi herhâlde pazardı, belki de daha önceydi yani Eskişehir’deki mitingi, muhteşem bir 

kalabalık, millet ayakta, sevgi namütenahi ve Kütahya’ya gidiyor, yoldayken darbe tahakkuk ediyor ve ona el koyuyorlar, 

getirip Ankara’ya Harp Okuluna koyuyorlar, sonra da hepsini toplayıp Yassıada’ya koyuyorlar. 

NECDET ÜNÜVAR -  “Albaylar darbesi” diyorlar, değil mi Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yok efendim, hayır efendim. Albaylar darbesi Yunanistan’dadır. 1 üsteğmen var, 

Muzaffer Özdağ üsteğmendir. Ahmet Er var, yüzbaşıdır. Numan Esin var, yüzbaşıdır. 

NECDET ÜNÜVAR - Alparslan Türkeş var. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Alparslan Türkeş kurmay albaydır. Aralarından hiçbir tane general yoktur. Üsteğmen, 

yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay; kadro budur. Darbe tahakkuk ettikten sonra Fahri Özdilek, Cemal Madanoğlu, baştaki 

Cemal Gürsel, Refik Tulga, bunlar hep generaller, sonradan dâhil edildiler. 

NECDET ÜNÜVAR - Ama zımni bir katılımları yok mu Başkanım? Yani sonuçta aşağı tabakadan bir grup darbe yapıyor 

ve sizin ifade ettiğiniz o generaller, orgeneraller sonradan muttali oluyorlar ve darbeyle kendilerini ilişkilendiriyorlar. 

Nitekim Cemal Gürsel önce Millî Birlik Komitesi Başkanı oluyor, daha sonra Cumhurbaşkanı seçiliyor, değil mi?
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, şöyle: Cemal Gürsel Kara Kuvvetleri Komutanıdır, yaş haddinden emekli 

edilmiştir, emekliye ayrılmıştır, İzmir’dedir. Cunta albay-üsteğmen arasıdır. Bir albayın işbaşına gelmiş olması, 3. 

Ordudaki direnme ortada, endişe meydana getiren durumdur. Cemal Gürsel Adnan Menderes’e bir mektup yazar 

İzmir’den, der ki: “Bak, sen iyi adamsın ama Bayar iyi adam değil. Gel sen seçime git.” Bir tavsiye mektubu, bir veda 

mektubu. O mektubun Menderes’i metheden kısımlarını açıklamadılar da “Bu mektup yazmıştı.” diye açıkladılar. Cemal 

Gürsel’e telefon ediyorlar “Gel başımıza geç, biz darbeyi yaptık. Seni Millî Birlik Komitesi Başkanı ve devlet başkanı 

yapacağız.” “Peki.” diyor, özel uçak gönderiyorlar, o uçakla Ankara’ya geliyor. Diğer bir tipik misal Refik Tulga’dır, 

tuğgeneraldir, Zırhlı Birlikler Komutanıdır, Zırhlı Tugay Komutanıdır Davutpaşa’da. Orada 2 binbaşı var tuğgeneralin 

altında; albay değil, yarbay değil, binbaşı. Biri Orhan Erkanlı’dır, biri Şükran Özkaya’dır. Bu 2 binbaşı İstanbul’daki darbeyi 

yapandır, yekûn güçleri de Zırhlı Tugaydır. Biri Harbiye’de Orduevine gider, biri Cağaloğlu’na Vilayete gider. Radyoda 

bildiri okunmuştur, tanklar dışarı çıkmıştır ve herkes suskundur, karşı hareket mevzubahis değildir. Bir Radyoevini bir de 

Vilayeti aldın mı bitti. Bu iki arkadaş Refik Tulga’yı, Tugay Komutanlarını -Zırhlı Tugay'a- darbeye katılmaya davet ederler, 

“Paşam ya da Komutanım, biz darbe yaptık, sizi Komiteye davet ediyoruz. Size İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığını 

vereceğiz. İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığını mı istersiniz, Balmumcuyu mu istersiniz?” Gözaltına alınanlar Beşiktaş 

Balmumcu’da. “Bana bir yarım saat müsaade edin.” der, sonra Balmumcu’yu değil de Cağaloğlu’nu, Valiliği tercih eder. 

Vali ve Belediye Başkanı olur Refik Tulga ve Konseyin, Millî Birlik Komitesinin bir üyesi olur. Hepsi böyle dâhil edilmiştir, 

sonra dâhil edilmişler. Bu ana çekirdekte olan, 1956’da kurulan çekirdekte olan, mesela Faruk Güventürk, mesela 

Talat Aydemir, o harekâtın olduğu gece olmadıkları için -Talat Aydemir Kore’deydi- Millî Birlik Komitesine giremediler. 

O hınç onlarda hep devam etmiştir ve Talat Aydemir’in 1962’deki isyanının temeli “Ben niye Millî Birlik Komitesinde 

yokum?” diyedir. Albaylar cuntası değildir bu, aşağıdan yukarıya doğrudur. Kaydını bilmek lazım, benim kayıtlarımda 

var. 8 yüzbaşı, 7 binbaşı, 9 yarbay, 6 albay gibi toplam 38 kişidir, General İrfan Baştuğ vardır, İstanbul’dan gelirken trafik 

kazasında ölmüştür, 37’ye inmiştir. Kendi aralarında 1961 Kasımında bölünme olmuştur, Ondörtler ortaya çıkmıştır, 9’u 

Türkeş’le beraberdir, 5’i de Halk Partilidir, Orhan Erkanlı’yla beraberdir.

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, o zaman bir Recep Tayyip Erdoğan olsaydı o sizin söylediğiniz husus, halkın ayaklanması, 

halkın direnmesi tahakkuk eder miydi? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Biraz zor ederdi, bugünkü iletişim o gün yok. Yani diyelim ki Aydın ayağa kalktı, 

Menderes’in memleketi veya İstanbul ayağa kalktı, onun Düzce’ye, onun Artvin’e, onun -ne bileyim- Adana’ya ulaşması 

hadisesi lazım.

NECDET ÜNÜVAR - Ama askerî bir bağlantı vardı, eski askerlerin özel kullandığı telsizler, telefonlar falan yani tamam, 

iletişimi yoktu ama… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Asker mesela Adana’ya bildirdi telsizle, halka bildirmedi ki. Adanalı Menderes’le 

beraber, Rizeli Menderes’le beraber…

NECDET ÜNÜVAR - Yani oradaki alt seviyedeki katılım olduğu için belki üst seviyedekiler “Ha, mademki halk bunu 

istemiyor, o hâlde biz şey yapmayalım.” 



Gazi Meclis'te O Gece

324

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ne dersen onu yapan, idare eden, “Demek ki hikmet var.” diyen bir halkımız var ve 
itaatkâr bir halkımız var. Hatta o gün, 27 Mayıs günü Demokrat Partili olmasına rağmen bayrak asanlar vardı.

NECDET ÜNÜVAR - Çok acı. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - O gün bir Tayyip Erdoğan olsaydı ama bugünkü iletişimler yoksa ne yapacaktı? 
Havada kalırsınız.

NECDET ÜNÜVAR - Belki kalbî bir iletişim olurdu yine Başkanım, ben bu kanaatteyim. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Küskünlük hep sürdü, Alparslan Türkeş’e küskünlük o yüzdendir, çünkü radyodaki 
ilk bildiriyi o okudu. 

Orhan Erkanlı’nın güzel bir kitabı var, “Anılar… Sorunlar… Sorumlular”, harika bir kitap, darbeyi anlatıyor ve şöyle bir 
lafı var: “Biz Başbakanlıkta toplantı hâlindeyiz, Konsey toplantı hâlinde ve bekliyoruz Demokrat Partililer ifade verecek 
mi?” Demokrat Partililer… Kurulan soruşturma komisyonları oldu, sayısını şu anda tam söyleyemeyeceğim, soruşturma 
komisyonları milletvekillerini bölge bölge ifadeye alıyorlar. “Saat gece on bir buçuk, Başbakanlıktayız. Sessiz, heyecanla 
bekliyoruz. Haber geldi. İfade vermeye başladılar. Derin bir oh çektik, hepimiz evimize gittik. Yani darbeyi tanıdılar, bizi 
muhatap kabul ettiler ve ifade vermeye başladılar.” Bırakın halkın karşı çıkmasını, milletvekillerinin kendileri “Hayır.” 
deselerdi darbe akim kalabilirdi. 

NECDET ÜNÜVAR - Doğru.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Burada kabullenmemek meselesi topyekûn olmalıydı. Üst kademe… 
Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’du, doktorasını yapmış bir adamdı, haysiyetli bir adamdı. Rüştü Erdelhun, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Sadık Altıncan, ondan sonra, Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Arguç, şimdi hatırlayabildiğim 
kadarıyla isimler, üst kademe tamamen Menderes’le beraber, hiç ihtilafı yok fakat alttaki, o genç subaylar dedikleri 
hadise bu işi yapanlar.

NECDET ÜNÜVAR - Onlar biraz dirayetli olsaydı Başkanım, o darbe önlenirdi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Güvendiler tabii. Şimdi de mesela, alınan var ya, o tedbirler o gün de olsaydı, 
bu tanklar o hudutlarda olsaydı, Harp Okulu şurada olmasaydı Talat Aydemir Çankırı’dan buraya mı Harp Okulunu 
getirecekti? Yani şu tedbirler olmalıydı. Askeriye bu tedbirleri, ta o günden tersine, darbe yaparsam diye yerleştirdi 
kuvvetleri. 

Dolayısıyla, ben eski darbeleri bildiğim için ve direnmem gerektiğini bildiğim için… Ev Çankaya’da, Başbakanlık 
Konutu’nun karşısı Millet Meclis'i Başkanlık Konutu’dur, oradayım, akşam yemeğindeyim, dokuz buçuğu geçiyor, bir 
ses, F16 “Hınnn…”, müthiş bir ses, sallandı böyle, alttan uçuş, hemen televizyonu açtım, tank Boğaziçi Köprüsü’ne 
çıkıyor, giriyor o köprüye. Gittim abdestimi aldım, telefon geldi, Koruma Müdürümüz Nurullah Bey, “Efendim, bizim 
Beylerbeyi Sarayı’ndaki gece nöbetçisi polisin tabancasını asker aldı ve köprünün üstüne çıktılar.” Oradaki bir tabancayı 

da almışlar. Başlangıç daha, ben doğru Meclis'e geldim. Gelişte sokaklarda hiç kimse yok, normal bir hareket var, trafik 

işliyor, gecenin o vakti.
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NECDET ÜNÜVAR - Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, onlarla bir temas imkânınız oldu mu Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hiç kimseyle bir temas, telkin ve tavsiye yok, kendim resen hareket ediyorum. 

Zaten Cumhurbaşkanını da bulamadım, bulmadım yani yoktu, aklımıza da gelmedi. Ben evvela buraya geldikten sonra, 

tekrar Çankaya’dan geldikten sonra aradım, ulaşma imkânı yok.

NECDET ÜNÜVAR - Siz Meclis'e geldiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Geldim hemen Meclis'e…

NECDET ÜNÜVAR - Yol herhâlde sıkıntılı değildi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Çok rahat, hiç değil.

NECDET ÜNÜVAR - Rahat. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Meclis'e geldim…

NECDET ÜNÜVAR - Çok erken geldiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hemen geldim.

NECDET ÜNÜVAR - Yani, yarım saat, kırk beş dakika sonra olsaydı biraz sıkıntı olabilirdi yollarda. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Nitekim şöyle oldu, ben dedim ki:  “Çankaya’ya çıkacağım, Hükûmetle konuşacağım, 

onlara gereken takviyeyi yapacağım, konuşmayı yapacağım fakat şimdi hemen saat 14.00, yarın, 16 Temmuz Cumartesi 

için parti Meclis grup başkanlıklarına hemen birer mektup “Yarın Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyorum.”

NECDET ÜNÜVAR - Daha Meclis'i açmadan söylüyorsunuz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Açmadan.

NECDET ÜNÜVAR - 15 Temmuz'da, açmadan. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Açmadan, buraya gelir gelmez “Meclis'i yarın açacağım, olağanüstü toplantı 

yapacağım, dört parti grup başkanvekillerine davet mektubu hazırlayın ve SMS’yle de grup başkanvekillerinin 

telefonlarına bildirin. Işıkları yakın, ses tertibatı kurulsun, Meclis'i açacağım.” Şimdi, ben Çankaya’ya, Hükûmete 

gidiyorum, oradan tekrar döneceğim.” Gittik, gene rahat. Geliş rahat, Çankaya’ya gidiş rahat. Dönüşte hareketlenme 

oldu ve biz Ayrancı kapıdan dolaşarak arkadan geldik. O zaman tıkanma oldu. 

NECDET ÜNÜVAR - Saat 11 civarında, 11'i 20 geçe civarında, Başkanım, o koruma amirinin, TBMM Koruma diye kısa 

mesaj servisi var, orada bir mesaj gördüm, koruma Amirimiz şöyle bir mesaj yazıyor: “Sayın Meclis Başkanımızın 

talimatıyla bütün personelin görev yerine derhâl intikali…” diye.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Nurullah Bey.

NECDET ÜNÜVAR - Evet Nurullah Bey sizden bir talimat almış ve o talimat doğrultusunda bütün ekibi getirmiş. Nitekim 
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daha sonra yine -bilmiyorum sizin talimatınız mı- sadece Meclis'in polisleri değil dışarıdan takviye de istenmiş, Ankara 

Emniyetinden takviye de istenmiş.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bombadan sonra.

NECDET ÜNÜVAR - Evet.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Artı bizim uzun menzilli silahımız yok. Koruma Müdürümüz İçişleri Bakanına gitti, 

30 tane Kaleşnikof aldı, ertesi sabah da G3 aldı ama o gece 30 tane Kaleşnikof, 30 tane de G3. O sabah açmıştı o zaman. 

Bu Hükûmete gittiğimde orada Süleyman Soylu televizyona konuşuyordu -konuştu daha doğrusu işte- ondan sonra, 

Lütfi Elvan, İsmet Yılmaz, Bakan Fatma Betül, Aldulhamit Gül, Mehmet Muş, başka…

NECDET ÜNÜVAR - Bir de Başbakanlık Müsteşarımız.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Başbakanlık Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah 

Hacımüftüoğlu.

NECDET ÜNÜVAR - Siz orada küçük çaplı bir toplantı yapmışsınız.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ayaküstü.

NECDET ÜNÜVAR - Evet, “Meclis'i açalım, bakalım…” diye.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - “Ben Meclis'e gidiyorum, Meclis'i açıyorum. Meclis'e gidelim.” 

NECDET ÜNÜVAR - Evet. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İsmet Bey dedi ki: “Güzel. Ben de burada kalıyorum, Hükûmetin de kalması 

lazım yerinde.” “Tamam, peki.” Kapıdan çıkıyorum, bir helikopter, dırrr… O zamana kadar Çankaya’ya ateş mateş yok, 

yükselme de yok. Ve biz o tarama bir geçti -hani yağmur yağıyor derler, bir geçer ya- hemen arabaya ve oradan aşağıya 

indik. Dediğim gibi, Ayrancı’dan, arkadan girdik Meclis'e. Korumamız Ayrancı’ya da, Çankaya’ya da, Dikmen’e de 2’şer 

tane otobüsü koydu, tank gelirse…

NECDET ÜNÜVAR - O kararı yine siz mi talimatlandırdınız Başkanım? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hayır, Korumanın kendisi, Nurullah. Polislerden çok memnunum, cansiparane 

çalıştılar. 

NECDET ÜNÜVAR - Ona ben de şahidim. Ben sizden sonra geldim Meclis'e. Geldiğim zaman hem Dikmen hem Çankaya 

kapıda otobüslerin çapraz konulduğunu gördüm yani bir otobüs önde, öbür otobüs de arkada. Sonraki otobüs biraz 

daha önde. Yani oradan araç, tank vesaire filan gireceği zaman slalom yaparak girmesi gerekiyor. Bu aslında o vahşi 

güruh, darbeci güruh tankla oraya girmeyi arzu ederse onları önlemeye matuf bir bariyerdi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ama daha sonra gördük ki iteliyor kafasıyla, yolu açıyor. 
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NECDET ÜNÜVAR - Tabii, tabii. Yani, şeyi yok, önünde insanları eziyor, araçları eziyor, şoförü eziyor.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Üstüne çıkıyor.

NECDET ÜNÜVAR - Üstüne çıkıyor. Yani böyle vahşi bir güruh gerçekten hayret edici bir durum. 

Başkanım, Meclis'i açtınız, ne oldu Meclis'i açtıktan sonra? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Oradan geldim. 

NECDET ÜNÜVAR - Siz buraya mı geldiniz, makama mı geldiniz?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İlk geldiğimde makama geldim, ikinci geldiğimde…

NECDET ÜNÜVAR - Kimse var mıydı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İkinci geldiğimde makama girmedim.

NECDET ÜNÜVAR - Bir kamera kaydı var Başkanım, sizin Meclis'e girişiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Kızımla beraber.

NECDET ÜNÜVAR - O ilk gelişiniz mi, daha sonra Çankaya’dan dönüşünüzdeki kayıt mı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Çankaya’dan dönüşüm. Kızım yanımda. 

NECDET ÜNÜVAR - Buraya geldiniz. Sonra kimse var mıydı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Makama girmeden doğrudan Genel Kurula girdim. Genel Kurulun da anahtarları…

NECDET ÜNÜVAR - Kaç kişi vardı Genel Kurula girdiğiniz zaman? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Kaç kişi diyelim…

NECDET ÜNÜVAR - Benim bildiğim 16-17 kişi varmış. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Mümkündür. 20 değildi.

NECDET ÜNÜVAR - Cumhuriyet Halk Partisinden Levent Gök ve Özgür Özel.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Meclis açıldıktan sonra geldi onlar. 

NECDET ÜNÜVAR - Erkan Akçay… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Meclis'e girip Genel Kurulu açtığımızda. Belki daha önce gelip bahçede oluyor 

olabilirlerdi ama içeri ilk girişimiz var ya yani 1 no.lu kapı, Çankaya’dan girdiğimizdeki 1 no.lu kapı, oradan girişimizde 

Ahmet Gündoğdu…

NECDET ÜNÜVAR - Aydın Ünal, Jülide Sarıeroğlu…
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Jülide, başka…

NECDET ÜNÜVAR - Sonra, işte, 16-17 kişi gelmişti. Ben o ilk gruba yetişemedim.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Doğru.

NECDET ÜNÜVAR - Sonra siz Genel Kurula girmişsiniz. Kürsünün önünde bir pozunuz var, bir de demeciniz var: “Meclis'i 

açıyorum. Meclis olağanüstü toplanmıştır, açıyorum.” deyip kravat da… Normalde, biliyorsunuz, smokin ve papyon 

olması gerekir. Belki de Meclis tarihinde…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hür olarak, hür kıyafetle.

NECDET ÜNÜVAR - Meclis tarihinde ilk defa bir Meclis Başkanı kravatla oraya geldi. Ama daha enteresan bir durum var 

Başkanım, daha sonra, işte o, Özgür Özel, Erkan Akçay, Mehmet Muş, onları davet ediyorsunuz yanınıza. Mehmet Muş 

ceketli, kravatsız; Erkan Akçay’ın kravatı var mı, hatırlamıyorum; Özgür Özel hem kravatsız hem ceketsiz. Böyle kendi 

ifadesi -biraz önce görüştüm- kot pantolon, ayağında bir spor ayakkabı ve üstünde tişört vari bir şey. Tam o kürsüye siz 

davet ediyorsunuz, Özgür Bey oraya gelirken…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Geldi, oturdu. 

NECDET ÜNÜVAR - Ahmet Gündoğdu arkasından ceketini çıkarıp: “Böyle olmaz…”

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Geldi, oturdu. Ahmet Bey geldi, “Özgür Bey, biraz sonra televizyonlar çekim 

yapacak. Böyle olmaz. Ben sana ceketimi vereyim.” dedi.

NECDET ÜNÜVAR - Ve ceketini verdi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Uzattı ceketini, o da aldı ceketi, giydi. Sonra ne oldu?

NECDET ÜNÜVAR - Özgür Bey diyor ki daha sonra: “Ben kırk yıl düşünsem aklıma gelmez bir millî görüşçünün ceketini 

giyeceğim.” 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Kaderde millî görüşçünün ceketini giymek de varmış. 

NECDET ÜNÜVAR - “Kaderde bu da varmış.” diye böyle bir espri yaptı ben Özgür Bey’le görüştüğüm zaman, bunu ifade 

etti.  Daha sonra siz Meclis'i açtınız Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, Meclis'i ilk açtığımda Sema Kırcı Divan Kâtibidir, bir de gene AK PARTİ 

’den Ömer Serdar oturdular. Dedim ki bakın arkadaşlar, Divan başka türlü olacak, siz kalkın partilerin her partinin grup 

başkan vekili gelip burada oturacak. 3 parti var, HDP yok. 

NECDET ÜNÜVAR - Aslında enteresan bir fotoğraf veriyorsunuz Başkanım. Orada, o anda, o kadar karmaşa içerisinde 

sağlıklı düşünmek çok çok önemli. Orada nihayetinde defakto bir Meclis açılışı ve klasik bir Meclis toplantısı değil yani 

Başkanlık Divanından birileri olacak falan diye, darbeye karşı toplanan bir Meclis ve siz şöyle bir fotoğraf veriyorsunuz:   
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AK PARTİ  İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman; yanınızda iktidar partisi AK PARTİ  İstanbul 

Milletvekili, AK PARTİ  Grup Başkanvekili Mehmet Muş; ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve muhalefet partisi Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Grup Başkanvekili Erkan 

Akçay. O tabloyu ben şöyle okuyorum: Ey dünya, ey darbeciler, görün ki biz bu darbeyi tanımıyoruz, hem de sadece 

iktidar olarak değil, sonuçta iktidarı alaşağı etmek, Hükûmeti devirmek adına yapılan bir girişim ama biz burada şöyle 

bir tablo veriyoruz, görüntü veriyoruz AK PARTİ , CHP ve MHP beraberce biz Meclis'teyiz ve sizi tanımıyoruz fotoğrafı. 

Aslında o sizin yaptığınız şey yani klasik Meclis Divan kâtipleri yerine AK PARTİ , CHP ve MHP’nin grup başkanvekillerini 

almanız aslında o fotoğrafı tamamlayan bir kare. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Aynı ifade buyurduğunuz gibidir, aynı düşüncem budur ve ben açtığımda, ilk 

oturduğumda hemen yanıma Ömer Serdar ile Sema Kırcı geldiler ve oturdular. Dedim ki: “Hayır. Başkanlık Divanını 

başka türlü oluşturacağız. Bütün partiler bir aradayız. Siz kalkın lütfen. Özgür Bey, gelin, -hatta, Özgür Bey’le Erkan 

Bey geldiler, Salim Uslu oturdu öbür tarafta- Mehmet Bey, gel. ”Bunu çoğaltmadım yani Halk Partisinden de adam var, 

MHP’den de var, AK PARTİ ’den de var, AK PARTİ ’den çok var. Yani bari sen iki otur, sen üç otur, sen de buraya otur değil, 

hayır. Hükmi şahsiyetleri… 

NECDET ÜNÜVAR - Çok güzel ve çok önemli bir fotoğraf Başkanım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bilerek, isteyerek, taammüden, kasten; evet, öyle olması lazım ve şunu dedim: 

“Arkadaşlar, burada parti rozeti yok, Türkiye ay yıldızı var burada, Türkiye’yiz biz. Parti diye bir hadisemiz yok, biz 

demokrasinin Türkiye’de devamını istiyoruz, demokrasiden yanayız ve darbeye hayır diyoruz. ”O şekilde oturduk. Parti 

fikri hakikaten, kesinlikle olmadı ve bütün konuşmalarda şahitsiniz hep demokrasi, topyekûn Türkiye ve millî birlik ve 

bütünlük… 

NECDET ÜNÜVAR - Arada Özgür Bey yerinden iki dakika Sayın Kılıçdaroğlu’nun mesajını iletti. Daha sonra siz, Mehmet 

Muş’a Birinci Ordu Komutanının bu askerî hiyerarşi içerisinde darbeyi tanımadığını ifade eden açıklamasını (ya 

internetten alınmış bilgi veyahut da not alınmıştı), "Mehmet Bey siz lütfen Birinci Ordu Komutanımızın açıklamasını 

okuyun" dediniz. Sonra, galiba yanlış hatırlamıyorsam, Bekir Bozdağ Bey’i kürsüye davet ettiniz. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ondan önce yine bu sefer de MHP’ye bir şey okuttum yani CHP tamam, AK PARTİ  

tamam ve Erkan Bey…

NECDET ÜNÜVAR - Levent Gök kürsüye mi çıktı? Galiba kürsüye çıktı, konuştu; bir konuşma yaptı, sonra Bekir Bozdağ çıktı.  

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ben şimdi her partiye söz verdim mi, 3 partiye, bir de Hükûmete söz verdim mi bir 

bakana, tekrar 3 partiye verdim mi, tekrar bir bakana verdim mi, işte o Bekir Bozdağ’dır. 

NECDET ÜNÜVAR - Evet, sonra Başkanım, Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ konuşurken galiba bir dört-beş dakikalık 

bir konuşma yaptı veya üç dört dakikalık. O ara fark ettiniz mi bilmiyorum, bizim bir milletvekilimiz, Düzce Milletvekili 

Ayşe Hanım, 4.5G ile yayın yapıyor “FaceTime”, görüntülü yayın yapıyor. O görüntülü yayın bir kanal tarafından da 
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naklen, hatta birkaç tane kanal tarafından naklen veriliyor Meclis'teki o oturum. Ve tam Sayın Bozdağ konuşurken büyük 

bir gürültü duyduk Genel Kurulda. Ben önce şey zannettim, herhâlde bu F-16’lar daha alçaktan uçarsa ses etkisiyle 

o tepedeki camlar filan patlayabiliyor, ampuller vesaire falan, ben öyle bir şey olduğunu zannettim ama sonradan 

bombalandığımızı fark ettik. Yine yanlış hatırlamıyorsam iki üç dakika sonra bir bomba daha ama bu sefer çok daha 

büyük gürültü. Sonra, üç dört dakika sonra bir bomba daha. Bu ara Meclis'teki o güvenlik biriminden arkadaşlar gelip 

size bir şeyler söylediler yanlış hatırlamıyorsam. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şöyle oldu: Söylediğiniz gibi, bana şimdi dediler ki: “Aşağıda sığınak var, 

burada hayati tehlike var. Meclis binasının içindeyiz, bir yere gitmiyoruz, sığınağa inelim, binanın içinde kalalım ama 

sığınağa inelim, gene yayın devam etsin, gene toplantı devam etsin. Aşağıda 500 kişilik toplantı Salonu var. ”Ben gene 

duruyorum ama bu demin ifade ettiğiniz ve köşeden içeriye barutların, dumanların girdiği, kablonun dışarı çıktığı, o 

vetra camın kırıldığı o bomba, demek ki o Başbakanın makamına inen o bomba… Yani, buradan ne kadar, diyelim ki 

15 metre daha beri atılsa biz çökeceğiz. 

NECDET ÜNÜVAR - Tabii, direkt bizim Genel Kurul üzerine…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bana Levent Gök geldi, ben Başkanlıktayım ya. Dedi ki: “Sayın Başkan, 

görüyorsunuz durumu. Aşağıda sığınak varmış, aşağıya inelim. Bizim tedbirli olmamız yanlış bir şey değil ki.” Gene 

Divana Oktay Vural geldi. “Sayın Başkan, biz ecele inanan insanız, ecel geldiğinde ölürüz, tamam ama bir de yansıması 

var bunun yarına, elimizden gelen tedbiri almış olalım, aşağıdaki salonda toplantıya devam ederiz.” Ahmet İyimaya 

kollarımdan tuttu beni “Haydi gidiyoruz.” dedi. Çünkü daha önceden de bu teklifler geldi bana ama o sarsıntı hadisesi 

demek ki bizim tepemize bomba düşebilir ve bu kadar insan bir anda gidebilir. Artık, yaşamamız lazım, elimizden geldiği 

kadar müdafaa edeceğiz kendimizi. Onun üzerine aşağıya indim, ben aşağıda öyle bir salon olduğunu zannediyor idim.

Önceki dönemde TBMM'de birlikte bulunduğum DSP İzmir Milletvekili Hakan Tartan Meclis idare amirliği yapmıştı. 

Hakan Tartan’ın bir yazısı var. Parlamento Dergisinde yazıyordu. “Bizim Meclis'te sığınağımız var, sığınağımızda biz 

bir hafta müddetle hiçbir ihtiyaç olmaksızın kalırız. Her şeyimizi orada mükemmeldir. Çıkış noktaları var.” Hiç, hikâye! 

Aşağı inince baktık ki doğal gaz boruları, kalorifer boruları, bodrum. İkinci bodrumdayız. Bir tarafta büyük oda var, 

ortada birleşiyor. Büyük tarafta mutfak deposu, öbür büyük tarafta kütüphane deposu, ortadakiler de çeşitli birimlerin 

depoları. Sığınak denmesinin sebebi demek ki o kalın duvar. Duvarları kalın. Ama, nasıl sığınak ki hiç su deposu yok, hiç 

sağlık odası yok, tuvaletleri yok. Bir tek tuvalet var ya, toplantı yeri yok. Nerede kıldık? Mukavvaların üzerinde.

İşte, onun için çarşamba günü Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği gelecek saat 15.00’te, merasim yapacağız, 

karşılıklı imza atacağız, dernek bizim sığınağımızı yapacak, A ve B blokları yapacak. A’yı, B’yi yıkıyoruz, 4 katı 3 kata 

indiriyoruz, yükseklik aynı. Şu anda 2.75 yükseklik, o 2.75’i üçe bölüyoruz, öbür katları normalleştiriyoruz, güzel salonlar 

yapıyoruz. Bütçe Komisyonu habire şikâyet eder: “Niye bütçe çalışması yapıyoruz, saatlerce sürüyor, her partiye insan bir 

oda vermez mi filan, nedir o sıkışıklığımız.” Mükemmel bütçe odası, dış işleri odası… 

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, ben geçen Hande Fırat’a gittim CNN Türk…
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Telefonun sahibine…

NECDET ÜNÜVAR - Evet, telefonun sahibine. 

Hem tebrik ettik hem geçmiş olsun demek için gittim, orada onlara da söyledim, şöyle bir kanaatim oldu bu kriz 
yönetimiyle ilgili konuşurken dedim ki: Bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra binaların kriz yönetimiyle ilgili 
konseptlerinin farklı olması gerektiği kanaati hasıl oldu. Mesela, soruyorum, siz yayın yaptınız, diyelim ki sığınağa 
inmeniz gerekti o binanızın altında. Sizin sığınağınızda yayın yapabileceğiniz bir stüdyo var mı küçük de olsa? “Yok 
efendim.” dediler. Hâlbuki, sizin altta 4,5G ile stüdyo, ses düzeni vesaire olacak, küçük bir şeyin olması lazım sığınakta 
çünkü, sizi var eden özellik yayın yapmaktır dedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altındaki sığınakta da küçük 
çaplı oturum yani yukarıdaki kadar mükemmel olmayabilir ama en azından 50-100 milletvekilinin her parti grubunu 
temsilen oturabileceği, başkanlık divanının oluşabileceği, insanların rahatlıkla ihtiyaçlarını giderebileceği bir ortamın 
olması gerekir. Bir hastanenin sığınağının da küçük çaplı cerrahi müdahaleleri yapabilecek evsafta olması gerekir. “Çok 
doğru söylüyorsunuz.” dedi. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Jeneratörüyle, ekipmanıyla. 

NECDET ÜNÜVAR - Jeneratörüyle ve diğer insanî ihtiyaçları karşılayacak ekipmanıyla beraber. Dolayısıyla, o kriz 
yönetiminden belki de 15 Temmuz itibarıyla çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri olduğunu düşünüyorum.

TBMM  BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN -  Yüzde 100. 

NECDET ÜNÜVAR - Nitekim, siz, Başkanım öncü kuvvet olarak hemen gereken işlemleri başlattınız. Her şerde bir hayır 
vardır, malumunuz. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN -Şimdi, illa darbe mi bekleyeceğiz, harp olmaz mı? 

NECDET ÜNÜVAR - Tabii, başka bir şey olur. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Nükleer bir saldırı olmaz mı?  

NECDET ÜNÜVAR - Olabilir, hepsi olur Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Sel olmaz mı? Deprem olmaz mı? Şimdi, aşağı indik, bir konuşmamız lazım 
karşılıklı, fikir teatisinde bulunacağız. Barikayi hakikat müsademeyi efkar… Bunu yapmamız gereken bir yer lazım 
bize. Dolayısıyla, bugünün şartlarına, sivil savunma standartlarına uygun bir sığınak yapıyoruz.

NECDET ÜNÜVAR - Çok güzel, tebrik ediyorum Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Mesela, bizim aşağı indiğimizde Nurullah Bey’le gezdik, nereden gelirler? 
Çankaya’dan gelirler. Nereden gelirler buraya? İlk müstahkem mevkimiz neresi? Müdafaa hattı burası, tespit ettik. İkinci 
müdafaa hattı, tespit ettik. Son duvar zaten, artık oradan geri gitmek yok. Nurullah burada, son dayanağımız nokta burası 

olacak, elbette ki gelenleri vurmak istemeyiz ama bizi almaya geldiklerinde biz de öldürmek zorundayız, bir çatışmaya 

gireceğiz, en son nereye kadar geleceğiz? Buraya geleceğiz. Önden giriyoruz, son yeri tespit ettik. Son öleceğimiz yeri 

tespitini de yaptık Nurullah’la. Nurullah iyi bir adam, koruma müdürü. Hiçbir polis yalpa yapmadı. Maşallah. 
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NECDET ÜNÜVAR - Bunları, Başkanım, özel olarak tebrik etmek lazım, hatta onları bir kabulünüzü de arz ederim âcizane. 
Bu çok önemli.

Yalnız, Başkanım, bu koruma falan diye konuşuyoruz, bir de siber güvenlik diye bir kavram var malumunuz. Siber 
güvenlik konusunu da en az bunlar kadar, hatta bunlardan daha fazla önemsemek gerekiyor. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Çok doğru. 

NECDET ÜNÜVAR - Çünkü, diğer o fiziki güvenlikle ilgili tehlikeler helikopter, F16, tank, uzaktan uzun namlulu silahlar 
falan; siber saldırılar ise dünyanın başka bir ucundan olabilir biliyor musunuz? Binlerce, on binlerce kilometre uzaktan 
bir tuşla… onun için, o siber güvenliği de ayrı bir önemsemek gerekiyor ve bu konuyla ilgili de Başkanım, en az bu diğer 
hassasiyetler kadar mekanizmayı harekete geçirmemizin çok ama çok yararlı olduğunu düşünüyorum eski bir Bilişim 
ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmış, 1.200 sayfalık bu konuda rapor yazmış bir kişi olarak söylüyorum.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bizim polislerimizden 12’si yaralandı. 2’si de komaya girdi, 2’si de çizikli oldu, 
hafif. Evet, geçen hafta perşembe geldiler, oturduk içeride. Şimdi, bir tanesi polis, hastaneye gitmiş, rapor alamamış, 
değil mi? Bilmem ne olmuş. İsmail Taner bana geldi dedi, hemen takip edelim. Numune'ye gittim, ayakta beklettiler, 
başhekime diyorum ki o değil, orayı geç. Niye geçeyim? Adamın ne kadar psikolojisi bozulmuş biliyor musunuz, çok 
kötü. Bunların da tedavisi lazım. Bir o var, bir tane daha var. Diğerleri şey değil, daha iyi. Onlarla toplantı yaptık. Şimdi, 
şöyle bir durum daha var: Biden geliyor -Çarşamba- diyor ki: “Burada yaralanan polislerle de görüşmek istiyorum.” O 

bombalama yerine -buraya beraber geleceğiz- gideceğiz, orada o polisleri ona tanıtacağız. İşin bir de o tedavi tarafı var. 

NECDET ÜNÜVAR - Ruhu da tedavi etmek lazım yani psikolojik olarak da.

Başkanım, Meclis'in bombalanacağını hiç düşünmüş müydünüz gelirken? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yok, yok. Bomba düşünmedim de içeri girecekler dedim tabii. Çünkü Meclis'i 
almaları lazım. 

NECDET ÜNÜVAR - Korktunuz mu Başkanım hiç? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - O korku insanın aklına gelmiyor ki.

NECDET ÜNÜVAR - Mesela korku falan oldu mu bombalandığı zaman, daha sonraki aşamalarda…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hiç olmadı… Hiç olmadı… Sizin de aklınıza gelmedi bu korku. Geldi mi korku?

NECDET ÜNÜVAR - Yok, hayır.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hiç gelmedi.

NECDET ÜNÜVAR - Hiç korkmadım Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Adamın aklına gelmiyor. Karar veriyorsunuz ya. Ondan sonra gidiyor.

NECDET ÜNÜVAR - Peki, Başkanım, gece bombalandı. Doğal olarak hem gecenin karanlığı hem de olağanüstü durum 

itibarıyla aşağıda çalışmalar da var, bir bildiri hazırlığınız da var. Onun da detayını soracağım ama. 
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şuna bir bakar mısınız Necdet Bey? 

NECDET ÜNÜVAR - Bombalanan yerleri hangi saatte gördünüz? Herhâlde sabah saatinde falan görmüşsünüzdür. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ee, tabii, yıkıntıyı, camları filan…

NECDET ÜNÜVAR - Bombalanan yerleri gördükten sonraki düşünceniz ne oldu Başkanım? Nasıl bir tehlike atlattığınızı 

herhâlde daha… Ben öyle gördüm, siz de mutlaka görmüşsünüzdür.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Daha çok üzüntüm arttı. Üzüntüm çok arttı. Yani benim milletimin evlatları 

birbirine giriyorlar. Benim askerim o hâle getiriyor benim Meclisimi. Çok üzüldüm. Ama koridorların temizliğini yaptık. 

O adamı görüyor musunuz bir tane resim var? Onlar da böyle bir darbe geçirmişler ve parlamentoda nöbete girmişler. 

Bugün Dışişleri Bakanının bana söylediği. Bu kitabı bugün getirdi bana verdi. Litvanya Dışişleri Bakanı. Kendi komünist. 

Şimdi Sosyalist Parti… Cumhurbaşkanları yüzde 69,7 rey alarak seçilmiş. Bu sene seçimleri varmış.

NECDET ÜNÜVAR - Bunu belki bir incelemek için alabilirim Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hay hay…

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, daha sonra sığınağa indiniz. Orada farklı mekânlara oturduk. Siz, Sayın Cemil Çiçek, Sayın 

Özgür Özel, Sayın Erkan Akçay, Sayın Mehmet Muş veya İlknur İnceöz, bunlardan birisi vardı galiba. Bildiri hazırlığına 

başladınız. Sonra Aydın Ünal’ı çağırdınız. O süreci sizden bir işitmek istiyorum Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hay hay… Şimdi, İdris Baluken bana telefon ettiğinde, dedi ki: “Bizi orada sayın lütfen.”

NECDET ÜNÜVAR - Ne zaman aradı Başkanım sizi?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Saat iki olabilir, yani biz daha Salonu boşaltmadan, aşağı inmeden aradı. 

NECDET ÜNÜVAR - Genel Kurulu boşaltmadan.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Genel Kurul çalışma yaparken aradı. Evvela Selahattin Demirtaş aradı ilk HDP’den. 

“Sayın Başkan, şu anda Diyarbakır’dayım. Ankara’ya gelmem mümkün değil.”

NECDET ÜNÜVAR - Bunun saatini hatırlıyor musunuz Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bir buçuk diyebiliriz, iki diyebiliriz. 

NECDET ÜNÜVAR - Siz Meclis'teydiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Meclis'te.

NECDET ÜNÜVAR - On ikiden önce değil yani.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hayır. “Sayın Başkan, ama yarınki toplantıya parti olarak katılacağız. Bunu 

bildirmek istedim.” dedi. 
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NECDET ÜNÜVAR - İdris Baluken ve Mithat Sancar’la bir görüşmeniz olmuş.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Selahattin Demirtaş Diyarbakır’dan aradı. “Gelemiyoruz ya da gelmiyoruz.”

Ortak bir deklarasyon yayınlayacağız. Katılacaksınız değil mi? “Tabii, hayhay. Katılacağız.” Çünkü daha önce 3 tane 

teröre ait olan deklarasyona katılmadılar. Hatta ertesi gün beni sabah saat on birde aradı, dedi ki: “Bir bildiri demiştiniz. 

Okumadan mı imzalayacağız?”, “Yok, yok. Ben şimdi göndereyim onu.” dedim ve İdris Bey’e gönderdim metni. Cümle 

değiştirmedi de bazı kelimelerde ufak tefek değişiklik istedi. 

Şimdi, ben, yarın Meclis'i açacağım. Saat 14.00’te. Ortak deklarasyon lazım. Dedim ki: İçeriye geçelim, uygun bir yer 

nerede var? Var mı yer? “Var.” 

O zaman masa, sandalye ve kâğıt, kalem temin edelim. Bir kanepe, bir de bir sandalye vardı orada. Siz de gördünüz.

NECDET ÜNÜVAR - Gördüm. Ben girecektim içeriye, tam oradaydım. Baktım orada az oturacak yer vardı, bir de oraya 

girmek için zorlamadım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ben ismen çağırdım. Yine 3 partiden çağırayım dedim grup başkanvekillerini, 

artı, Cemil Çiçek, bu bildirilerde Cemil Bey'in tecrübesi var. Ondan sonra içeri geçtiğimizde Cemil Çiçek dedi ki: “Biz 
hazırlayalım ama, biz Aydın Bey’i çağıralım. O hazırlasın, o yazsın.” Peki, onu çağıralım. O geldi. Mehmet Ali Şahin’i de 
çağırın dedim, Mehmet Ali Bey de gelsin dedim. 

Grup başkanvekilleri, artı, bu sefer grup başkan vekili olarak İlknur Hanım da var. Ben Mehmet Muş’u çağırdım da ama 
o da grup başkan vekili olduğu için onu da çağırdım. Sonra Mehdi Eker… Sizi de görsem o anda, çağırırım. Çünkü niye? 
Kitabet, yazı, kitap hadisesi.

NECDET ÜNÜVAR - Eyvallah.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, Mehdi Eker’in kitabı var birkaç tane, tarıma ait. Hatta önsözünde “Mele 
olan babam.” Ona bunu ithafta bulunuyor filan. Bildiri, beraber kitabet, onları yazalım ama iş Aydın Ünal’a kaldı. Aydın 
bey metni hazırladı, “Girizgâhta öyle olmasın da şöyle olsun.” dedi biri ve “Öyle yapalım.” dedi. Oktay Vural da…

NECDET ÜNÜVAR - Oktay Vural galiba yoktu orada. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yok muydu? Erkan Akçay vardı. 

NECDET ÜNÜVAR - Erkan Akçay vardı. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yo, o da karışmadı.   Yani o şeyin ana iskeletini yazdı ya… 

NECDET ÜNÜVAR - Erkan Akçay hatta, Özgür Özer Bey’le konuştuğumuz zaman, şunu söyledi… Bir iki yerde 
işte “Türk milleti” vurgusunu yaptırmış ve şöyle bir tartışma da oldu diyor: Meclis Başkanımız HDP Grup 
Başkanvekiliyle görüşünce… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İdris’le. 
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NECDET ÜNÜVAR - İdris Baluken’le.  Yani HDP’nin de kabullenebileceği bir metin olsun, yarın bir itiraz olmasın diye…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Çok doğru… 

NECDET ÜNÜVAR - Böyle bir teknik olmaktan ziyade böyle hisleri ve şeyleri…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İtiraz olmasın… 

NECDET ÜNÜVAR - İtirazları ortadan kaldırmaya matuf bir çalışma yapıldı diye bir şey söyledi.  

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Doğru söyledi. 

NECDET ÜNÜVAR - Efendim, sizi fazla yormadan bir iki tane daha kısa kısa sualler tevcih etmek istiyorum. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hay hay.  Buyurun. 

NECDET ÜNÜVAR - İktidar ve muhalefet milletvekillerinin bir arada olması herhâlde çok önemlidir, değil mi Başkanım? 

Yani sadece iktidar milletvekili olsaydı bu kadar toplumda yansıması olmazdı.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Kemal Kılıçdaroğlu aradı beni, “Sayın Başkan, saat 14.00’e yetişemiyorum, kara 

yoluyla geleceğim, Yalova’dan geçeceğim, acaba mümkün mü saat 15.00’e alsanız.” dedi. “Hay hay.” dedim. “Yetişirim 

toplantıya ama arkadaşlarımı dinleyemem, onları da dinlemek isterim.” dedi. Saati yaptık 15.00.  Başbakan aradı “Bazı 

temaslar var, bazı gelişmeler var, saat 17.00 yapsak olmaz mı?” Dedim ki: Ben 15.00’te açayım, dediğim saatte açayım, 

bütün Türkiye’ye bu ilan edildi, alt yazı da geçti. Sonra derim ki ben: Partiler arası bir görüşme yapacağız. Ara veririm. 

“Yok, öyle yapmayalım, tehir yapalım.” 

NECDET ÜNÜVAR - 17.00 oldu. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - E, madem öyle, peki. Yani ben istedim ki gene “acaba” demesinler, Türkiye takip 

ediyor, toplantıyı açamadılar… 

NECDET ÜNÜVAR - Kim gelmese ondan sonra filan veya “Toplantıyı açamadılar.” demesinler. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - “Toplantıyı açamıyorlar, demek ki askerle bir şey var.” Çünkü herkes bir şeyler 

fısıldıyor, “Demek ki asker ayağa kalktı tekrar, darbe devam ediyor.” demesinler. “Yok.” dedi. Neden dolayı onu Binali Bey 

lüzum gördü tam bilmiyorum da bazı temaslar yaptı hakikaten. 

NECDET ÜNÜVAR - Sayın Başkanım, Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliğinden, teknolojiden istifade 

ederek -ki bunun önemli olduğunu siz de buyurdunuz- halkı meydanlara davet etti. Başbakanımız keza milleti 

meydanlara davet etti. Milletimiz de yediden yetmiş yediye bayrağı eline alan sokağa çıktı. Bu milletimizin kahramanlığı 

hakkında neler söylemek istersiniz? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İşte darbeyi önleyen, Cumhurbaşkanının o çağrısı ve Cumhurbaşkanına duyulan 

saygı ve sevgidir. Şimdi, darbeyi önlemede baba çok, galibiyetlerin babası çoktur ya! Mağlubiyetler yetimdir. Herkes 

sahip çıkar galibiyete. Ama burada hadisenin, darbenin önlenmesinin düğümü, ana noktası kesinlikle Recep Tayyip 
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Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanının halkı sokağa davet etmesidir. Onun daveti üzerinedir ki o kule Yeşilköy’de alındı, 

rahatlıkla Marmaris’ten gelen uçak aşağı indi. Onun davetiyledir ki millet tankın önüne çıktı. “Ha, Türkiye ayağa 

kalkıyor.” dendi.  Milletin ruhundaki, yapısındaki necabet, neciplik ortaya konuldu, DNA diye bir hadise kesinlikle 

ortaya konuyor. Bu milletin DNA’sı bambaşka. Kulağında küpe olanlara kızardım, saçını toplayıp arkada topuz yapan 

erkeklere kızardım. Aa, Hepsi, kulağı küpeli, saçı bilmem neli hepsi… Bu kök var ya bu kök, bu kökteki o sağlamlık 

kendini gösterdi, çok hoş bir şey.

NECDET ÜNÜVAR - Biz aslında güçlü ve basit ayrılıklarla yıkılamayacak bir toplumuz. Belki 15 Temmuzun en önemli 

sonuçlarından birisi o oldu Başkanım yani “bayrak”, “ezan”, “toprak” dediğimiz zaman onun uğruna her şeyimizi ama her 

şeyimizi ortaya koyabiliyoruz. 

Bir de, Başkanım, son olarak bir konuda daha yorumunuzu almak istiyorum. Ben şehit ailelerine, gazilere filan gittiğim 

zaman hayretle müşahede ettim ki hiç tesadüfen şehit olan, tesadüfen gazi olan bir Allah’ın kuluna rastlamadım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şuurla… 

NECDET ÜNÜVAR - Yani “Ben şuradan geçerken yaralandım, şuradan geçerken… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - “Saksı başıma düştü…” 

NECDET ÜNÜVAR - …saksı başıma düştü.” Hiç böyle bir şeye rastlamadım. Herkes çok bilinçli sokağa koşmuş, meydana 

koşmuş. Ben de buraya geldim ve gece hem eşimle, hanımla; hem kızımla görüştüm…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Allah razı olsun. 

NECDET ÜNÜVAR - …ve onlarla konuştuğum zaman dedim ki: “Ben abdestliyim, yatsı abdestimle duruyorum.” Suyu 

filan da fazla içmedim ki abdestimiz sıkıntıya girmesin diye. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yatsıyı orada kıldık, değil mi, mukavvanın üzerinde? 

NECDET ÜNÜVAR - Tabii.  … “Abdestimle duruyorum, şehit olabiliriz, gazi olabiliriz ama buradayız.” 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hay, maşallah. 

NECDET ÜNÜVAR - Hanım da “Ben hiç sıkıntıya girmedim, çok rahatım. Hakkını helal et.” dedi, helalleştik. Yani hakikaten 

böyle bir duygu vardı. Gerçekten bu 15 Temmuzun bize kazandırdığı en önemli hususlardan birisi buydu. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, kızım benim yanımdaydı, zaten sofrada beraberdik, buraya kadar geldik. 

Sonra kızım döndü gitti ve onunla da helalleştik. Bizim Özel Kalem Müdürü Fatih Sevinç -eskisi- bana telefon etti 

“Ne oluyor?” diye. Dedim ki: “Meclis'i açıyorum ve şimdi Çankaya’ya çıkıyorum Hükûmetle görüşmeye.” “Ben de 

Çankaya’ya geleyim.” Çankaya’ya geldi, gitti İsmet Bey’le o helalleşti. Arabadayız, hanımı aradı, helalleşmek için 

aradı. O ona helal etti, o ona helal etti. 

Bir piyes gördüm, 1915… Onu Şanlıurfa’nın gazilik unvanı verildiğinde de gördüm. Dövünüyor kadın, ağlıyor 

sevgilisine, nişanlısına. Yok böyle bir şey Çanakkale’de, kına çalıyor başına, “Yavrum, kınalı kuzum, kurban oluyorsun.” 
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diyor. Dedim ya, “Nereden çıktı bu?” Tenkit ettim o sahneleri. Şimdi, bizde öyle bir ayrı haslet var. Benim Havva ninemi 

anlattım mı ben size? 

NECDET ÜNÜVAR - Yok Başkanım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, ben, Kültür Bakanı olarak Sarıkamış Abidesi’ni açmaya gittim. Kara 

Kuvvetleri Komutanı Hikmet bilmem ne, nasıl bana bakıyor! Bakmıyor ya! Yan yana oturuyoruz böyle yani bulaşıcı 

bir hastalık geçecek gibi böyle yan duruyor. Konuşmaya kalktım, son konuşma bende. Dedim ki: “Size yakın bir yerin, 

Erzurum’un İspir’inin komşusu İkizdere’nin bir hikâyesini anlatacağım, Havva ninenin hikâyesini anlatacağım. Havva 

nine bir şehit karısıdır, 3 kızı vardır, 1 oğlu vardır, oğlu 18 yaşındadır. Nüfusumuz, askerimiz eridi, dokuz cephede 

çarpışıyoruz, asker lazım. Köylerden 28 tane de asker topladılar ama 3 kişiyi geri gönderdiler İkizdere’de, babaları şehit, 

evlerinde hiç erkek yok, 3 köyden 3 ayrı kişiyi geri gönderdiler. Bunlardan biri de Havva ninenin oğlu Hasan Keleş. Havva 

nine baktı ki oğlu geldi, kapının üstünde kendi, ‘Hayrola, niye geldin?’ ‘Ana, bizi bıraktılar’ Şehit çocukları ve evinde 

erkek olmayanlar.’ ‘Benim oğlum, benim oğlum asker kaçağı ha, dön geri.’ ‘Ana, bak, o köyden şu şu, bu köyden bu, bu 

köyden de benim.’ ‘Çabuk, şehit karısıyım, şehit anası olurum, içeri giremezsin.’ ‘Yahu, ana, yarın sabah gideyim, kurt var, 

murt var, yabani var.’ Çünkü yaya yolu hep. ‘Git arkadaşlarını yakala, çık, çabuk, çabuk düş yola.’ dedi, eve almadı Hasan 

Keleş’i ve askerlere kattı. Hasan Keleş şimdi şu dağda yatıyor, o şehitler arasında Hasan Keleş de var. O Havva nine benim 

anneannemdir, o Hasan Keleş de benim dayımdır.”

NECDET ÜNÜVAR - Şehit oldu, değil mi?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Evet. Cenab-ı Hak bana burada o şeyi açmayı nasip etti. 

NECDET ÜNÜVAR - Maşallah, maşallah. Hasan Keleş’in yeğenine de bu yakışır Başkanım.  

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Tümene gittim. Ondan sonra Hikmet Paşa’nın tavrı değişti bana, adam o zaman 

beni gördü. Tümgeneral var, gittim tümene “Buyurun.” dedi makamına. Yok, orası sizin yeriniz, ben burada oturacağım 

dedim. “Hayır, orada ben oturmam.” dedi. Yahu, yerinize lütfen oturun, ben burada oturacağım dedim. “Hayır, orası 

Hasan Keleş’in yeğeninin yeridir, benim yerim değil. Ya oturursunuz ben de otururum ya oturmazsanız ben ayakta 

beklerim.” dedi. Ben de geçtim orada oturdum. 

Bizim yapımız, dokumuz başka. Biz böyle bir milletiz ya, bizi erittiler, bizi benliğimizden uzaklaştırmak istediler, yepyeni 

bir nesil meydana getirmek istediler. 

Şimdi, kunduzlar var, kemirirler odunu, değil mi? 3 tane kunduz yavrusunu doğar doğmaz hemen çitin içine ve çimenin 

içine koymuşlar. Bir ay sonra bir tanesini çıkarmışlar, doğru nehre ve başlamış kemirmeye. Bir ay sonra öbürünü 

çıkarmışlar, ikinci ay, aynı. Üçüncüyü üçüncü ay çıkarmışlar, genlerinde var, kunduz ağacı kemirecek suyun içinde. Yahu, 

bizde var bu. Bu bizde olduğu için gitti bütün millet, bizde olduğu için Tayyip Erdoğan “Yürü.” dedi. Ah, ah, var ya Necip 

Fazıl: “Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?” Ne oldu ya, ne istiyorsunuz bizden? Yepyeni bir durum doğuracaksınız 

ha, insan nesli. Bizimle uğraşma, ana kültürle uğraşma. Japon, kendine göre şeyi var, duygusu var, onunla uğraşmadı 

kendi hükûmeti. Çin’le uğraşmadı, bizimle uğraştılar ama sökmedi. 
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NECDET ÜNÜVAR - İnşallah da sökmeyecek Başkanım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Dün Mustafa Varank’ın ağabeysinin Kur’an’ında son aşrı Recep Tayyip Erdoğan 

talim ve tecvitle tam olarak okudu. Akşam da Hamdi Safi’nin -bizim Rize’li, parti kurucularındandır- kardeşi, küçüğü 

İsmail’i tanıyorsun, İsmail Safi’yi, onun oğlunun düğünü vardı. O düğünde Meclis Başkanı diye bana “Al bu şeyi ver.” 

diye veriyorlar ya, ben saadet diledim, arkasından da dedim ki: Bugün Şehzadebaşı Camisi’nde talim ve tecvitle Kur’an 

okuyan bir Cumhurbaşkanı vardı. Ona o talim ve tecvit dersini veren hoca burada, Mustafa Hoca… Bunu vermek sana 

düşer dedim.

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, çok teşekkür ediyorum.  

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Allah bir daha böyle günler göstermesin. Rabbim, milletimize, devletimize zeval 

vermesin. O akşam beraberdik, siz de oradaydınız. 

NECDET ÜNÜVAR - Eyvallah. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Siz, ben, aynı duyguda, aynı eşit şartlardaydık ve biz orada olmayanları temsil 

ediyorduk. İnanıyorum ki o gün tatil olmasaydı, Meclis açık olsaydı bütün Ankara’daki milletvekilleri gelirdi. 

NECDET ÜNÜVAR - Doğru söylüyorsunuz. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak bir daha bize böyle gün göstermesin ve 

millet bu hasletiyle, asliyetiyle devam etsin gitsin. 

NECDET ÜNÜVAR - İnşallah. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Allah razı olsun.  Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
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Abdulkadir YÜKSEL

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

15 Temmuz 2016 Darbe girişimi tıpkı 27 Mayıs,12 Mart,12 Eylül ve 28 Şubat gibi Demokrasi tarihimizin kara günlerinden 

biriydi . 

Saat 21.30-22.00 civarlarında eski bir Milletvekili arkadaşım aradı. Bana Ankara’da askerî bir hareketlilik olduğunu 

ve bunun muhtemelen bir askerî darbe olduğundan bahsetti. Darbe teşebbüsünü ilk olarak o anda öğrenmiş oldum. 

Haberi aldıktan sonra aklıma ilk gelen rahmetli annemin 27 Mayıs darbesinde rahmetli babamın Demokrat Parti’nin 

Şanlıurfa Suruç Belediye Başkanı iken askerler tarafından götürülmesini anlatışı geldi.

O an bütün hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bugünkü millet eskiden olduğu gibi evinde liderine 

sessizce ağlayan bir millet değildi. Darbeciler, liderine ve iradesine her koşulda sahip çıkmaya kararlı bir milletle 

karşı karşıyaydılar. Aynı şekilde milletin kendi iradesiyle seçtiği ve görev başına getirdiği liderler ve biz siyasetçiler de 

kaderimize razı olamazdık. Nitekim Darbe teşebbüsünü öğrendiğimiz anda bize reva görülen oldu bittiye razı olmaya 

hiç niyetimiz yoktu. Çok geçmeden liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatını hiçe sayarak 

milletini darbe girişimine birlikte karşı koymak adına meydanlara ve havalimanlarına davet etti. Bizlere cesaret 

veren bu açıklamadan az sonra TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’dan telefonlarımıza mesaj geldi. Mesajda 

milletvekillerinin acilen Meclis'e gelmesini, ne pahasına olursa olsun Meclis'i açık tutmamız gerektiğini belirterek Genel 

Kurulu toplantıya çağırıyordu.

 Bizler de saat 01.30 sıralarında üzerimize düşeni yapmak üzere AK PARTİ Gaziantep Milletvekili, arkadaşım Ahmet Uzer 

ile birlikte vekaletini yürüttüğümüz aziz milletimizin Meclisi'ne koştuk. Bombaların atıldığını bile bile canımızı ortaya 
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koyarak Meclis'e ulaştık. Çünkü o gece milletimize karşı vazifemiz ve misyonumuz bunu gerektiriyordu. Millî iradeye 

darbe vurmaya kalkışan hainlere milletin vekilleri olarak “biz buradayız canımızı veririz ama burayı terk etmeyiz” 

mesajını vermek adına Meclis'e gittik. TBMM’den darbecilere ve bütün dünyaya verdiğimiz bu mesaj darbecileri çok 

rahatsız etmiş olmalı ki Genel Kurulun toplanmasının hemen ardından saat 02.00 civarında Meclis'i bombalamaya 

başladılar. O gece Meclis'te bulunan bütün milletvekilleri olarak mütemadiyen bomba seslerine rağmen, bomba 

nedeniyle ortaya çıkan toz-toprağa rağmen Genel Kurul Salonunda Meclisimizi açık tutma niyetindeydik. Ancak Meclis 

polisleri ısrarla, bombalar nedeniyle tavanın çökme tehlikesi bulunduğunu ve bundan dolayı sığınaklara inmemiz 

gerektiğini söyledi. Bunun sonucunda bekleyişimizi sığınaklarda sürdürmek durumunda kaldık. O gece hepimiz birlik, 

beraberlik ve dayanışma ruhu içinde yek vücut olmuştuk. İktidarı ve muhalefetiyle beraber bütün milletvekilleri bir 

aradaydık. Sabaha kadar bombalamalar devam etti. Zaman zaman da helikopterler ile bulunduğumuz  Meclis binasının 

bahçesine bizleri derdest etmek veya belki de öldürmek amacıyla askerî personel indirmeye teşebbüs ettiler. Bu teşebbüs 

kahraman polislerimizin cesurca müdahalesi ile önlendi. Bütün yaşananların akabinde ancak sabah saat 07.30’da 

bulunduğumuz yerden çıkabildik.15 Temmuz gecesi TBMM’nin defalarca bombalanmasına rağmen milletimizin 

feraseti ve fedakarlığı bizim Meclis'i açık tutma gayretimizi kamçıladı.15 Temmuz gecesi 79 milyon insanımız tek yürek 

olarak darbe teşebbüsüne “dur” demiştir.15 Temmuz gecesinin hem liderimiz hem milletimiz hem de biz siyasetçiler 

için unutulmayacak bir destan olarak hatırlanacağı kanaatindeyim. Kahraman milletimizin her bir ferdinin bu geceyle 

ilgili olarak anlatacak bir anısı olmuştur. Ben de şahsım adına darbe teşebbüsüne karşı milletimizin emanetine sahip 

çıkmak için Meclis'te bulunan bir Milletvekili olmanın gururunu yaşıyorum ve hep yaşayacağım. Milletimizin 15 

Temmuz gecesindeki duruşu ülkemizde darbeler döneminin kapandığını tescillemiştir. Milletin vekilleri olarak bizler de 

Meclis'te bulunan bütün siyasi parti grupları ile birlikte 16 Temmuz 2016 günü saat 14.00 de toplanan tarihî Genel Kurul 

toplantısında Türkiye’de darbeler devrinin sona erdiğini tüm dünyaya hep birlikte haykırdık. 

15 Temmuz karanlığını 16 Temmuz aydınlığına çeviren milletimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Rabbim ülkemizi ve 

milletimizi korusun.  



341

Gazi Meclis'te O Gece

Adnan BOYNUKARA

25 ve 26. Dönem Adıyaman  Milletvekili

1. Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz? 

15 Temmuz darbe girişimini/FETÖ kalkışmasından saat 21.40 civarlarında haberdar oldum. Ankara’da bir arkadaşımın 

bahçesindeydim ve bulunduğum yerden savaş uçaklarının alçaktan uçuşlarını duyunca bir şeylerin ters gittiğini hissettim. 

Telefon ile yaptığım bir görüşmeden sonra yaşanılanın bir kalkışma, darbe ve cunta girişimi olduğunu anladım. Bu 

durumu kamuoyu ile paylaşmak için ise o an Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı eşliğinde “KAHROLSUN FETULLAHÇI 

KALKIŞMA” ifadesini içeren bir twit yazdım. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu düşündüğüm bir 

arkadaşa “nasılsınız, her şey yolunda mı” diye mesajla ulaşmaya çalıştım. Karmaşık bir duygu ve ruh haliydi. Temel 

hedefin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu değerlendirdiğim için onları merak ettim. Ardından beni arayan ve ne 

olduğunu soran gazetecilere “olan biten jandarma ve havacılar ağırlıklı bir darbe girişimidir” diyerek bilgilendirmeye 

çalıştım. Çünkü konunun kamuoyuna doğru yansıtılması için bunun önemli olduğunu düşünmüştüm. Ardından; 16 

yaşında 12 Eylül ve sonrasında 28 Şubat darbelerini yaşamış, bu iki darbe sürecinde bilinen işkencelere maruz kalmış 

bir kişi olarak, aklıma bu darbelerin yaşandığı dönemlerde yapılanlar geldi. Yaşadığım işkencelerin tümü gözlerimin 

önünden geçti. Darbeyi savuşturmanın yollarından birisinin de TBMM’nin açık olması olduğunu düşündüm. TBMM’nin 

açık olması ve darbeciler hakkında karar alma olasılığının kamuoyunu yüreklendirme ve darbecileri düşünsel yenilgiye 

uğratma kapasitesinin yüksek olduğu açıktı. Bu düşüncemi yöneticilerle paylaştım. Ardından Grup yönetiminden 

“TBMM toplanalım” mesajı gelince bulunduğum yerden çıkıp Meclis'e geldim.
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2. TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Bir arkadaşımla birlikte arabayla TBMM’ye geldiğimde Çankaya Kapısı otobüslerle kapatılmıştı. Dikmen Kapısına 

yönlendirildim. Ancak Çankaya Kapısının önünde yaralı olan 3 kadın vardı. Onları alıp hastaneye götürdüm. Sonra 

Dikmen Kapısına geldim, arabamı arkadaşıma verip geri gönderdim ve ben de Meclis'e girdim. Genel Kurul kapısı 

kapalıydı, anahtar getirildi ve salona girdik. Salonda AK PARTİden 30’a yakın milletvekili, CHP’den 7-8 ve MHP’den de 

6-7 milletvekili vardı. Bu arada bazı danışmanlar ve gazeteciler de TBMM Genel Kurulundaydı.

3. Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz? 

TBMM’ye geldiğimde önemli olanın TBMM’nin açık olması olduğunu ve darbe ile darbeciler konusunda karar alma 

olasılığının olması gerektiğini düşünüyordum. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasının darbenin önlenmesi için önemli 

olduğu açıktı. Sadece bu nedenle de olsa TBMM’ye saldırı olabileceği aklıma gelmişti. Arkadaşları da uyarmıştım. Bu 

düzeyde bir bombalama ise hiç aklıma gelmemişti!

4. Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

TBMM’ye defalarca saldırı oldu, uçaklar olabildiğince alçaktan uçuyordu. Ancak son Genel Kurula çok yakın bir 

noktaya isabet eden bomba ile Genel Kurul Salonunun yıkıldığını düşündüm. Çünkü her taraf toz duman içindeydi. 

Bulunduğunuz binanın başınıza yıkılma olasılığı değişik bir duyguydu ve bunun izahı yok. Farklı işkencelere muhatap 

olmuş birisiyim, ancak bulunduğunuz binanın yıkılmasına ilişkin duygu çok farklı.

5. Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Gün ağardıktan sonra bombalanan yerleri ve bombaların neden olduğu tahribatı gördükten sonra bunun bildiğimiz 

darbelerden farklı olduğunu anladım. Darbecilerin TBMM’yi bombalaması, Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi ve sivil 

halka acımasızca ateş açılması gibi eylemler, bir dış gücün işgal girişimi gibiydi. Yani yalnızca iktidarı almak isteyen 

klasik bir darbeci cunta ile değil, bütün Türkiye’ye ve millete düşman bir dış güçle karşı karşıya gibiydik. Her taraf 

yıkılmıştı. Başbakanımızın makamına ve Genel Kurula çok yakın olan bir bölge bombalanmıştı. Meclis'in giriş kapıları 

bombalanmıştı. Meclis bahçesinden İçişleri Bakanlığına doğru yürüdüm. Aradaki yola yaklaştığımda Genelkurmaydan 

yoldaki insanlar taranmaya başlandı. Küçük bir duvarı siper ederek korunmaya çalıştım. O sırada üç kişi vuruldu. 

O kişilerin daha az kurşun ile vurulmasının önüne geçmek için onları duvarın dibine çekmeye çalıştım. Sonra bu 

kardeşlerimiz ambulanslar ile hastaneye gönderildi. Sanırım üçü de şehit oldu. İnanılması mümkün olmayan ve kabul 

edilemez olaylardı.

6. Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

15 Temmuz darbe girişimini diğer darbelerden ayıran temel farklardan birisi de, TBMM Genel Kurulu’nun açılması ve 

her türlü olasılığa karşı karar alma olanağının oluşturulması ve siyasi partilerin darbe gecesi TBMM’de birlikte hareket 
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etmeleriydi. Tabii sonrasında, 4 siyasi partinin darbeye karşı ortak açıklama yapması da çok anlamlıydı. Bunun gösterdiği 

en anlamlı sonuç, siyasi düşüncelerimiz farklı olsa da kaderimizin aynı olduğu gerçeğidir. Bu duyguyu yaygınlaştırmanın 

karar alma süreçlerini ve ülkenin çıkarlarını önceleme açısından anlamlı, önemli olacağı açık. 

7. Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Akılda tutulması gereken temel konu; FETÖ’cü darbe kalkışmasının, toplumun tüm unsurlarına ve bizzat Türkiye’ye karşı 

yapılmış olmasıdır. Bu nedenle de meydanlar, her görüşten halkın topyekûn direnişine sahne oldu. Bu anlamda da, 

millet olma şuurunun yenilendiği, ortak varlık ve bekanın bizzat milletin kendisi tarafından sigortalandığı görkemli bir 

direniş! Hem tarihsel hem de evrensel boyutları olan destansı bir sivil devrim! 

Takdir edilecek bir hoşgörü ve farklılıkların birlikteliği temelinde tamamen kendiliğinden gelişen bir tepki. Millet 

kendi kaderini eline aldı ve bedeller ödeyerek geleceğini kurtardı. Çünkü; darbecilerin TBMM’yi bombalaması, 

Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi ve sivil halka acımasızca ateş açılması gibi eylemler, adeta bir dış gücün işgal 

girişimi gibidir. Yani yalnızca iktidarı almak isteyen klasik bir darbeci cunta ile değil, bütün Türkiye’ye ve millete düşman 

bir dış güçle karşı karşıyaydık.

Bu sürecin ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan biri de, halkın kendi alt kimliklerini farklılık olmaktan çıkarabilme 

kapasitesidir. Beka sorunu ortaya çıktığında din, dil, laiklik, etnisite, mezhep ve ideoloji gibi unsurların yok sayılabileceği 

net bir biçimde görüldü. Buradan çıkarılacak temel sonuç ise hiç kimsenin, kendi öncelikleri için halkı ya da halka 

hizmet etme aracı olan devleti kurtarmaya kalkışmamasıdır! Çünkü toplumun tüm kesimleri, birbirinin alt kimliğini 

sorgulamadan, ortak bir varoluş bilinciyle günlerce sokaklarda destanlar yazdı. Bu ise bütün klasik sosyal tezleri alt üst 

eden müthiş bir olgudur.

15 Temmuz’un diğer önemli bir yönü ise Cumhurbaşkanımızın sergilediği tutumdur. Bu süreç; Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın organik ve gerçek bir lider olduğunu bir kez daha ispat etti. Kendisine muhalif olanları da kapsayan 

tutumu, toplumun tüm kesimlerinin varlık ve bekasına dönük tehdidi savuşturdu. Eski Türkiye’nin soğuk savaş dönemi 

siyasetçi tarzını, gösterdiği kararlı tutum ile çöpe attı. Unutulmaması gereken konu, kendi can güvenliği pahasına 

halkla birlikte direnişe önderlik etmiş olmasıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu süreçte ortaya çıkan millî, 

yerli sosyolojinin ürettiği doğal liderdir. 

Millet, Cumhurbaşkanımızı hedefe koyan iç ve dış güçlerin, onun şahsında hepimizi hedef aldığını biliyor. Millet 

Cumhurbaşkanımıza yönelik tehdidi kendine, Cumhurbaşkanı da millete yönelen tehdidi kendine karşı yapıldığını kabul 

etmiştir. Sonuç olarak; cumhur, başkanıyla kaderini birleştirmiştir! Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği cesur ve kararlı 

tutum, tıpkı Kurtuluş Savaşında, Millî Meclis'in oynadığı rol gibi herkesin can, mal, namus güvenliğini kurtarmıştır. Bu 

nedenle de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ortak sivil irade ve kader birliğinin sembolü olarak tarihe kazınmıştır…

8. Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 
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Sık sık şarj sorunu yaşamakla birlikte telefon önemli bir iletişim aracıydı. Evim TBMM’yi çok net olarak gören bir bölgede. 

Çocuklarım sürekli olarak; “uçak geliyor”, “bomba atıyorlar”, “helikopter geliyor ve tarıyor”, “bahçeye asker indirmeye 

çalışıyorlar” gibi mesajlar gönderiyordu ve telefon ile arayıp sesimi duymak istiyorlardı. Bu, onlar açısından da çok zor 

bir durumdu. Babaları bir binada ve o bina sürekli bombalanıyor, ateş açılıyor! Sürekli haberleşiyorduk. Kardeşlerim ve 

çocuklarım mesajlarımdan emin olamıyorlardı ve zaman zaman fotoğraf göndermemi istiyorlardı. Oldukça zor durum 

ve sıkıntılı bir ruh haliydi.  

Beni asıl etkileyen şehadetlerden birisi de Erol Olçok Ağabey'in şehadetidir. Bulunduğu tüm ortamlara neşe, huzur 

ve zeka saçan Erol Ağabey'in darbeciler tarafından vurulduğuna ilişkin bir haber geldi. İnanmak mümkün değildi. 

İlk yaptığım iş cep telefonunu aramak oldu. Cevap vermedi. Ardından İstanbul’daki arkadaşlarımı aradım. Ve onlar 

haberin doğru olduğunu söyleyince yıkıldım. Bir çoğumuzun ağabeyi, gülen insan, işinin dahisi olan ağabeyimiz ve 

oğlu şehit olmuştu. Bir diğer yakınım ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilerin saldırısı sonucu şehit olan 

Tahsin Gerekli. Tahsin kardeş yakınımız ve kardeşimin eşinin yeğeni. 5 çocuk sahibi bir konfeksiyon işçisiydi. Allah tüm 

şehitlerimize rahmet etsin ve şehadetlerini kabul etsin. Bizlere şefaatçi kılsın.

9. Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Darbelerinden en çok zarar görenler ve görecek olanlar sivil siyasettir. Darbe, sivil siyaseti ortadan kaldıran girişimin 

adıdır. Bu nedenle siyasi partilerin birlikteliği ve ortak tutumları çok anlamlı. O nedenle TBMM Genel Kurulunun olağan 

üstü toplantıya çağrılması önemliydi. Meclis'te temsil edilen partiler ortak tutum takınmaları takdire şayandı. Darbeye 

karşı sivil siyaset sığınan ve sivil siyaseti yücelten tutuma imza atan tüm siyasileri saygıyla selamlıyorum.

10. Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke, önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Tarihin, 15 Temmuz darbe girişimini ve halkın buna karşı sergilediği direnişi diğer darbe süreçlerinden farklı bir 

şekilde yazacağı açık. Bu nedenle darbe girişiminin temel farklılıklarını hatırlamakta ve akılda tutmakta fayda 

var. Bunlar; (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın infaz edilmesinin darbecilerin önceliği olarak tayin edilmesi ve bu amaç 

için özel saldırı planları yapılması. (2) Darbecilerin sivil halka ateş açması ve katliamdan kaçınmamaları. (3) Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde ilk kez savaş uçakları ile şehir merkezlerinin bombalanması. (4) TBMM’nin darbeciler tarafından 

bombalanması. (5) Tankların sivil halkın üzerine sürülmesi. (6) Bu kanlı kalkışmaya karşılık Cumhurbaşkanımızın 

kararlı bir duruş sergilemesi, halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet etmesi ve halkın bu çağrıya karşılık vermesi! 

Aslında bu, Cumhurbaşkanımızın karakterinin en temel özelliklerindendir. Hatırlarsanız 27 Nisan e-muhtıra sürecinde 

de Cumhurbaşkanımız bilinen siyasetçi tutumunu tercih etmemiş ve bu müdahaleye karşı çıkarak, asıl olanın siyasi 

irade olduğunu vurgulamıştı. Halkın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına karşılık vermesi ve direnmesi. Türkiye açısından 

karanlık olan bir geceyi, Cumhurbaşkanımızın çağrısına karşılık veren milletimiz aydınlık bir sabaha dönüştürmüştür. 

(7) Başbakanımız Yıldırım’ın aynı kararlılığı sergilemesi ve toplumsal direnişe öncülük etmesi. (8) Polisin halkın ve 

sivil siyasetin kararlı direnişi de önemlidir. (9) TBMM Genel Kurulu’nun açılması ve her türlü olasılığa karşı karar alma 

olanağının oluşturulması. (10) Siyasi partilerin darbe gecesi TBMM’de birlikte hareket etmeleri ve 4 Siyasi partinin 
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darbeye karşı ortak açıklama yapması. Ancak her haliyle, yönetime el koymak isteyen klasik bir darbe yoktu karşımızda. 

Ülkeyi işgal etmeye gelmiş yabancı bir devlet refleksi vardı. Konuyu bu bağlamda tartışmakta yarar var.

11. Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz Milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Benim açımdan; TBMM’de bulunmak ve olan bitenin bir darbe olduğunu kamuoyu ile paylaşmak darbeye karşı tutum 

almanın en somut göstergelerinden birisiydi. Ben, Adnan Menderes’in idam edilmesinden sonra doğan dedemin ilk 

torunuyum. Adnan ismim oradan geliyor. Dedem, DP çizgisinde siyaset yapan birisiydi ve darbe sürecinde çok sıkıntı 

çektiğini biliyoruz. Ben, 16 yaşında darbelerin ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş birisiyim. Birçok kişinin okuduğu 

işkence türlerini yaşamış birisiyim. O nedenle darbeye karşı alanlarda bulunmak, TBMM’de darbeye karşı sivil siyaset 

tutumunu yükseltmek çok önemliydi. Benim gösterdiğim tepki ve tutumum, almış olduğum eğitimin ve aileden almış 

olduğum kültürün doğal sonucudur.

12. İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Geleceğe ışık tutacak olan ve gelecek nesillerin darbe konusunda bilgi almalarına neden olacak bu çalışmayı takdirle 

karşılıyorum. Umarım ülkemiz bir daha darbelere muhatap olmaz ve devletin demokratik dönüşümü tamamlanır. 

Teşekkür ediyorum.



346

Gazi Meclis'te O Gece

 

Ahmet GÜNDOĞDU

TBMM İdare Amiri

25 ve 26. Dönem Ankara  Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuzda Meclis'te çok önemli bir tarihî olaya 
tanıklık ettik. Konuyla ilgili sizlerin kanaatini alıp onu tarihe bir not düşmek istiyoruz. O sebeple görüşmelerimizi bu 
çerçevede yapacağız. 

İlk sorum şu: Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını 
nasıl verdiniz?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Teşekkür ediyorum. Önce, biz Başkanlık Divanında o geceyi ölümsüzleştirelim kararı 
almıştık,  şekli üzerinde bir toplantı yapamamıştık. İkinci Başkanlık Divanı yarın. Sizin gönüllü olarak gidip birçok kitap 
yazan bir kardeşimiz olarak da buna “Varım.” demeniz o geceki duruşu belgelemek kadar güzel bir tavır, bunun için 
teşekkür ediyorum. 

O hafta bayram sonrası olması hasebiyle, bayramda Genel Merkezimiz muhalefet partileriyle bayramlaşma görevi 
verdiği için Ankara dışında programım yoktu. CHP’ye gidecek bayramlaşma heyetinin başkanıydım.

 O gün akşam 19.30’a kadar Meclis’teydim. Daha sonra evime geçtim, uzun zamandır ara verdiği yürüyüşe o gün tekrar 
başladım. Evim Yenimahalle TOKİ konutlarının içinde, MİT’in hemen ön tarafında. Yürümeye başladım, Akit Gazetesi 
Haber Müdürü beni aradı “Abi darbe oluyormuş diye bir duyum aldım, size ulaşan bir şey var mı?” dedi. Yok, ben 

duymadım dedim.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   Onu on geçe falandı herhâlde. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Yok bu dediğim dokuz buçuk falandı. Bu çocuk beni aradığında bir gürültü mürültü 

yoktu, bir şey yoktu. Ben hemen birkaç telefon açtım, telefon açtığım arkadaşlardan öyle bir duyum alıyoruz falan 

dediler ama somut bir haber almadan apar topar eve çıktım. Eve çıktığımda MİT’in orası bombalanmaya başladı. Yani, 

MİT’in bombalanmış olabileceğini tahmin ettim, çünkü evimize düşer gibi, Yenimahalle…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  O açıdan düşüyor.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Evet o açıdan. Sonra MİT’in ilk bombalandığını duyduk, sonra televizyonda ve internet 

sitelerinde Boğaz Köprüsü kapatıldı haberleri çıkmaya başladı. O esnada ben İl Başkanımız Nedim Yamalı’yı aradım, 

“Başkanım size gelen bir talimat bir şey var mı, darbe oluyor, nerede toplanacağız, ne yapacağız?” diye. Ona henüz bir 

talimat gelmemişti. Genel Sekreterimiz Abdülhamit Gül’ü aradım, Genel Merkezle ilgili bir şey var mı diye. Teşkilatçılıktan 

da gelince il başkanı, genel sekreter… O da “Şu anda değerlendirme yapılıyor, henüz netleşmiş bir şey yok.” deyince…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Abdülhamit Bey Genel Merkezde miydi o zaman? 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Nerede olduğunu sormadım. Ama kısık sesle konuşuyordu. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Tabii, hepimiz orada aslında çok yoğun, ama kısa kısa telefon görüşmeleri yapıp işimiz biter 

bitmez bir başka aşamaya geçiyorduk. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Evet, evet, çünkü hem İl Başkanımıza hem Genel Sekreterimiz Abdülhamit Gül’e 

herhâlde, beşinci, altıncı seferde, boşlukta denk getirebildim, demek ki herkes arıyordu.

Bunun üzerine dedim ki: “Ya sen Meclis İdare Amirisin niye Meclis Başkanımız İsmail Kahraman’ı aramıyorsun?” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Kendi kendinize söylüyorsunuz… 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Kendi kendime diyorum bunu. Evde ayakta dolaşıyorum eşime dedim ki: “Bir yere gitmem 

lazım ama nereye gitmem lazım?  Yani, evde durulmaz.” O ara Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Beyi aradım, “Abi 

darbe oluyor, Ankara’da mısın, İstanbul’da mısın, Meclis'i açmamız lazım, Meclis'e gitmemiz lazım, Meclis'i olağanüstü 

çalıştırmamız lazım” diyorum telaşla, İsmail Kahraman Bey rahat bir sesle: “Ahmetçiğim ben Meclis'teyim, buyur sende 

gel, bekliyorum, burada değerlendirelim.” 

Hah, işte gemi kaptanı böyle olur  dedim. İçimden geçen şey şuydu: Acaba İstanbul’da mı? Hafta sonları gitmiş olabilir 

mi filan diye, bayram diye. Ama ben İsmail Kahraman Beyi aramadan, ben nasıl sağı solu arıyorsam, beni de arayanlar 

oluyor. Beni arayanlardan ikisi; Ankara Milletvekillerimiz Aydın Ünal ile Jülide Sarıeroğlu’ydu. “Abi ne yapıyorsun, 

neredesin, sana ulaşan bir şey var mı, senin aradığın bir yer var mı” filan, onlarla haberleşme hâlindeydik. Hemen Meclis 

Başkanımız İsmail Kahraman Bey “Meclis'teyim, bekliyorum, gel, değerlendirelim.” der demez hem bir taraftan üzerimi 

giyiyorum hem bir taraftan Milletvekillerimiz Jülide Hanım ve Aydın Bey ile irtibat halindeyim. Onlara dedim ki ben 

şoförü, korumayı çağırdım… Onlar da zaten Dikmen’de buralarda oturuyorlar, buraya yakınlar.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Aydın Bey’in evi hemen yakın, Güvenlik Kapının orada. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Aydın Bey’in burada, Jülide Hanım’ın evi de Dikmen’de, o da yakın. 

Onlara dedim ki  Meclis'e geçiyoruz, İsmail Kahraman Bey bizi bekliyor, siz geçin ben geliyorum. Üzerimi giydim, evden 

çıktım, gelirken de, darbeyse hedefinde Külliye olur, Genel Merkez olur, Meclis olur. Kendi kendime içimden bunları 

geçiriyorum. Külliye'nin önünden geçtim, henüz oraya hiç kimse gelmemiş, bir canlılık emaresi de yok gibi. Genel 

Merkezin önüne geldim, Genel Merkezin önünde de hiç kimse yok. Oradan hemen Eskişehir yoluna çıkıp,  direkt olarak 

Meclis'e geldim. Meclis'in kapısına geldiğimde…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Hangi kapıdan girdiniz Başkanım? 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -   Çankaya Kapısından, Nurullah Bey Güvenlik Amirimiz orada. Girişte, Meclis Başkanımızın 

çıktığını söylediler. İsmail Kamraman Beyin çıktığını Jülide Hanımdan da duymuştum, Jülide Hanım telaşlı bir şekilde 

gitmiş.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Ha, gelmiş, Meclis Başkanımız…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Benim görüştüğümde buradaymış ama işte  benim şoför, koruma gelip ben giyinip 

çıkıncaya kadar o buradan çıkmış. Jülide Hanım sanırım söylemişti Meclis Başkanımız telaşlı bir şekilde ayrılmış 

Meclis'ten diye. O buradan bir irtibat kurmuş olabilir. Güvenlik Amiri Nurullah Bey, nereye gidiyorsunuz, niye 

geliyorsunuz anlamında böyle… Ne diyorsun Nurullah dedim. O kapının önündeydi. Atla bakayım arabaya dedim, 

onu arabanın içine aldım. Sen ne diyorsun dedim. Tartışarak geliyoruz. Geldik, arabadan indik, hemen şuradan bizim 

girişten içeriye girdik. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  1 no'lu kapıdan…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - 1 no'lu kapıdan girdik ki Milletvekillerimiz Aydın Ünal ile Jülide Sarıeroğlu orada, 

gelmişler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Ha, sizin odaya gelmemişler. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Odaya gelmemişler, odam kapalı gelemezler. Benden kaç dakika önce geldilerse içeriye 

girmişler ama herhâlde onlar içeriye normal milletvekili olarak girdiler. Ben Nurullah Beye Meclis'i açacağız, ışıkları 

yakacağız, Genel Kurulu çalıştıracağız diye farklı bir argümanla geliyorum, o da…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   Siz, Başkanlık Divanı üyesi sıfatınızla… 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Tabii, Meclis İdare Amiriyim, Başkanlık Divanı Üyesiyim, o da çok iyi biliyor bunu. Dedi ki: 

“Işıkları yakamayız, Meclis'i çalıştıramayız, sizi içeriye alamayız, filan, sıralamaya başladı.” Güvenlik Amirine: Sen ne diyorsun, 

darbe oluyor; öleceksek burada öleceğiz, burayı açacağız." dedim. Bu sefer Nurullah, tırnak içerisinde bunu söyleyeyim, bu 

da mı paralel acaba diye içimden geçirmedim değilim o an.  Yani Meclis'in açılmaması için mi görev ifa ediyor…
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama Nurullah çok mükemmel bir sınav verdi Başkanım. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Hayır, ilk aklıma gelen bu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Tabii bilmiyorsunuz yani bir anda…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - İlk aklıma gelen bu, riske gireceksem ben gireceğim, sana ne diyorum içimden ama 

tepem de atmış. Bunun üzerine Nurullah Bey döndü “O zaman resmî sorumluluğu üstleniyor musunuz, talimat veriyor 

musunuz…” Talimat da veriyorum, resmî sorumluluğu da üstleniyorum, açacağız Meclis'i… “Tamam” dedi o. Onun 

üzerine geldik. Ben gelenleri odaya yönlendirin dedim.  Aydın Bey ile Jülide Hanım ve  diğer arkadaşlar geldi, onların 

fotoğrafını ben size, Meclis Başkanımıza verdim, Ahmet İyimaya’ya verdim…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Onu bakarız, o Meclis'in kayıtlarında vardır. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Onu bakarız, 22-23 milletvekili ilk şeyde 17 kişiyken burada saydım, gruba yukarıya 

İlknur Hanım gelmiş, onu duydum, İlknur İnceöz Grup Başkanvekilimiz, Mehmet Muş geldi, o esnada mı, ondan sonra 

mı içeride gördüm, ha bu esnada ben buraya gelir gelmez İsmail Kahraman Beyi aradım. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben evden çıkarken Genel Merkeze gitmek üzere çıktım. Kayınbirader arabayı sürüyor. Bizim 

AK PARTİ  WhatsApp grubundan bir baktım Jülide Hanım, “Aydın Ünal’la beraber Ahmet Gündoğdu Beyin odasındayız.” 

diye mesaj atmış. Demek ki o 3 kişiyken mesaj attı. Ben girişte, o Genelkurmayın önünde biraz kalabalık falan olmuş, 

yolu kesmişlerdi. Yukarıdan, o Çetin Emeçten filan dolaşıncaya kadar…
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Dolaşıncaya kadar o sayı arttı.  

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   Dolaşıncaya kadar demek ki o zaman 17-18 tane milletvekili olmuş. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Evet 16-17 kişi oldu, çünkü ayakta kalmıştı arkadaşlar, yer kalmamıştı. 

Bu esnada ben Meclis Başkanımızı aradım. Başkanım biz geldik, sayımız da elhamdülillah artıyor, sizi bekliyoruz 

dedim. “Ahmetçiğim, geleceğim.” dedi. Benim danışmanlar, “Meclis Başkanımız giriş yapmış, geliyor.” diye bir cümle 

kurdular, biz de buradan kalktık, kalkar kalkmaz Genel Kurulun önüne anahtar diye bağırıyoruz. İlk önce, birinci kapıyı 

zorladık. Anahtarı bulamadık. Ha, o esnada ben Genel Sekreteri aradım 2 sefer neredesin, niye burada değilsin, anahtarı 

bulamıyoruz diye…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   Meclis Genel Sekreterini…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -   Meclis Genel Sekreterini. 

O da Meclis Başkanımız ile gelmiş, geri gitmiş ya da İsmail Kahraman Bey ile görüşmüş. Orası bana karanlık. Yani 

“Geldim, döndüm.” mü dedi, öyle bir şey dedi. Dedim ya, Genel Kurulu açacağız, anahtar bulamıyoruz.  

Sonra 1’inci kapının değil 2’nci kapının anahtarını bulduk. Kapıyı neredeyse kırıyordu arkadaşlar. Kapıyı açtık içeriye 

girdik. İçeriye girdiğimizde bir şey yapacağız ama kimse ne yapacağımızı bilmiyor. Sanırım Ayşe Keşir’di, Düzce 

Milletvekilimiz, 3G bağlantısını sanki o yaptı. Dedik ki biz: "Buradan sadece ışıkları yakmak olmaz, ışıkların yandığını o 

etraftan geçen görür. Genel Kurulun çalıştığını, Meclis'in çalıştığını dünyaya göstermemiz lazım.”

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dünyaya göstermemiz lazım, en başta da darbe teşebbüsünde bulunan hainlere. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Tabii, darbe teşebbüsünde bulunanlara.

Bir de Cumhurbaşkanımız sokağa çıkma çağrısı yaptı, sokağa çıkacakları cesaretlendirdi: “Meclis bile çalışıyor, biz ne 

duruyoruz burada? Seçtiklerimiz Genel Kurul'da, biz niye burada duruyoruz?” 

Hızlı hızlı düşünüyoruz bunları, birbirimize söylüyoruz. Konuşma kürsüsünün oraya Meclis Başkanımız İsmail Kahraman 

Bey’i aldık, onun arkasında 23-24 kişi varız Genel Kurulda, 3G’yle Meclis Başkanımız açıklamayı yaptı. Bu esnada 

gruptan mesaj çekilmişti, mesaj CHP, MHP ve HDP’lilere gelin çağrısı, bizimkilerin de Ankara’da olanların Meclis'e 

gelmesi çağrısıydı. 

İsmail Kahraman Beyi daha sonra görüştüğümüzde Mithat Sancar ve İdris Baluken’in “Biz de darbeye karşıyız, oraya 

gelmek istiyoruz ama provokasyon olur diye gelmedik.” dediğine o gece tanıklık ettim. İsmail Kahraman, aşağıya 

indiğimizde söyledi bunu. 

“Selahattin Demirtaş da aradı.” dedi mi, bilmiyorum, onu İsmail Kahraman Ağabeye sorarız. 

Meclis Başkanımız o konuşmayı yaptı. Bu sefer, CHP’li, MHP’li birer ikişer milletvekilleri de gelmeye başladı; Erkan 
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Akçay, Özgür Özel, Oktay Vural… Oktay Vural oğluyla gelmişti, ilk bombada oğlu çok korkmuştu, ağlarken onu teselli 

etmeye çalışıyordu babası, gördüğüm manzarada. Bu sefer, basın almamız lazım. Telefon açtık basına gelin diye. Bizi 

arayanlara Meclis'e gelin, Meclis'te haber yapın dedik. Anadolu Ajansını aradık. Orhan Karasayar -bizim İdare Amiri, 

sanırım Orhan Bey, yanılmıyorsam- onların kapıdan girişine, alınmasına yardımcı olmuşlar ama Meclis'in gelenekleri 

işlediği için onlar yukarıda, orada…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yukarıda, basın bölümüne…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ama, ben uğraşıyorum, biraz da kendimi basından sorumlu hissettiğim için, ses sistemini 

açamıyoruz. Genel Sekreteri bir daha aradım, bu nasıl iştir, bir ses sistemi olmaz mı… Yok. Bunun üzerine, Hüseyin 

Kocabıyık, İzmir Milletvekili oradaydı, İsmail Kahraman Bey’e: "Ben basını aşağı alacağım Başkanım, oradan ses alması 

mümkün değil."  "Tamam." dedi, Hüseyin Kocabıyık da oralarda işaretler yapıyordu. Hemen çağırdık, basını aşağı aldık. 

Dedim: "Sizi şu kapının önünde bekliyorum." Her kapıdan da giremiyorlar. O an için bir kapı açılmış, sonra muhalefet… 

Önceden çıktığımız kapı açıldı. Onları içeri aldım, kürsünün önündeki boşluğa konuşlandırdık. ATV, Anadolu Ajansı ve 

Kanal 24; yanılmıyorsam 3’ü vardı. Belgelerimizde vardır. Bu sefer Başkanlık Divanını oluşturduk. Meclis Başkanımız 

İsmail Kahraman Bey gongu çaldı, kâtip üyelerin yerine Erkan Akçay, Mehmet Muş, Özgür Özel’i alacağız.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada bir ceket var. O çok ilginç bir anekdottur Sayın Başkan. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ben de o gün kravat yoktu ama soğuk olur, kış olur, hapishane olur, başka şey olur, ceketli 

gelmiştim. Evden ayrılırken de hanıma Allah’a ısmarladık dedim ama hakkını helal et diyemedim korkmasın diye. Evde 

annem ve hanım var, korkmasın, telaşlanmasın diye. Allah’a ısmarladık hanım, sorun yok, olmayacak inşallah diye 

ayrıldım ama biraz gözüne baktım son bakış bu olabilir diye. Baktım, gözlerle konuştuk, o da aynı şekilde. 

Özgür Özel baktım ki bir gömlekle kürsüye… İsmail Kahraman Bey “Buyur, gel.” dedi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanlık Divanı üyesi yok. CHP’nin Grup Başkanvekili…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Kâtip üyelerin yerine grup başkanvekillerini…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir CHP’den, bir AK PARTİ ’den, bir MHP’den bir kişi olacak, evet. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Evet, o bürokratın yerine de 3’ünü alıyoruz. Özgür Bey, merdivenin basamağını şey 

yapmadan ben koşarak yetiştim, Özgür Bey, bir saniye dedim. Giyer misin diye sormadım, çıkardım ceketi, şu ceketi giy, 

öyle otur, millet bir bütünlük görsün yani moral motivasyonu artsın, bir dağınıklık görüntüsü olmasın düşüncem. O da 

hemen giydi, oturdu. 

Özgür Bey, Erkan Akçay Bey, Mehmet Muş Bey, İsmail Kahraman Bey orada. O esnada grup başkanvekillerini kürsüye 

çıkmayanlardan da konuşturmuş olabiliriz. Sizinle biraz önce o konuda antant kalamadık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Galiba Levent Bey konuştu Sayın Adalet Bakanımızdan önce. Levent Bey, Erkan Bey, sonra 

Bekir Bey konuştu diye hatırlıyorum ben. 
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Özgür Özel konuştu şeyle… 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Özgür Özel’in konuştuğunu ben görmedim, belki daha önce konuşmuş olabilir. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Acaba konuşmadı mı ki?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Şeyde mi konuştu?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Oturduğu yerde hepsini konuşturduk ya. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çünkü orada Sayın Meclis Başkanımız 1. Ordu Komutanının mesajını, o radyoda veya 

televizyondaki mesajını Sayın Mehmet Muş’a okuttu. O ara Özgür Bey oradan…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - 3’üne de birer konuşma yaptırdık orada ama.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Belki orada, yerinde…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Orada, yerinde, kürsüye gelmeden…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kürsüye gelmeden yapmış olabilir.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Kürsüye gelmeden orada konuştular onlar.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, tabii orada.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Mehmet Muş da orada konuştu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kürsüde Levent Bey konuştu, Erkan Akçay konuştu, Adalet Bakanımız konuştu.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Neyse, onlar belgelerde bellidir.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra Adalet Bakanı konuşurken ilk bombalı saldırı oldu.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Görüntülerin birçoğunda zaten Özgür Özel’e  ceketi verdiğim için ceketsiz olarak ben 

koşarken gözüküyorum. Bizim Bursa Milletvekilimiz, engelli Milletvekilimiz…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sizin sarılı bir gömleğiniz var.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Sarılı bir gömlek… Onun yanındayım. O esnada, hangisi önce, hangisi sonra bilmiyorum, 

bizim Ayşe Keşir Fox TV’ye bağlanmış bana getirdi, “Başkanım beyanat verir misin?” dedi. Ona beyanat verdim. 

Interpress’te çıktı, onu ben size veririm, var bende. Bir de Ülke TV’ye telefonla bağlandım. 

Şimdi, görüntülere baktığımda bomba atılıp Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey konuşurken ben ayağa kalkmışım, 

bir elimde slogan atıyorum, bir elimde de telefon o televizyona bir şeyler demeye çalışıyorum. İlk sloganı attığımda 

yanımdaki arkadaşlar da eşlik etmedi. Mesela o anda orada sendikal geçmişi olan Mahmut Kaçar geldi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bazı arkadaşlar vardı.
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bazı arkadaşlar vardı, eyvallah. Onlar hiç değilse eşlik eder zannederek başladım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Belki onlar da ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardır.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Kimse anlamadı. Birinci slogandı ama ikincisinde baktım ki hepsi en az benim kadar… 

“Darbeciler halka hesap verecek.” Sloganımız da buydu, bunu uzun süre attık. 

Bekir Bozdağ Bey, Allah razı olsun, “Ölmek var, dönmek yok.” diye orada konuşmayı yaptı. 

Konuşmalar bitti, aşağı sığınağa indik ama sığınak diye bir şey yok yani bodruma indik, ilk indiğimiz yer çatı basık, bir 

tünel yok. Sonra “Burası çok kalabalık oldu, yarınızı şuraya götürelim.” dediler. Beraber gittiğimiz yer, bir tünel var gibi 

çıkış yeri yok, sivil savunma yok, sağlık yok yani o gece birçok eksiği orada da görmüş olduk. 

Tabii, bu başlangıç ile sonuç arasında en az iki saat geçti. Aşağıda Özgür Özel Bey’le tekrar karşılaşıp da ceketi bana 

verirken “Ahmet Bey, teşekkür ediyorum, çok iyi oldu, tebrik ediyorum, eninde sonunda millî görüş ceketini bana da 

giydirdiniz.” dedi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hatta birkaç ay önce sendikal geçmişinizle ilgili Özgür Özel çıkıp sizin aleyhinize bir konuşma 

yapmıştı. Daha sonra siz sataşmadan söz alıp Özgür Özel’e cevap vermiştiniz, işte o gömlek, kıyafet vesaire falan 

üzerinden. Hatta, sizin ceketinizi mi, gömleğinizi mi bir şeyi eleştirmişti Özgür Bey.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Özgür Bey, değil, bir başka arkadaştı. MEMUR-SEN Genel Başkanlığı kimliğim ve sendikalı 

memur sayısı ve atamalar ve bürokrasiye gelmelerle ilgili HDP’nin grup önerisi vardı. 

O Musa Çam’dı. Çıkıp “Ahmet Bey, şimdi bütün bunları yalanlayacak ama…” diye söze başladı. “Ahmet Bey, şimdi ‘Musa 

Bey üfürdü.’ diyecek.” diye espri yaptı konuşmasının bitiminde. 

Ben, Musa Bey’in üfürdüğünü dile getirmeden sözlerime başlıyorum diye girmiştim ve onlara “AK PARTİ , MEMUR-SEN 

eleştirisi yapıyorsunuz, baskıdan bahsediyorsunuz. CHP’li şu şu şu belediyelerde bir tek MEMUR-SEN üyesi yok. HDP’li 

şu şu şu belediyelerde bir tek MEMUR-SEN, KAMU-SEN üyesi yok. MHP’li bir çok belediyede MEMUR-SEN üyesi yok. 

Oralarda baskı yapacak MEMUR-SEN üyesi bulamamışsınız.” filan diye cevap vermiştim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kaderin cilvesi herhâlde yani.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Kaderin cilvesi. Özgür Özel onların en hırçınlarındandı ama o gece esprilerden bir ceket 

esprisi, millî görüş; iki sığınak arkadaşlığı. Biraz önce size gösterdiğim fotoğrafta da CHP’nin bütün kurmaylarıyla aynı 

yerdeyiz. Mesela, Muhalefetten birkaç arkadaş, CHP ve MHP’den “İşte, böyle yönetim mi olur, ne yapıyoruz burada, ne 

olacak? Bunun önü belli değil, sonu belli değil.” Filan… 

Ben oradan çıkıp, Salim Bey’le istişare yapıp Efkan Ala Beyi aradım. Geldim arkadaşlar, rahat olun, sorun yok, İçişleri 

Bakanımızın hepinize selamı var, darbeyi püskürtüyoruz, F16’larımız Eskişehir’den havalanmış filan diye…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Galiba saat dört civarı falandı o.
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bu dört civarıydı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dört civarıydı.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hâlbuki…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, Meclis'e gelişte ve girişte bir zorluk yaşamadığınızı ifade ettiniz. O yüzden o 

soruyu…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yani, sadece bizim güvenlik ekibi zorluk yani “Can güvenliğinizi sağlayamayız…”

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Konuyu anlayamadığı veyahut da sizin can güvenliğinizi…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ben bürokratik endişe… 

Ha, şunu söyledi daha sonra: G3 mü diyoruz? “Bizim elimizde sadece bu silahlar var. Biz ne yapacağız?” 

Mesela o gece isyan ettiğimiz konulardan birisi, buraya hiç değilse tankların girmemesi için kapılara S şeklinde otobüs 

çağırıp koymak ve silah istemek oldu Emniyetten ve o gençler -benim bildiğim 2 kez helikopter buraya inmeye çalıştı- 

ellerindeki yetersiz silahlarla caydırıcı olarak inmesini engellediler ama F16’ya karşı yapılacak hiçbir şey yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, Meclis'in saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini tahmin 

edebiliyor muydunuz gelişte? Yani gelirken herhâlde onu hiç kimse tahmin etmedi, ben de tahmin etmedim.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ya, gelirken onu tahmin etmedim ama Boğaz Köprüsü’ndeki… Buraya gelince biz 

sığınağa hep beraber indik ya biz hemen sığınaktan çıktık şurada berber var ya o patlamanın birinde berberin kapısı 

kırılmıştı. Biz 3-4 arkadaş o berbere girdik, televizyonu açtık, 6 ya da 7’nci bomba sesi gelinceye kadar oradaydık. 

Bir bomba sesi geldi ve dumanlar oraya doğru gelmeye başlayınca biz tekrar aşağıya indik. Orada biz izlerken Boğaz 

Köprüsündeki hoyratlıklarını, pisliklerini gördüm. O ana kadar aklımda “Bunu yapamazlar.” diyeceğimiz her şey… 

Hazreti Ali Efendimiz’in sözü aklıma geldi. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki: “Düşmanın en tehlikelisi bizden gözüküp 

de bizden olmayandır” ve şu hüküm aklıma geldi: Hazreti Ali’yi şehit eden hafız İbni Mülcem’dir. O aklıma geldi. Yani 

paralelin -zaten ben Erbakan Hoca’nın talebesiyim- “La ilahe İllallah” deyip “Muhammedun Resulüllah” demediğini 

Erbakan Hocam’dan dinlerdik, o gece “La ilahe illallah” da demediğini de gördük ama Meclis'e ilk bomba atılmazdan 

önce Meclis'i bombalayabilecekleri hiç aklıma gelmezdi. İşgal kuvvetlerinin böyle bir düşüncesi olmamış. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, devam ediyoruz.

Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı almıştık, 4’üncü sorumuz oydu. İlk tepki gösteren birisiydiniz, o yüzden sizi 

ayrıca kutluyorum.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Sağ olun.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, bombalar atıldı, daha sonra bombalanan yerleri gördükten sonraki… Yani çünkü o 
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ilk anda bomba atıldığı zaman biz o tahribatı göremedik. O bombalanan noktaları gördükten sonraki düşünceleriniz 

neydi?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yani bahçedeki bombayla ilgili uzmanlar “Beş, altı saniye daha geç bıraksaydı Genel 

Kurulu deler geçerdi.” diyor ve biz o zaman da Genel Kuruldaydık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir koordinat sapması vardı.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Evet, koordinat sapması var. Başbakanımızın grup odasının yanına atılan Sakarya 

Depremi gibi. Görünce Sakarya Depremini gördüm.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Çatımızdaki zaten öyle. Ama sevindirici yanı, atılan bombaların büyük çoğunluğu, şu 

anda büyük 3 tane bomba var, diğerleri ses bombasıymış. Mesela bina titriyor ama biz bomba düştüğünü zannediyoruz, 

deprem etkisi yapan ses bombasıymış. Onun için şehit olma fırsatını kaçırdık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Genel Kurulun tam tavanına Başkanım, yani bizim, milletvekillerinin oturduğu yerin tam 

üstüne denk düşse bombanın aşağı inmesini engelleyecek bir mekanizma var mı?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yok, hiçbir şey yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu söylüyorsunuz yani.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Evet, o bahçeye düşen bomba beş, altı saniye sonra bırakılsaymış, ki o pilot uzman 

pilotmuş. Türkiye’nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en uzman pilotlarından birisiymiş.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - En büyük hainliği yapan en yetenekli bir alçak yani.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - En büyük hainliği yapan. Ama işte … (Ve mekerû ve mekarallâh (mekarallâhu), vallâhu 

hayrul mâkirîn (mâkirîne). Allah’ın hesabı, bütün hesapların üzerinde tuzak kuranların en hayırlısı. Yani 3 bombanın 

tahrip ettiği yere bakınca, “Bizi Cenab-ı Hak korudu.” diyoruz. Ama şehit olan, gazi olan gençlerimize bakınca şehitlik 

özlemi de olunca, o gece şehit olma fırsatını kaçırdık diyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, siz de çok dolaşıyorsunuz, ben de dolaşıyorum. Şehit olan arkadaşlarımız, 

dostlarımız var. Ben şunu gördüm, hiç tesadüfen şehit olan…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …veya tesadüfen geçerken yaralanan bir Allah’ın kuluna rastlamadım, hepsi bilinçli bir 

şekilde gitmiş.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ve hiçbirinde pişmanlık yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hiçbirisinde.
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ayağı kopmuş, hastanede yanına gittim, daha önceden tanıdığım arkadaş, “Başkanım 

beni bırak, reisin yanına git.” diyor.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hiçbirisinde. Yani böyle bir şey gördüm, bu enteresan bir şeydi, yani bize demek ki on dört yıl 

boyunca Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın gerçekten o gençliğe birtakım dokunuşları onlarda hakikaten ciddi bir 

cesaret timsali olarak 15 Temmuzda tecessüm etti, gerçekten biz bunları gördük.

Peki, şeyi sormak istiyorum, Genel Kurulda, -kısmen bahsettiniz-  ve sonraki süreçte o farklı noktalarda filan iktidar ve muhalefet 

milletvekillerinin birlikte olmasının önemiyle ilgili neler söylersiniz? Yani sadece mesela AK PARTİ  vekilleri olsaydı…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bu kadar tatlı olmazdı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …aynı etkiyi oluşturur muydu?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Oluşturmazdı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Mesela Yenikapı’daki o atmosfer olur muydu?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Asla olmazdı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonraki süreçte, Cumhurbaşkanımızın davetiyle Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, geldi, yani 

beraber görüşmeler yapıldı, böyle bir ortam olur muydu?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - On dört aydır Meclis'teyim, Meclis'te teröre karşı 3 parti birkaç kez bildiri yayınladık 

ama bildiri yayınlarken bile muhalefetin sitemi bildiride imza attığı metnin dışındaydı, hep bunu görmüştük. O akşam 

HDP’nin “Orada olmak isterdik ama provokasyon olmasın diye gelmiyoruz.” demesi CHP ve MHP’nin temsilcilerinin 

koşarak gelmesi, Devlet Bahçeli’nin Başbakanımızı aramış olması, Kılıçdaroğlu’nun -Özgür Özel öyle söyledi o akşam- 

“Bize talimat verdi, ‘Gidin darbeye karşı durun.’ dedi.” yaklaşımı. Onlar konuşurken onları ayakta alkışladık biz, “Sizlerle 

beraber darbeye karşıyız.” diye. 

Biz o güne kadar muhalefete diyorduk ki: “Ya, bir sefer millî olun, bak, Paris’te bir bombalama oluyor, iktidarı muhalefeti 

topyekûn karşı koyuyor, işte Amerika’da şöyle oluyor, bir sefer siz de…” O  bir sefer” o geceydi ve muazzam bir duruştu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynen.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 16 darbe olmuştu, bu, 17’ncisiydi, 17’nci darbeye Meclis, 

muhalefet partileri, medya, sivil toplum kuruluşları, öncülüğünü Cumhurbaşkanımızın yaptığı duruş darbeler kapısını 

kapatan bir duruş, 7 Ağustos Yenikapı Mitingini de millî birlik hareketini yeniden başlatan iki önemli milat olarak 

görüyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok doğru.

Başkanım, 7’nci sorumuz şu: Cumhurbaşkanımız cep telefonundan kamera özelliğiyle televizyonlara bağlandı ve millî 
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iradeye sahip çıkmak için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti, Başbakanımız bunun bir kalkışma olduğunu ve 

püskürtüleceğini ifade etti, halkımız da -Allah için, hakkını verelim- sokak, cadde, meydanlara çıktı, darbe girişiminde 

7’den 77’ye sokaklara çıkarak bir kahramanlık destanı yazdı bence. Milletimiz için neler söylemek istersiniz?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Değerli Vekilim, milletin içerisinde bir uhde olduğunu, Menderes’e, Özal’a, Erbakan’a 

sahip çıkamamanın bir pişmanlığı, “Ah keşke orada olsaydım, sahip çıksaydım.” olduğunu, bunun yanında her darbe 

olduğunda şapkasını alıp giden siyasetçi, dolayısıyla da siyasetçilerden büyük bir beklentisi olduğunu biliyorum, 

düşünüyorum. 

2007 e-muhtırasına karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın darbecilere “Hadi işinize bakın.” demesi, onun 

öncesi ve sonrasında Ergenekon, Balyoz, ıslak imza, yakamoz, hepsinde dik durması millette “Bu lider şapkasını alıp 

gitmez, eğer imkân bulursa meydana çıkar, bizim çıkmamızı ister, imkân bulamazsa bulamadığındandır, yoksa asla 

kaçıp gitmez.” inancının hâkim olduğunu biliyorum ve o gece reisin, Cumhurbaşkanımızın o çıkışıyla iki hasletin 

buluştuğunu görüyorum.

Etimesgut’ta gazi ailelerini ziyaret ederken, yüzde 80’i reisin çağrısından sonra çıkmış. Ama öyle gaziler var ki, “Ben, 

Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını duyar duymaz çıktım ve Kızılay’a doğru hareket ettim.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tam bir millî refleks yani.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Millî refleks. “Cumhurbaşkanımız nasıl olsa emir verir dedim.” diyor ve gazi olmuş 

Genelkurmayın orada. Kızılay’a geliyor, oradan Genelkurmaya geliyor, Genelkurmayın önünde gazi olmuş. 

Yani özlenen, dik duran siyasi liderle geçmiş siyasetçilere sahip çıkamamanın birleştiğini ve muazzam bir duruşun 

gerçekleştiğini düşünüyorum. 

Yani ümmetin duası, milletin reise güvenmesi, reisin de dirayeti, Meclis'in açık olması, medyanın ilk kez hep 

birlikte darbeye karşı koyması, siyasi partilerin karşı koyması, topyekûn bir yeniden diriliş hareketini oluşturdu diye 

düşünüyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bana geçen hafta Kuveyt’ten bir heyet geldi, birtakım görüşmeler yaptılar ve o sağlık 

turizmiyle ilgili de Sağlık Bakanımızla da görüşme talebi oldu, benden de eski bir Sağlık Müsteşarı olarak rica ettiler, 

ben de Kırşehir Milletvekilimiz Mikail Arslan Bey’le beraber o ekibi, heyeti Sağlık Bakanlığımıza götürdüm. Orada heyet 

başkanı çok enteresan bir şey söyledi, dedi ki Sağlık Bakanımıza: “Siz bulaşıcı durumlarla çok haşır neşirsiniz, bu Türk 

milletindeki cesareti aslında bizlere de bulaştırsanız. Yani sizin dışınızdaki ama İslam coğrafyasındaki diğer ülkelere de 

aslında bir bulaştırsanız oradaki cesareti.” Milletimizin gerçekten son derece cesur davranması, Cumhurbaşkanımızın, 

Başbakanımızın hem ferasetli hem dirayetli davranışları ve sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi ikisinin buluşması, 

nirengi noktası, hakikaten bu, tüm dünyaya çok ciddi bir ders ve özellikle İslam dünyasına da bir umut oldu gerçekten. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bunu teyiden ben bugün yaşadığım bir örneği vereyim o zaman Sayın Vekilim: Fas’ın 
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Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticisi ve oranın 2’nci büyük konfederasyonunun genel başkanları bir heyet hâlinde 

gelmişlerdi, bugün burayı gezdirdim. Sonra çay içerken dediler ki: “Biz darbeyi, darbe girişimini duyar duymaz Fas’ta 

sokağa çıktık.” Bunların sokağa çıktığını gören, burada darbenin başarılı olmasını isteyen kesimler de bunlara oradan 

tweetler atmışlar ki “Sıra size de gelecek.” diye, bunlar da “Henüz maç bitmedi.” diye onlara cevap vermişler. “Sabah 

saat 07.00 olmadan biz bayramı ilan etmiştik” diyor ve arkasından şunu ekliyor: “Sizin reisinizin dik durduğunu 

biliyorduk ama bu reise -“reis” diyor onlar da Recep Tayyip Erdoğan’a- milletin uyum sağlayıp sağlamayacağını herkes 

gibi biz de merak ediyorduk, siz gerçekten Osmanlı torunlarıymışsınız, inşallah biz bundan sonra okullarımızda, ders 

kitaplarımızda, konferanslarımızda Türkiye’nin Cumhurbaşkanıyla milletin ona uyum sağlamasını anlatacağız.” diyor 

bugün Meclis'te ağırladığım heyet.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkan, bir başka sualimiz şu: Siz Meclis'teydiniz, dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz 

yakınlarınızla haberleşmeniz ve duygularınız nasıldı? Bir de, darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir 

yakınınız, tanıdığınız var mıydı, onlarla ilgili de kanaatlerinizi alabilir miyiz?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ankara parti teşkilatlarından çok arkadaşlarımız var, 5-6 tane şehidimiz var, gazimiz 

çok, il yönetimlerinden Meclis üyemiz, gençlik kollarımızdan, eski Genel Başkanı olduğum MEMUR-SEN üyelerinden 

şehitlerimiz var. 

O gece burada biraz telaş eden sorumlu birkaç kişiden birisi de ben olduğum için, çoğu telefona hiç cevap veremedim, 

yüzlerce telefon vardı. Akrabalar Meclis bombalanınca telaşa düşmüşler, onlar evde hanımı arayıp, hanım da yanımda 

olan danışmanları -şoför, danışman, koruma hepsi buradaydı- arayıp birçok haberi onlar üzerinden almışlar. Çünkü 

içeride sizin de gördüğünüz gibi sağa sola koşturuyorduk, çoğu telefona bakamadık bile. 

Herkes gibi, yani sizin aileniz de olduğu gibi, o gece herkesin ailesi ister istemez telaşlanmıştı, çünkü canlı yayınlar 

bombanın nasıl düştüğünü gösteriyor.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, aynen o 91’deki Irak savaşında işte Sorti …

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Aynısı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Biliyorsunuz yakında bir televizyon kanalının Ankara bürosu var ve orada tam açı kamerası 

oraya odaklanmış FOX TV’nin burayı gösteriyor. Yani o F-16 geliyor, bombayı bırakıyor. Biz tabii, içinde olan insanlar 

olarak çok tedirginlik yaşamadık, ben şahsen abdestimi bozmamaya çalıştım.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yok, orada kimsede telaş yoktu Genel Kurulun içinde.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çünkü bizim hiçbirimizin Elhamdülillah…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Elhamdülillah, yani şu cümleyi söyleyelim, muhakkak kayda girsin: Cenab-ı Hak o gece 

Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Meclis'teki milletvekillerimizden, milletten korkuyu almıştı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynen öyle.



Gazi Meclis'te O Gece

359

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bomba atıldığı hâlde kimsede telaş, ölürüm diye korku, böyle bir şey yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Biz iktidarız ama muhalefet vekillerinde de bir şey görmedim, öyle bir kaçma veya göçme 

ne bileyim.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Görmedik, yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ayrı bir şey olmuş, ayrı bir cesaret vardı.

Peki, darbe girişiminin ertesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı, o toplandığı andaki hissiyatınız, 

düşünceleriniz… Çünkü bir gün önce bombalandı, bombalanan yerleri gördünüz, yıkıklar arasında tekrar  bilmiyorum 

dışarı çıkıp girdiniz mi? Ben sabahleyin çıktım, duş aldım, tıraş oldum, tekrar buraya geldim.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Biz saat onda da Genel Kurulu açtık biliyorsunuz. Başkanlık Divanı olarak “Meclis'i üçte 

açalım.” dedik ama Sayın Kılıçdaroğlu Yalova ya da İstanbul’daymış, yetişemeyeceği için beşe kaldı ve de Kılıçdaroğlu’nun 

olmasını önemsedik. 

Akşamki birliktelik kadar muhteşem bir yanı yoktu. Yani bana göre bombalar atılıyorken CHP, MHP, AK PARTİ ’nin burada 

olması önemliydi. Ertesi günkü…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama Genelkurmay Başkanımız vardı, Diyanet İşleri Başkanımız vardır, kuvvet komutanları 

vardı. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Onlar vardı, belki de sürpriz olanı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yabancı diplomatik heyet vardı, YÖK üyeleri vardı, yüksek yargı başkanları ve üyeleri vardı.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bunlar önemli.

Akşamdan farklı olarak benim önemli gördüğüm tek şey şuydu yani bunların gelmesi önemsiz demiyorum ama 

“Darbeye biz de karşıyız, provokasyon olmaması için gelmiyoruz.” diyen HDP’lilerin gelmiş olması ve darbe aleyhindeki 

bildiriye oraya imza atıp onay vermeleri önemliydi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   O da önemliydi tabii yani onu da…

Başkanım daha önce darbe gördünüz, Türkiye, 60’ta, 71’de…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - 61’de doğduğum için 60’ı göremedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 80’de, daha sonra 97 postmodern darbesi, darbe girişimleri, muhtıra vesaire, falan. Önceki 

darbelerle karşılaştırdığınız zaman bu 15 Temmuz hain darbe girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bu zamana kadarki darbelerin tamamında apoletli, askerin içinde olduğu, ast üst 

ilişkisinin darbede de korunduğu, siyasetçilerin ya karşı koymayan ya öznesi ya belirtili nesnesi bir şekilde işin olduğu 

bir darbeydi. İlk kez, siyasetin içinde olmadığı ve ast üst ilişkisinde…  
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Veyahut da bizim bilmediğimiz…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Veyahut da bizim bilmediğimiz, olduğunu görmediğimiz… Ast üst ilişkisinde de o “abi” 

kavramının, işte Akıncı’daki, Mürted’teki yardımcı doçentin paşalara emir veriyor olması masonik bir teşkilat yapısını 

ortaya koydu yani masonlarda derece o kişinin masonlukta yükselmesine bağlı derecedir. Onun…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir gün yüzündeki hiyerarşi bir de geri plandaki hiyerarşi…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Burada geri planda, kamuoyunun bilmediği, gizli bir kast sistemi gibi bir hiyerarşinin 

darbede etkili olduğunu gördük yani astsubayın korgenerale emir verdiği ya da sivilin bütün generallere emir verdiği… 

Bu ilk geceden belli oldu, zaten Kazan’daki yazılan destana biz ertesi gün koştuk. Kazan’daki tamamen, daha sonra 

paralel savcıların da “Tarla bakmaya geldiğini söylemişti, inandık, salıverdik.” diye milleti uyuşturmaya kalkıştıkları bir 

şey. Yani, darbenin yapanları, planlayıcıları ve sivil, kadın erkek, şu bu demeden herkesi imha etmeye yönelik saldırgan 

tavırları ve işin garip tarafı darbenin başarılı olacağına yüzde yüz inanç içerisinde olup “B” planı dahi yapmamış olmaları 

ve bunun içerisinde yüzlerce salaklıkları… Şimdi, eskiden TRT’ye çıkıp bildiri okuyunca bu anlaşılıyordu çünkü TRT’den 

başka kanal yoktu, ama şimdi onlarca kanal, yüzlerce yayın var, TRT’ye gidiyor bir asker bu bildiriyi okuyor ve “El koyduk.” 

diyor. Boğaz Köprüsü’nün bir şeridini kapatarak… İnsanların yarısı İstanbul’da karşı tarafa geçmese ne olur Boğaz’dan? 

Gemiyle mi geçemez, Marmaray’dan mı geçemez, nereden geçemez? Çok salaklıklarını görüyoruz, ama Allah’tan da 

salakmışlar diyoruz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aslında mantık 60, 70, 80 darbe mantığı, ama devir 60, 70, 80 devri değil, teknoloji var, 

ilaveten…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - İletişim çağından haberdar değil, milletin demokraside ilerlemesinden haberdar değiller.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin farkında değiller. Yani yine Recep Tayyip Erdoğan 

gibi AK PARTİ  Hükûmeti gibi darbelere direnmiş…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Profesör Osman Özsoy, televizyona çıkan, “Siz tankı yürütün, halk kaçacak delik arar, 

hatta caminin bahçesindeki lojmanda oturan imam bile o camiye ezan okumaya gelmez.” diyor.

Bu gösteriyor ki dediğiniz gibi çağrı yapan lideri tanımamışlar, korkup kaçacak zannetmişler, bu liderin çağrısına uyum 

sağlayacak milleti görememişler. Mesela o gecenin en güzel davranışlarından birisi imamlar, müezzinler sela okudular, 

ezan okudular, sela ve ezanlarıyla darbecilerin suyunu ısıttılar, helvasını kavurdular.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Şimdi, daha önce, biliyorsunuz 17-25 operasyonundan sonra, hep Cumhurbaşkanımız için 

“Kaçacak, ülkeyi terk edecek.” filan diyenlerin hepsi kaçtı. Zannettiler ki şu andaki Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, 

AK PARTİ  Hükûmeti, milletvekilleri, iktidarıyla muhalefetiyle, onlar da düdük ötünce, TRT’de bir korsan bildiri okununca 

kaçacaklar.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - O gece gördük ki Türkiye eski Türkiye değil, millet eski millet değil, siyasetçiler eski 
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siyasetçiler değil, Başbakan eski Başbakanlara benzemiyor, Cumhurbaşkanı eski Cumhurbaşkanlarına benzemiyor. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynen öyle.

Çok önemli bir dersti gerçekten. 

Sayın Başkanım, son sualimiz, bu kadar hain ve alçak bir güruh tarafından yapılan darbe girişiminin başarısız 

olmasında -240 civarında vatandaşımız şehit oldu, 2 binin üzerinde vatandaşımız gazi oldu- Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin açık olmasının rolü hakkında ilave etmek istediğiniz bir şey olur mu? Siz önemli olduğunu ifade ettiniz,                                                        

millete moral verecek diye…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bir, Cumhurbaşkanının çağrısı, iki, milletin bu çağrıya uyum sağlaması, üç, milletin cep 

telefonlarıyla haberleri takip ederken, Meclis'in açık oluşunun, onları, “Bak seçtiklerimiz bile Genel Kurulu çalıştırıyor, 

milletvekilimiz Genel Kuruldaysa biz niye sokakta olmayalım.” diye onlara motivasyon olması ve diri tutması. Sacayağı 

gibi ilk üçayak nedir dersek, bir Reisin çağrısı, iki milletin cevap vermesi, üç milleti diri tutmada Meclis'in açık olması. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok güzel.

İlave etmek istediğiniz bir şey var mı Hocam?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Çok teşekkür ediyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben teşekkür ediyorum.
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Ahmet İYİMAYA

Adalet Komisyonu Başkanı

20 ve 21 Amasya,

23, 24, 25 ve 26. Dönem Ankara  Milletvekili

“Değerli kardeşim Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı bu soylu ve sorumlu girişiminden dolayı kutluyorum. Kaleme alacağı eseri, 
tarihi vakanın canlı sicili olarak telakki ediyorum. Hepimiz yazmalıyız.”

CEVAPLAR

1- İşgal girişimini, evimde, saat yirmibir civarında iki gazetecinin merak, kızımın ve yeğenimin bilgilendirme telefonları 
ile öğrendim. Deruni ilk reaksiyonum, “BU OLAMAZ, tam bir DELİLİK” şeklinde oldu. “Meclis'te olmalıyım” dedim ve 
ilerisini-gerisini düşünmeden, derhal Büyük Meclis'e geldim. Bu, milleti temsil misyonunun doğal gereği idi. 

2- Erken zamanda intikal ettiğim için Meclis yolunda zorluk çekmedim. Dikmen giriş kapısı büyük araçlarla kapatılmıştı. 
Aradan kolayca girdim. 

3- Meclis'e gelişte, duygu ve muhakeme modunda değildim. Tarihi, Türkiye’yi ve darbeleri bilen bir insanın yaşayabileceği 
“Reaksiyon ve Direnme” modunun halet-i ruhiyesi içinde idim. Meclis'in bombalanabileceğini, aynı vatanda yaşamış 
olması kaydı ile “ŞEYTAN DAHİ DÜŞÜNMEZDİ, DÜŞÜNMEK İSTEMEZDİ” 

4- Büyük Meclis'in Genel Kurulunda idim. Gökten gelen sağırlaştırıcı bir ses, etrafı kaplayan toz bulutu ve “BOMBA!”… 
O anda, bu bir “DARBE” değil, “GÜDÜMLÜ İŞGAL” teşebbüsü dedim. Böyle bir hareketi, hiçbir vatan evladı ve hatta hiçbir 
insan yapamazdı. İlmin izahta aciz kaldığı, emsali olmayan bir olay! 

5- Olay gecesinde, Meclis'te bulunan, vakayı yaşamış bir insanın tefekkür hali ile ertesi günü hasarları müşahede etmiş, 
aynı kişinin tefekkür hali bir olamaz. Ertesi günkü genel ve özel hasar, girişimin dehşetini, görünen boyutlarıyla ortaya 
koyuyordu. Hareketi idare ve icra eden ruhun medeniyet köklerimizle en ufak bir alakası olmadığını, bir husumet, işgal 
ve linç psikolojisinin hakim olduğunu kesin şekilde görebiliyorsunuz.
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6- O gece hem karanlık, hem ışıklı bir geceydi. Bir yıldan daha uzun bir geceydi. Orada Anadolu irfanına ve insanına 
kasteden karanlığı boğmaya hazır bir millet ve meclis iradesi gördüm. Partilerimizi, hem demokrasimizin, hem 
bekamızın sigortası olarak müşahede ettim. Parti farkı gözetmeksizin ORADAKİ HER MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIMI, Millî 
Birliğin aynadaki AKSİ olarak telakki ettim. 

7- Cumhurbaşkanımızın o suikast girişimi içinde gösterdiği FERASET, FEDAKARLIK ve CESARET tarif edilemez. Büyük 
milletin işgale karşı direnişi, feday-ı can eylemesi ve darbeyi ÜRKÜTEREK PÜSKÜRTMESİ, dünya tarihinde emsali 
bulunan bir olay değildir. Anadolu hamurunu, Anadolu ruhunu, bu aziz Milleti doğru okumalı, doğru anlamalıyız; 
tankın, bombanın gücü ile mukayese hatasına düşmemeliyiz.

8- O gece MEDYA’nın ortaya koyduğu demokratik performans, sonucu mutlak etkileyen bir destandı. O sayede ve 
telefonlarla dışarıda olanı öğreniyorduk. O gece ailece aynı duyguları, düşünceleri yaşadık. Damadım, Meclis'te 
tarananlardandı; kıl payı kurtuldu. Şehit olanlardan da, yaralananlardan da yakın tanıdıklarım var. Rahmet ve bereket, 
üzerlerine olsun. Onlara selam.

9- Süreçte Meclis Başkanımızın dirayetine elbette ki tarih de, atıf yapacaktır. Ertesi günün Genel Kurulu, o geceyi, 
Parlamentoda geçiremeyenler (!)’in de Genel Kurulu idi. İhlas ile hesabın sağlanan görece güvenlik ortamında 
birlikte olduğu bir Genel Kuruldu. Meclis'in ertesi gün toplanması, Genel Kuruldaki hitaplar ve her kesimin katılması 
unutulamaz. Millî iradeyi tenkile yeltenenler, millî manzara karşısında manen buharlaştılar.

10- 15 Temmuz, bir darbe girişimi değil; güdümlü bir “İŞGAL” harekâtıydı. Tarihimizdeki her darbe, “mevcut iktidarı 
düşürmeye veya te’dibe” odaklıdır. 15 Temmuz girişiminin temel hedefi “devleti ve milleti” esir almaktır. Hedefinde 
“bekaya” son vermek vardır. Bu hedefin öncülünde, dominant engel “Recep Tayyip Erdoğan’ı” yok etmek vardı. 

11- O gece Meclis'in açık olması, işgal ruhunu çıldırtmıştır. Cumhurbaşkanımızın şehit edilememesi ve Milletin sokaklara 
çıkması, aynı HABİS RUHU ürkütmüştür. Hercümerc olan ruhun tankı ve uçağı yönetme yeteneği söner. Öyle de olmuştur.

12- a) O gece Büyük Meclis'te olmayı, hayatımın en şerefli hali olarak görüyorum. Allah’a (C.C.) şükrediyorum. Orada 
olmayan milletvekili arkadaşlarımın da aynı özlem içinde bulunduklarını (keşke orada olsaydım demiş olduklarını) 
sanıyorum. 

b) Kırk yıllık kıdemli ihanetin bir daha yaşanmaması için yapılması gerekli BÜYÜK REFORMU ertelemenin bir SİYASAL 
İHANET olacağını düşünüyorum.

c) 15 Temmuzu, tekrar  tekrar tahlil etmek, defaatle okumak, dersler çıkarmak ve KÜRESEL ENFORMASYONA ağırlık 
tanımak gerekir. 

d) O akşam, Başbakanımız Binali YILDIRIM’ın soğukkanlı ve rasyonel tavrına, önleyici unsurlar içinde önemle işaret 
etmeliyiz Adalet, Güvenlik ve Ordu Kurumlarımıza özellikle atıfta bulunmalıyız.  

e) 15 Temmuz sonrası sürecin bir yönüyle rehabilitasyon süreci olduğu açıktır. HAKİKATTEN ve ADALETTEN ayrılmamayı 
bir beka şartı olarak görüyorum. Faile “MERHAMET”; suçsuza, “ZULÜM”; yolumuz olmamalıdır.

f) O gece ZİLLET’le başladı, İZZET’le bitti. “Gayrettullaha dokunma” mekanizmasının da işlediğine inanıyorum. Allah’a ne 
kadar  şükür etsek azdır. 19/09/2016 Saygılarımla.
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Ahmet Berat ÇONKAR

Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı 

24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

15 Temmuz Cuma akşamı evde istirahat halindeyken İstanbul Milletvekilimiz Ravza Hanım aradı. İstanbul’da köprüyü 
askerlerin tuttuğunu ve Ankara’da F-16’ların alçak uçuş yaptığını öğrendiğini, olan bitenle ilgili bilgi sahibi olup 
olmadığımı sordu. Ben de bir terör saldırısına yönelik önlem alınmış olabileceğini düşünerek, bir araştırıp size döneyim 
dedim. Sonrasında milletvekillerimizin üyesi olduğu WhatsApp grubundaki mesajları takip etmeye başladım. O ortamda 
bazı arkadaşlar terör saldırısı ihtimali üzerinde dururken, kısa bir süre sonra bir askerî darbe girişiminin cari olduğu 
yönünde mesajlar yoğunlaşmaya başladı. Daha sonra televizyonlardan bir darbe girişiminin olduğu haberleri gelmeye 
başladı. Başbakanımızın bir tv kanalına bağlanarak darbe girişimiyle ilgili açıklama yapmasıyla durumun ciddiyetini 
kavramış olduk. Bu arada hanımım çocukları uyuturken ben de bugüne kadar hiç doldurmadığım ruhsatlı tabancamın 
iki şarjörünü doldurmaya başladım. Bu aşağılık, hukuk dışı saldırı karşısında gerekirse bugüne kadar hiç kullanmadığım 
bu silahı kullanmaya karar verdim. O akşam midem ekşimişti ve kendimi pek iyi hissetmiyordum. Bir gusül abdesti 
aldım, yatsı namazımı kıldım, biraz Kuran-ı Kerim okudum. Danışmanım ve şoförümle haberleştim. Gölbaşı Özel 
Harekât Merkezi’nin uçaklar tarafından bombalandığı haberini aldım. Durum gittikçe ciddi ve vahim bir hal alıyordu. 
Saat 12.38’de Cumhurbaşkanımızın, milletimizi meydanlara davet eden tweetini hesabımdan paylaştım. Sonrasında 
içimden gelen bir duyguyla Kuran-ı Kerim’den Saf Suresi 13. Ayeti hem Arapça hem de Türkçe olarak tweet hesabımdan 
paylaştım: “Bundan başka sevdiğiniz bir şey daha: Allah’tan bir destek ve yakın bir zafer. İnananları müjdele.“  Daha 
sonra da tüm dünyaya bir mesaj olsun diye iki adet İngilizce tweet attım. Türk milletinin iradesinin hiçbir suç çetesi 
tarafından vesayet altına alınamayacağını ve bu suç şebekesinin ağır bir bedel ödeyeceğini ifade ettim. Halkların özgür 
iradesinin yanında olan herkesin Türk milletinin yanında olması gerektiğini de ekledim.

Meclis'e gitmek için ben şoförümün gelmesini beklerken, kapı komşumuz olan Grup Başkanvekilimiz İlknur İnceöz 
kapımızı çaldı. Kendisinin TBMM’ye gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Ben de hazırlıklarımı tamamlayıp Meclis'e 
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geçeceğimi söyledim. Silahımı ve evde olan tüm mermilerimi bir çantaya koydum, hanımımla vedalaştım, uykuda 
olan çocuklarımı uyandırmamaya özen göstererek sessizce evden ayrıldım. Fakat onlar benim gittiğimi duymuşlar. Her 
zaman kullandığımız yollar askerî kalkışma ve Genelkurmay çevresindeki olaylar nedeniyle kapalı olduğu için farklı 
yollar kullanarak Meclis'in Dikmen Kapısı yakınlarına kadar bir engelle karşılaşmadan ulaştık. Yol boyunca darbecilerin 
bir engellemesi ile karşılaşırsam, silahımı kullanmaya kararlı ve hazır bir şekilde hep tetikteydim. TBMM’ye girişler 
kapalı olduğundan aracımdan indim ve yürüyerek polislerin gözetiminde Dikmen Kapıdan içeri girdim. Genelkurmay 
Kavşağında halk toplanmış, tankların, askerî araçların önünde bir direniş sergiliyordu. Silah sesleri ve gürültüler 
birbirine karışmaktaydı. Meclis binasına doğru yaklaşırken iki polis memuru ile karşılaştım, Genelkurmay Kavşağına 
gitmemin mümkün olup olmadığını sordum. Sayın Vekilim, milletvekili rozetinizi çıkartsanız, sizi hedef alabilirler, 
biz size eşlik edelim, birlikte gidelim dediler. Saat gece 2.05 civarında Meclis bahçesinden yürüyerek Genelkurmay 
Kavşağına yaklaştık. Tam o esnada tepemizde çok yakından uçan bir saldırı helikopteri bizleri ve vatandaşlarımızı ateş 
altına aldı. Çok yakınımıza düşen mermilerden kaçmak için sağa sola koşturarak, sığınacak bir duvar dibi aradık. Millî 
ordumuzun içine sızmış darbeci hainler TBMM’nin bahçesinde milletvekillerini, polisleri, vatandaşları helikopterden 
uçaksavar mühimmatı ile katletmeye çalışıyordu. Tarifi imkânsız, karmaşık duygular içinde polis arkadaşlarla birlikte 
Meclis binasına sağa sola koşarak ulaştık. Çığlıklar, tekbirler, kobralardan gelen sesler, alçak uçuş yapan F-16’lar bizi 
sanki bir girdabın içine çekip alıvermişti. İlginç olanı bizim kalbimizde zerre miktar korkunun olmayışı, milletimizin 
hayret verici cesareti ve direniş azminin geceye hâkim oluşuydu.

Meclis'e gelirken, tankların, askerlerin Meclis'e girebileceklerini, şiddetli çatışmaların yaşanabileceğini, milletvekillerini 
çatışma esnasında öldürebileceklerini ya da tutsak edebileceklerini tahmin ediyordum. Fakat bir hava saldırısına 
maruz kalabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Meclis'in ölümüne savunulması gerektiği kanaatindeydim. Meclis düşerse 
milletin iradesi kırılabilir ve darbe başarılı olabilir diye düşünmekteydim.

Meclis F-16 savaş uçaklarınca bombalandığı esnada Genel Kurul Salonunun içindeydim. Meclis Başkanımız oturumu 
idare ediyor, milletvekilleri ve bakanlar darbeye karşı duruşumuzu ifade eden konuşmalar yapıyorlardı. Bu toplantı canlı 
yayın ile milletimize aktarıldığından tüm ülkede darbecilerin iradesini kıran, milletimizin ise direniş azmini kamçılayan 
bir etki gösterdiği için çok mühim idi. Meclis'in bombalanacağını tahayyül dahi etmediğimiz için bombanın düşmesiyle 
ilk anda büyük bir şok yaşadık. Böyle bir çılgınlığı kim, ne amaçla yapabiliyordu? Bu ülkenin kurucu, Gazi Meclis'i bu 
ordunun içine sızmış hainlerce, kendi pilotlarımız tarafından bombalanıyordu. Milletvekilleri, Meclis Başkanı, Bakanlar 
öldürülmek isteniyordu. İlk anda bunu hazmetmemiz hiç kolay olmadı. Bunun bir işgal girişimi, ağır bir terör saldırısı 
olduğu kanaati bende hâsıl oldu. Bir darbe girişiminin çok daha ötesinde hesaplar olduğu anlaşılıyordu. Endişemiz 
artmıştı ama tedbir almak dışında kimsede pek bir korku emaresi müşahede etmedim. Hanımımı, akrabalarımı arayıp 
iyi olduğumuzu fakat Meclis'te sıkıntılı bir durum olduğunu paylaştım. Dua istedim. Meclis'i bombalayan hainlere karşı 
öfke ve iğrenme duygularını hissettim. O uçakları indiremeyen komutanlara karşı da güvensizlik ve kızgınlık duyguları 
hâkim oldu. Birilerinin işlerini yapmadıkları, darbenin başarılı olması halinde darbecilere katılacakları, direnmeyecekleri 
fikri hâsıl oldu.

Meclisimizin bombalanması inanılması çok zor bir olaydı. Meclisimizin o tarihi özellikte olan binasının kalbinden 
vurulması, oluşan hasar ve yıkıntı bana bu darbeci hainlerin zihniyetlerinin ne derece tahripkâr, yıkıcı, karanlık olduğunu 
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hatırlatıyor. Gazi Meclisimizin bombalanıp içindeki milletvekilleri ve çalışanlarla birlikte yok edilmek istenmesi 
darbecilerin ruh dünyasının karanlığını ve hiçbir kutsalları olmadığı gerçeğini de ortaya koyuyor.

O gece, bombaların, kurşun seslerinin altında muhalefet partileri dâhil milletvekili arkadaşlarımızın Genel Kurul'da 
birlikte bulunmaları ve darbe tehdidi savuşturulana dek Meclis'i terk etmemeleri çok değerliydi. Birbirimize güç ve 
maneviyat aşılamış olduk. İnsan olarak her bireyin yaşayabileceği korku ve dehşeti birlikte durarak yenmeyi başardık. 
Bizler Meclis'te kalarak Türkiyemizin birliğini,  bütünlüğünü ve bağımsızlığını ne pahasına olursa olsun korumakta 
kararlı olduğumuzu bütün dünyaya göstermiş olduk.

O gece ölümü göze alarak sokaklara çıkan, stratejik kurumlar önünde silahsız, sivil bir direnişi ortaya koyan milletimizin 
her bir ferdi alnı öpülesi kahramanlardır. Her birine milletçe müteşekkiriz. Bir Başkomutan ve onun emriyle vatanını 
ölümüne savunan millet, dünya milletlerine de örnek bir duruşun nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Genç, yaşlı, 
zengin, fakir, farklı siyasi görüşlerden fertlerin bu derece korkusuz, kararlı bir direniş ortaya koyması milletimizin 
bağımsızlığının ve özgürlüğünün en net ifadesi olmuştur.

Meclis bahçesinde 10 dakikaya yakın helikopter saldırısı altında kaldım. Yakınımıza düşen mermiler oldu, yaralananlar 
oldu, şehitlerimiz oldu. Meclis F-16 füzeleriyle bombalanırken Genel Kurul Salonundaydık. Dehşet verici bir durumdu. 
Yakınlarıma telefon ve mesaj yoluyla ulaştım. Onları endişeye sevk etmemek için soğukkanlı bir biçimde iyi olduğumuzu 
bu alçak saldırıyı hep birlikte def edeceğimizi ifade ettim. Darbe girişiminde hem şehit olan hem de yaralanan 
tanıdıklarım var. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM’nin toplanması çok önemliydi. Birlik beraberlik havası hepimizi memnun etti. O 
gün tüm dünyaya ciddi hasar almış bir Meclis'ten verilen mesajlar çok değerliydi. O gün bu Meclis'in bir üyesi olmaktan 
çok büyük bir onur duydum. Milletimizin kaderinin tayininde Meclis'in ne derece önemli bir fonksiyon icra ettiğini tekrar 
hatırlamış, hissetmiş olduk.

Önceki darbelerle kıyas ettiğimizde, bu darbenin çok daha yıkıcı hedeflerinin olduğunu söyleyebiliriz. İç ve dış konjonktür 
çok kırılgandı. Ülkemiz işgale, iç savaşa ve parçalanma ortamına sürüklenebilirdi. Binlerce siyasetçi, işadamı, gazeteci, 
kanaat önderi bu gözü dönmüş darbeciler tarafından öldürülebilirdi. Türkiyemiz tamiri mümkün olmayan çok uzun bir 
karanlık döneme girebilirdi. Bütün bu tehditlerin kıyısından döndüğümüzü düşünüyorum.

Bizlerin Meclis'te bulunması tüm vatandaşlarımıza güven ve cesaret aşılamıştır. “Benim vekillerim ölümü göze alarak 
bu darbeye direnmeyi seçmişlerse bu milletin bir ferdi olarak ben de bu direnişin içinde olmalıyım” duygusunu 
kuvvetlendirmiştir. Meclis'in darbecilerce ele geçirilememesi, düşürülememesi milletimizin inancını ve umudunu 
yükseltmiştir. Meclis'in saldırıya uğraması milletimizin öfkesini ve cesaretini arttırmış, bu hain darbecilere verdiği 
tepkinin boyutunu daha üst bir seviyeye taşımıştır kanaatindeyim.

Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, milletvekillerimizin ve milletimizin çok büyük bir kısmının ortak duruşu ile en 
büyük tehditlerin, saldırıların bertaraf edilebileceğini görmüş, yaşamış olduk. Bu birlikteliği devam ettirmemiz halinde 
Türkiyemiz çok önemli başarılara imza atacaktır. Milletimizin özellikle terör ve iç çatışmalar nedeniyle yaşadığı acılar 

son bulacaktır.
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Ahmet Eşref FAKIBABA

25 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili

Her hafta sonu seçim bölgem olan Şanlıurfa’ya giderim. Gitmeden önce havada jetlerin uçuş yaptığını gördüm. 

İstanbul Köprüsü'nün tanklarla kesildiğini duydum. Bir terör saldırısı olabileceğini düşündüm. Darbe hiç aklıma 

gelmedi. Havaalanına girince dış kapıda geniş bir güvenlik önlemi gördüm. Görevli polise durumu sorunca sert cevap 

aldım. Anormal bir durum olduğunu hissettim. Saat 22.45 idi diğer milletvekili arkadaşlarım VIP’e girince orda darbe 

kalkışması olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim. Hiç olmazsa memleketime gideyim dedim. 

Anons sonrası Urfa uçağına bindim. Yanımda il Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanımız vardı. O sırada telefonuma gelen 

mesajda tüm Milletvekilleri Meclis'e davet edilmişti. VIP çıkışı sıkıntılı olur düşüncesiyle normal yerden çıkış yaparak 

havaalanından ayrıldık. AK PARTİ Genel Merkezine geldik. Orada tankı gördük toplanan vatandaşlar tanka müdahale 

ediyorlardı. İçeride ne oluyor diye içeri girdik. Saat 01.00'e kadar Genel Merkezde kaldık. Helikopterler alçak uçuş 

yaparak Külliyeyi bombaladı. Jetler de zaman zaman alçak uçuş yaptığından Genel Merkezin camlarının kırıldığına şahit 

olduk. Askerlerin içeri girmesine engel olmak için dış kapıda bekledik. Daha sonra Eski Çevre Bakanımız Fatma Hanımla 

beraber Meclis'e geçmeye karar verdik. 

Yollar kalabalık ve Genelkurmay Kapısı önünde çatışmalar olduğunu gördüm. Dikmen Kapısından polis koridoru altında 

Meclis'e girdik. Sadece milletvekilleri içeri alınıyordu. O sırada Meclis önündeki kalabalığa ateş edildiğine şahitlik ettik. 

Meclis'e girdiğimizde olayın şaşkınlığı içerisindeydim. TBMM’nin saldırıya uğrayacağını ve de bombalanacağını hiç 

düşünmemiştim. Böyle büyük çaplı bir ihanet aklımın ucundan geçmemişti. 

Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ konuşma yapıyordu. Tam o esnada bir uçağın alçak uçuş yaptığını ve bomba bırakacağını 
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hissettim. Çünkü Genel Merkezde de aynısını yapıyorlardı. Ardından tahmin ettiğim gibi bomba bıraktılar. Camlar kırıldı 

ve toz bulutları Meclis'in içine girdi. İçimde korkudan ziyade şaşkınlık vardı. Çünkü bizi bombalayan bizim askerimizdi. 

Kısa süre sonra tekrar bomba atıldı. Bu arada Meclis'te bulunan tüm milletvekilleri ile teröre karşı attığımız sloganlar 

beni çok duygulandırmıştı. Gerek Adalet Bakanımız ve gerekse diğer vekillerimizin konuşması çok önemliydi.

Sabah 08.30’dan sonra bombalanan yerleri görünce olayın büyüklüğünü daha iyi fark ettim. Nasıl büyük bir ihanetle 

karşı karşıya olduğumuzu anladım. Olaydan hiç korkmadım fakat etkisinin halen devam ettiğini itiraf edebilirim.

İkinci bombadan sonra sığınağa gitme kararı alındı. Bizde sığınak diye bildiğimiz yerin sığınak olmadığını daha sonra 

öğrendik. O sırada helikopter Meclis Bahçesine inmeye çalışıyordu. Polisler de helikopterin inmemesi için ateş ediyorlardı. 

Helikopter inince bizleri ya infaz edecekler ya da tutuklayacaklar diye düşündüm. O akşam AK PARTİ, CHP ve MHP’nin 

bir arada olması çok önemliydi. Ülke menfaati için bu birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Milletimiz dünyada eşi benzeri olmayan refleks göstererek; Türk, Kürt, Arap, Çerkez ve Laz demeden ölümü göze alarak 

demokrasiye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. Vatan için gerektiğinde farklılıklarımızı bir kenara bırakarak nasıl 

bir anda birleşeceğimizi Dünya’ya adeta bir ders verdi.

O anda olayın şaşkınlığı içerisindeydim. Yakınlarımla pek görüşmem olmadı. Sadece aileme iyi olduğumu korkmamaları 

gerektiğini ve bu süreci atlatacağımızı söyledim. Yakınlarımdan şehit veya gazi olan kimse olmadı. 

İstiklal Marşı'nı okurken hep duygulanmışımdır. Ancak o gün okuduğumuz İstiklal Marşı hayatım boyunca okuduğum 

en duygulu İstiklal Marşı'dır. Hayatım boyunca o anı unutmayacağım. 

15 Temmuzu bir darbe girişimi olarak görmüyorum. Bir işgal kalkışması olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin büyük bir 

ihanet sarmalının içinde olduğunu düşünüyorum. 

Uçağın kalkışa hazırlandığı anda milletvekillerinin Meclis'e çağrılması sırasında hemen uçaktan inip geri döndüm. 

Böylesi bir günde Meclis'te olmam gerektiğini düşündüm. Orda bulunmamız bir gereklilikti ve darbeye karşı dik 

duruşumuzun simgesiydi. Orda olduğum için kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Milletimizle beraber Gazi Meclis 

ünvanı almanın gururunu yaşıyorum.

O gece hayatımda gururla anlatacağım en önemli geceydi. O gece ölümü göze alarak Meclis'te olmak benim için onur 

vericiydi. Bu kutsal görevi 20 yıllık vekilliğe tercih ederim.
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Ali ERCOŞKUN

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asemblesi Türk Grubu Başkanı 

24, 25 ve 26. Dönem Bolu Milletvekili

Hain darbe girişimi akşam saat 22.00 civarında yaz okulu için İstanbul’da bulunan oğlumun annesini arayarak ‘’Boğaziçi 

Köprüsünde tanklar var’’ demesiyle öğrendim. İlk tepkim ‘’ hadi canım ‘’ demek oldu. Açıkçası inanmadım, eşime “gitsin 

işine baksın darbe olsaydı, telefonla konuşabilir miydik hiç “ dedim, o da oğluma telaşlanmamasını söyledi. Telefonu 

kapatınca da bana “sen hiç konuşturmuyorsun bu çocuğu” diyerek sitem etti. Televizyon kanallarını değiştirmeye 

başladım, yatsı ezanları okunmaya başlandığında tankların Boğaziçi Köprüsündeki görüntüleri ekranlara yansımaya 

başladı. Eşim ve kızım odalarında iken gittim abdest aldım, makam şoförlüğümü yapan Harun’u aradım ve gelmesini 

istedim. Harun “Başkanım gelebilir miyim bilmiyorum buralar karıştı” dedi. Silah ve yaklaşık 10 kutu mermi arabada 

olduğu için gelebilirsen gel, silah lazım olabilir dedim. Normal şartlarda 7-8 dakikada gelmesi söz konusu olurken 

15 dakika bekledim, gelmedi. O gece yaşanabilecekleri düşünerek gelmek istemeyebilir diye düşündüm ve bir daha 

arayamadım. Kızımın arabasının anahtarlarını aldım ve eşim ve kızımla “Helalleşmeden” sadece Allahaısmarladık 

diyerek evden ayrıldım. Kızımın aracı ile hareket ettikten kısa bir süre sonra Harun aradı. Başkanım ben geldim dedi. 

Hemen buluştuk. Makam aracını uygun yere çekip silah ve mermileri aldık ve kızımın arabası ile ilk önce AK PARTİ Genel 

Merkezine gittik. Saat yaklaşık 10.45 civarında ilk önce bütün katlarda tüm odaların ışıklarını açtık. Bu işler bittikten 

sonra vatandaşların gelmeye başladıklarını ve Beştepe’ye giden caddede araçların birikmeye başladığını gördüm. Genel 

Merkezde yapılacak bir iş olmadığını görünce Meclis'e gitmeye karar verdim. Harun aracı çıkardı o esnada AK PARTİ 

Grubundan Grup Danışmanı Mustafa Hançerkıran ve danışman Mahmut biz de gelelim dediler, hep birlikte Meclis 

Dikmen Kapıya geldik.

Meclis'e gelirken Eskişehir yolunda Sayıştay önündeki alt geçiti polis arabaları kapatmıştı, o yüzden Çetin Emeç Bulvarı 
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üzerinden Dikmen Kapıya yöneldik. Maliye Bakanlığı önünde polisler barikat kurmuşlardı, kimlik göstererek geçtik. 

Dikmen Kapıdaki giriş kapısı tamamen kapalıydı. Çıkış kapısındaki polisler Meclis'e girişin yasak olduğunu söylediler. 

Daha önceden tanımadığım 28-30 yaşlarındaki polislere “Açın kapıları” dedim. “Efendim açamayız, üstlerimizden emir 

aldık” dediler. “Kim verdi o emri size” diye birkaç kez bağırdım ve belimdeki silaha sarılarak “Kimse Meclis'e girmeyi 

yasaklayamaz” diye bağırdım. Şoföre Bas gaza, gerekirse ez” diye bir elimde silahla bağırdım. O şekilde Meclis'e girdik. 

AK PARTİ grup katına çıkarken Grup Başkanvekilimiz İlknur İnceöz ile asansörde karşılaştık. Grup katında tüm odalar 

kilitli tüm ışıklar kapalıydı. Harun ve Mustafa polis noktasından odaların anahtarlarını getirdiler, tüm odaları açtık ve 

ışıkları yaktık. İlknur Hanımın odasında televizyonu açıp arkadaşları beklemeye başladım. Bir müddet sonra Genel 

Kurulu açıyoruz diye haber gelince Genel Kurul Salonuna geçtik.

Milletimizin bize emanet etmiş olduğu kutsal iradeyi savunabileceğimiz en önemli makamın Türkiye Büyük Millet Meclisi 

olduğunu düşünerek Meclis'e geldim. Saldırıya uğrayabileceğimizi kesinlikle düşündüm fakat bombalanabileceğimiz 

aklımın ucundan geçmedi.

Meclis'e bomba atıldığında müthiş bir öfke duydum. İhanetin boyutunu, hainliğin ve alçaklığın seviyesini en derin 

şekilde hissettim. 

Ne kadar büyük bir tehlike atlattığımızı bombalanan noktaları gördükten sonra daha iyi anladım.

Meclis içinde gerek kendi grubumuz gerekse diğer gruplardan milletvekili arkadaşlarımızla yaşanan dayanışma oldukça 

üst seviyedeydi. Farklı siyasi görüşlere sahip olsak da darbe girişimi karşısında hep birlikte millî irade lehinde bir 

duruş sergilemiş olduk. Aslında tüm millî meselelerde sergilenmesi gereken bu durum toplum nezdinde yeni bir ruh 

oluşmasını sağlamış oldu.

Vatan sevgisi neymiş, millî irade neymiş tüm dünyaya gösteren bir Milletin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum.

Cep telefonu ile gerek aile fertleri ile gerekse vatandaşlarımız ile kesintisiz bir şekilde görüşmelerimizi sabaha kadar 

sürdürdük. Vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünün söz konusu olduğu esnada açıkçası yakınlarımıza sadece iyi 

olduğumuzu söylemek dışında herhangi bir konuyu düşünmeye fırsat olmadı.

TBMM’de görev yapan 4 siyasi partinin olağanüstü toplantıya katılması ve darbeye karşı yek vücut bir görüntü verilmesi 

en başta içimizdeki hainlere ama aslında tüm dünyaya verilen en önemli mesaj olmuştur.

Medeniyet tarihimiz boyunca böylesine alçakca, haince gerçekleşen bir ihanet bu ülke hiçbir zaman yaşamadı. Önceki 

darbelerle bu hain girişimin karşılaştırılması mümkün olamaz.

Darbe girşiminin başarısız olmasında ilk önce Cenabı Hakk'ın izni, daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın cesareti, dirayeti, feraseti ve Milletimizin liderinin etrafında kenetlenmesi etkili olmuştur. Milletimizin 

iradesinin tecelli ettiği en yüksek makam olan TBMM’nin olağanüstü toplanması ve iktidar ve muhalefet parti grupları 

ile canlı yayında darbeye karşı bir duruş sergilenmesi bu süreci destekleyen en önemli adımlardan birisi olmuştur.

Bu çalışma için teşekkür ederim..



371

Gazi Meclis'te O Gece

Ali Cumhur TAŞKIN

26. Dönem  Mersin  Milletvekili

AK PARTİ Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın mülakat sorularına cevaplar.

O gece darbe kalkışmasını yatsı namazı çıkışında oğlumun telefonu ile öğrendim. Hemen mahallede arkadaşlarla 
istişarede bulunduk. Onlar TRT’ye, ben de Meclis'e gitmek üzere harekete geçtik.

O akşam belli bir mesafeden sonra Meclis'e giden yollar kapanmıştı. Bende Etimesgut’ta oturuyorum. Danışmanımla 
beraber Çukurambar’dan Çetin Emeç’e oradan Dikmen Kavşağından Meclis Dikmen Kapıya ulaştım. Meclis Dikmen Kapı 
servis otobüsleri ile kapatılmış bir vaziyette idi. Biz de kaldırıma çıkıp aracımızla güçlükle yaya kapısından içeri girdik.

Meclis'e girmek için evden çıkarken hiç tereddüte kapılmadım. Meclis'e gitmem lazım geldiğini düşündüm ve 
danışmanımla beraber yola koyulduk. 

Dikmen Kapısına vardığımızda F-16 savaş uçağı Genelkurmay Binası üzerinden o kadar yakın geçti ki eksozdan çıkan 
alev adeta çatıya değiyordu. Çıkardığı gürültü tarif edilemezdi. Silah sesleri hiç susmuyordu. O anda nasıl bir durumla 
karşı karşıya olduğumuzu anladığımı söyleyebilirim. Bu darbe girişimi önceki darbelere benzemiyordu Bu bambaşka bir 
şeydi. Tam bir savaş haliydi yaşadıklarımız. 

Meclis’e bomba atıldığında Genel Kurul Salonunda oturum halinde idik. O an patlamanın sarsıntısı ile tavandan toz 
duman dökülmeye başladı.  Milletvekili arkadaşlarımla beraber kendimizi sakınmak yerine hepimiz ayağa kalkıp 

kürsüye doğru yürüdük. Patlama bütün dehşetine rağmen adeta cesaretimizi artırmıştı sanki.

Bombalama emrini verenlerin ve bombalayanların bu ülkenin çocuğu olamayacağını düşündüm. Sağcı, solcu, dindar, 

ateist, hangi düşünceden etnik kökenden olursa olsun bizim askerimiz kendi milletine silah doğrultmaz, bomba atmaz 
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diye düşündüm. Hâlâ bu düşüncedeyim. Bu emri verenlerin neseplerinin araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Başka 

türlü tüm olanlar inanılmaz geliyor. 

Bu tam bir  “Çanakkale Ruhu” nun tezahürü idi. Bütün farklılıklarımız ortadan kalkmış bir tek vatanımızın, milletimizin 

selameti ve tabii ki Meclis'in açık olması öne çıkmıştı. Meclis'in çalıştığı bir yerde darbe yaptım diyemezsiniz. Millî 

iradeye sahip çıkmak konusunda gösterilen ortak tavır, milletvekillerimizin her şeyi göze alarak Meclis'e gelmesini çok 

önemli buluyorum.

15 Temmuz gecesi milletimizin liderine Başkomutanına, Cumhurbaşkanına nasıl kopmaz bağ ile bağlı olduklarını 

gösterdikleri gündür.

15 Temmuz milletimizin devletine sahip çıktığı gündür.

15 Temmuz milletimizin basiret ve ferasetinin cesareti ile birlikte nasıl bir güç oluşturduğunun ispatıdır. 

Tarihimizde birçok kahramanlık destanı var, bazen biraz abarttığımızı düşünürdüm. Ancak 15 Temmuz’dan sonra, 

Allah’ın izni inayeti ile bu milletin her şeyi yapabileceğine inancım kesinleşti.

Meclis’e danışmanımla beraber geldik,  o sırada ikinci danışmanım da Genelkurmayın etrafında olayların içerisindeydi.  

Zaman zaman telefonla bizlere oralardaki gelişmeleri aktardı. O gece seçim bölgem Mersin'de teşkilatlarımıza ve mesaj 

grubumuzda kayıtlı kişilere yönelik, dışarı çıkmaları, meydanlarda darbeye karşı tepki vermeleri yönünde mesajlar 

çektik. Danışmanımla Meclis içerisinde ayrı yerlerde olmamıza rağmen birkaç sefer telefonlaştık. İngiltere’de bulunan 

oğlum bana ulaşamamış, meraklanmış, WhatsApp üzerinden danışmanımla görüşerek haber alabilmiş. Sosyal medya 

kanalları olup bitenleri an be an yansıtıyordu. Biz de o gece bundan faydalandık.  Tanıdıklarımızın yakınlarından şehit 

olanlar var.

Darbe girişimi gecesi geldiğimiz Meclis'te cumartesi günü güneşin doğuşuyla beraber o karanlık geceden 

kurtulduğumuzu hissettik. Yaşananlar sanki hayal gibiydi. İlerleyen saatler de ihanetin ve saldırının büyüklüğünü 

ortaya çıkarıyordu. Nasıl bir badire atlattığımızı daha iyi anlıyorduk. Meclis'in tek vücut olması ortak tavır sergilemesi 

memnuniyet verici. 

15 Temmuzu darbe girişiminden ziyade bir işgal hareketi olarak değerlendiriyorum. 22 Temmuz’da başlayan terörle 

mücadele süreci de aslında bu darbe girişiminin öncü adımları olarak atılmış olduğunu anlıyoruz.

15 Temmuz gecesi bu ülkede darbeler tarihinin kapandığını, milletimiz darbecilere darbe yaparak göstermiştir. 

Tarihimizin kırılma anlarından birini daha 15 Temmuz’da yaşadık. Rabbimizin izni, inayeti ile bu badireyi milletimiz 

sayesinde atlattık. 

15 Temmuz gecesinin kahramanı Aziz Milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderlik ve cesaret milletimizi 

meydanlara davet etmesi, darbecilerin başarısız olmasının en büyük sebebidir.
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15 Temmuz gecesi darbe karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın dik durması ve milletimizi meydanlara daveti ile beraber 

Milletimiz üzerine düşeni yapmıştır. Meclis'te üzerine düşeni yapmıştır. Basın; yazılı, sözlü ve görsel medyada üzerine 

düşeni büyük ölçüde yapmıştır diye düşünüyorum. 

Büyük sosyal olaylar büyük sosyal sonuçlar doğurur. Yaşadığımız acılardan gerekli dersleri çıkartarak, devletimizin 

işleyişi içerisinde darbelere zemin hazırlayan yapıyı temizlemeliyiz.

Milletimizi ve Devletimizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşıyacak bir devlet yapısını yeniden inşa etmeliyiz.

Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için ölüm cezasını mutlaka ceza yasamıza koymalı darbecileri de bu ceza ile 

cezalandırmalıyız.

Son olarak 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 

Rabbim bu millete bu ülkeye böyle acılar yaşatmasın, düşmanlara fırsat vermesin. 



374

Gazi Meclis'te O Gece

Alpaslan KAVAKLIOĞLU

24, 25 ve 26. Dönem  Niğde  Milletvekili

 Darbe girişimi gecesi yaşadıklarımı anlatacağım. 

Nasıl öğrendim? O gün, cuma günü namazdan sonra eşim ve benim sağlık problemlerim sebebiyle uzun bir hastane 

maratonumuz oldu. Yorgun argın akşam eve geldik, yemek, namaz derken uzanmıştım. 

Saati tam şimdi kavrayamıyorum. O geceyle ilgili zamanı karıştırıyorum. Ne neyin ne zaman olduğu ve kimle ne zaman 

telefonla görüştüm. Ne zaman, ne yaşadım, bu zaman kavramı karıştı, saat kavramı çok karıştı. O gece yaptığım 

konuşmaların zamanlarını öğrenmek için; GSM şirketinden o geceyle ilgili görüşme dökümümü almak istiyorum.

 O yüzden, saati tam bilemiyorum ama tahmin ederim on gibi olmalı kızım geldi, o uçakların uçtuğu zamanlar uyandırdı. 

Hatta, böyle şaka yaparak “Baba kalk. Sen yatıyorsun ama millet darbe yapıyor sanırım.” diye beni uyandırdı. 

Uykudan kalktım böyle, uzandığım yerden telefonumu aldım. Baktım, tam 17 tane cevapsız çağrı var. Tam onlara 

bakarken telefon çaldı, Siirt Valisi arıyordu, daha önceden tanıdığım, bildiğim bir arkadaş. O diyaloğu anlatmayayım 

ama yine bu darbeyle ilgili birtakım şeyler öğrenmek ve istişare yapmak istiyordu. Sonra hemen kalktım, balkona 

çıktım. Bizim ev Dikmen’de vadide yüksek bir yerde. Evet, uçakların uçtuğunu, manevralarını rahatlıkla görebiliyorduk. 

Sonra, sürekli telefonum çaldı, arkadaşlar aradı. Tabii, benim Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüm olduğu için 

ve daha öncem Mülki İdare Amiri olduğum için bu işten, olup bitenden haberim olduğunu düşünen arkadaşlar sürekli 

beni arıyorlar, haberi soruyorlar ve birkaç arkadaş da bu darbeyle ilgili birtakım bilgileri bana ulaştırdı. Ben de bunları 

ulaştırmak için Sayın İçişleri Bakanımızı ve birkaç yeri aradım. Yani, öğrenmem bu şekilde oldu. 
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Ne yaptığım konusu… Tabii, sürekli telefonum çalıyordu, birileri beni arıyordu, ben de birilerine ulaşmaya çalışıyordum. 

Ayrıca, ne yapmamız gerektiğini soran birkaç arkadaşım aradı beni, ben “Haber bekleyin.” dedim. En çok arayan yakın 

arkadaşlarım Kilis Milletvekili M. Hilmi Dülger ve Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan idi. Ben aynı zamanda, partide Genel 

Sekreter Yardımcısıydım yani partiye gitmem gerektiğini o an için düşündüm ve hızla abdest aldım, üzerimi giyindim 

ve yatsı namazımı kılmam gerektiğini düşünerek yatsı namazını kıldım ve dışarı çıkmaya, partiye gitmeye karar verdim. 

Beni arayan arkadaşları da partiye yönlendirmiştim. Fakat, o ara arkadaşlardan gelen mesajlardan Meclis'e geçilmesinin 

daha uygun olacağı düşünüldü ve Meclis'e gitmeye karar verdim. Beni arayanları da TBMM'ye yönlendirdim. 

Tabii, bu arada eşim ve çocuklar da evdeydi. Onlara da çok yakın bir arkadaşım, evi bizim eve de yakın, komşu olan yani 

birkaç blok ötede oturan yakın bir arkadaşımın evine gitmelerini tavsiye ettim. Fakat onlar ısrarla gitmek istemediler, 

benim de partiye gitmememi beraber güvenli bir yere geçmemizi çok istiyorlardı. “Hep beraber Meclis'e gidelim.” 

deyince, buna çok sevindiler. 

Sonra, eşimin arabasına bindik, Dikmen Caddesinden aşağıya, Meclis'e gittik. Fakat, Dikmen Caddesi’nden aşağıya 

inerken bir şey fark ettik, bir hareketlilik vardı aşağıya doğru. Yani, aşağıda ne olup bittiğini çok bilmiyorum ama aşağıya 

doğru çok yoğun olmayan bir araba trafiği vardı. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğünün ek binalarının yanından geçerken, 

daha önceden tanıdığım emniyet müdürü olan, şu anda genel müdür yardımcısı pozisyonunda olan bir arkadaşım da 

araçların ve insanların merkeze doğru, Genelkurmaya doğru, Meclis'e doğru gitmeleri gerektiğini belirten el kol ve 

vücut  işareti ile yönlendirme yapıyordu. 

Meclis'e gelişte hiçbir zorluk çekmedik, eşimin küçük arabasıyla yola çıkmıştık. Oğlum arabayı kullanıyordu, ben sağ 

önde oturuyorum, eşim ve kızım arkada oturuyorlar. Dikmen Caddesinden aşağıya inerek Meclis'in Dikmen Kapısının 

önüne geldik. Dikmen Kapısının önünde durduk fakat Dikmen Kapısını otobüsle kapatmışlardı. Fakat polisler beni 

hemen tanıdılar. Polis memuru arkadaşlar. “Vekilim, burası güvenli değil, acele edin, arabayı burada bırakın, sizi içeri 

alalım.” dediler. Yani, benim Meclis'e geldiğimi hemen anladılar. Eşim, kızım ve ben hızla arabadan indik. Yayaların 

geçmesi için bırakılan o aralıktan Meclis'in içine doğru yürümeye başladık. 

Oğluma dedim ki: “Arabayı kenara koy, sen de gel.” En yakın kapı olan Meclis Üyeler Lokantasının olduğu kapıdan girdik. 

Biz kulise varıncaya kadar oğlum da arabayı içeriye sokup, kulise kadar geldi. Arabayı bizim yaya olarak geçtiğimiz dar 

aralıktan nasıl sokmuşsa. Ben hemen çocukları İktidar Kulisi tarafında bırakarak Genel Kurul Salonuna girdim. 

İçeri girdiğimde bana sürpriz olan, benden önce gelmiş 15-20 kadar milletvekili arkadaşımın olduğuydu. Ben 

sanıyordum ki Meclis'e ilk gelen milletvekillerinden bir tanesiydim. Oradaki arkadaşlarımı da görünce gerçekten içimi 

bir sevinç ve heyecan kapladı.

Görevli arkadaşlar, eşim ve çocuklarımı kulisten dinleyici balkonuna çıkartmışlar. Orası hem daha güvenli hem de 

varlıklarıyla Genel Kurula güç vereceklerini düşünmüşler. O sırada  değişik, garip bir şey olmuş. Bizim Zonguldak 

Milletvekilimiz Özcan Ulupınar bizim eve yakın bir apartmanda oturuyor. Kendisi Zonguldak’ta, çocukları yazlıkta, eşi 
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Özlem Hanım evde… Yalnız kalmamak için bizim eve gelmek istemiş, hanımı telefondan aramış. Hanım da demiş 

ki: “Biz Meclis'teyiz, bir taksiye atla, gel. Gelirken de yanına bayrak filan varsa al, gel.” Genel Kuruldaki başlangıçtaki 

çalışmalar sırasında fark ettim ki; eşim, kızım, Özlem Hanım bayrak açmışlar, yukarıdan bize tezahürat yapıyorlar, 

alkışlıyorlar. Çok güzel, mutlu, bize güven veren bir manzara söz konusuydu.

Fakat bombanın düşmesiyle, o ilk bombanın düşmesiyle bütün insicam, tılsım bozuldu, o mutluluk tablosu, başarı 

tablosu, belki “zafer tablosu” diyelim o an için bozulur gibi oldu. Genel Kurulun tavanından aşağıya doğru tozlar, 

dumanlar süzülmeye başladı. Bomba düştüğünde ilk balkona baktım. Kızımın çok korktuğunu gördüm. Sonra hemen 

onlara ulaşmak için kulise çıktım. Oradan aşağı indiler, ilk olarak kızıma sarıldım. Onlara biraz İktidar Kulisinde  

beklemelerini söyledim.

Çünkü sığınağa girme söz konusuydu. Sonra milletvekili arkadaşlarımız, Meclis Başkanımız sığınak olarak gösterilen 

bir yere indiler, ben de hızla giderek orayı bir keşfettim, baktım etrafa fakat sığınak hiç hoşuma gitmedi. 3-4 metre 

genişliğinde, 20 metre uzunluğunda -tahminen- bir koridor, üzerinde havalandırma boruları, kalorifer boruları filan 

geçen, iç karartıcı bir yer, hiç hoşuma gitmedi. Hemen aklıma, bizim eski Halkla İlişkiler Binası’nın altında otopark olarak 

kullandığımız yer aklıma geldi. Burasının daha güvenilir, daha güzel, daha ferah bir sığınak olacağını düşündüm ve 

oradaki birkaç arkadaşa da dedim ki: “Eski otoparka gidelim, orası daha güvenli.” Fakat kimse benimle gelmek istemedi, 

oradan, gruptan ayrılmak istemedi. Benim çocuklar dışarıda olduğu için hemen dışarı çıktım, çocukları aldım, onları 

götürdüm. Şeref Kapısının önünden geçerek, arkadan, muhalefet kulisinin oradan dolanarak otoparka gittim. Tabii 

giderken oradaki camlar, çerçeveler parçalanmıştı, onları gördük o bombadan sonra. Grup toplantı Salonuna aradan 

giden yoldaki camlar parçalanmıştı, oradaki pencereler parçalanmıştı. 

Fakat oradan garaja girince; bombalama sırasında polis memuru arkadaşların çoğu saklanmak için garaja gelmişler. 

Orada 40 kadar, etrafa dağınık bir şekilde polis memuru arkadaş vardı. Bizi görünce çok mutlu oldular, çok sevindiler. 

Milletvekillerinin daha güvenli bir sığınağa gittiğini, kendilerinin dışarıda kaldığını filan düşünmüşler. Ben oraya gelince 

çok sevindiler. Aralarında bir milletvekili olması onlara cesaret, güç verdi. “Diğer milletvekili arkadaşların bulunduğu yer 

buradan daha kötü bir yer, siz burada daha iyisiniz, biz burada daha rahatız.” dedim. Ben burayı sığınak olarak seçtiğim 

için sığınakta bulunan birkaç arkadaşıma telefon açtım. Buraya çağırdım, burasının daha ferah, daha güvenilir, daha 

güzel olduğunu söyledim ama kimse büyük gruptan kopup gelmek istemedi. Ben daha çok polis memuru arkadaşlarla 

beraber, ailemle beraber ve Zonguldak Milletvekili Arkadaşım Özcan Ulupınar’ın eşi Özlem Hanım’la beraber orada 

sabahladık.

Buradayken bir helikopter sesi geldi. Meclis'e asker indiriyorlar dendi. Polis arkadaşlar garaj çıkışından çıkarak helikoptere 

ateş açtılar. Orada büyük bir eziklik yaşadım. Evden çıkmadan önce yatsı namazı kılarken tabancalarımı yanıma almam 

gerektiğini düşünmüştüm. Sonra unutmuşum. Eğer tabancam olsaydı ben de darbecilere silahlı mukavemet edecektim. 

Burada şunu da fark ettim: İnsan silah ve bombadan hiç korkmuyordu. Sanki silah ve bomba bana hiç zarar vermeyecek 

ancak etrafımdakilere zarar vereceği hissi oluşmuştu.
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İmsak olunca aklıma yeni Halkla İlişkiler Binası’nın altındaki mescit geldi. Orasının da bir sığınak olabileceği, daha ferah 

olabileceği, hatta çocukların, eşimin orada, hanımlar mescidinde yatabileceği, uzanabileceği aklıma geldi ve çocukları 

alarak aradaki tünelden geçerek mescit tarafına -1. katındaki mescide gittik. Fakat orada da olağanüstü bir manzara 

söz konusuydu. Bombalama sırasında yaralanan arkadaşların bir kısmı oraya gelip saklanmışlar, yaralarından kanlar 

akmış, bu kanları da tuvaletlerdeki havlu bezlere silmişler, onları da ortalıklara atmışlar. Her tarafta çok korkunç, kanlı 

bir görüntü vardı. Kızım o kandan, o manzaradan çok kötü bir şekilde etkilenmişti. Mescit tarafına, özellikle o dipteki 

hanımlar mescidi tarafına götürüp abdest alma yeri, tuvalet, mescidi gösterince biraz rahatlama oldu. Biraz uzandılar 

ama kimse ne uyuyabildi ne de istirahat edebildi. O şekilde, orada sabah namazlarımızı filan kıldık. 

Biz Meclis'e gelince, öncelikle sadece bizim AK PARTİ ’den arkadaşların geleceğini düşünmüştüm. Bizden başka hiç 

kimse gelmeyecek diye düşünmüştüm. Orada önce CHP’den sonra da MHP’den arkadaşların geldiğini görünce çok 

sevindim. Türkiye adına, birlik beraberlik adına bu çok önemliydi. Normal bir Genel Kurul çalışması gibi HDP hariç 

bütün partilerden arkadaşlar vardı.  Hani millî maçta herkes tek ağızdan, aynı heyecanla takımı destekler ya; orada onu 

hissettim. Bütün diğer muhalefet partilerindeki arkadaşların da aynı duyguları paylaştığını gördüm. O da bana millet 

bilincinin nasıl olduğunu, milletin gücünün, millî birlik beraberliğinin nelere kadir olduğunu gösterdi, ona inandım, 

yani millete, milletin gücüne orada inandım. 

Milletimizin sokağa, meydanlara çıkma konusu… Tabii, hep söylüyoruz bizim millet gerçekten asil, necip bir millet ve 

tolerans seviyesi çok yüksek. Yani boğazına kadar bir hadise gelmeden pek tepki göstermez. Hep tolere eder, idare eder, 

hoş görür ama son haddine gelince, raddesini aşınca elinin tersiyle tokadı yapıştırır; bu “Osmanlı tokadı” dediğimiz 

hadise. Burada aynı şekilde oldu. Millet burada yapılmak istenenin; doğrudan milletin iradesine, millete yönelik, devlete 

yönelik bir kalkışma olduğunu anladı. Herkes, Milletimizin bütün katmanları sağcısı, solcusu, ülkücüsü, devrimcisi 

herkes meydanlara çıktı. Bu milletimizin gücünü doğrudan gösterdi. Burada bir millî birlik beraberlik sergilenmesi, bir 

millî amaç doğrultusunda, milletimizin geleceği doğrultusunda birlik beraberlik sergilenmesi çok önemli. Milleti millet 

yapan da budur zaten. 

Meclis'teyken haberleri nasıl alıyorduk? Cep telefonlarımız çalışıyordu ve gelirken de bol miktarda şarj cihazı filan 

getirmiştik, herkes şarj cihazlarıyla falan tedarikli gelmişti. Haberleri internetten alabiliyorduk 

Şehit olan, yaralanan yakınımız olmadı fakat Meclis'e gelirken arkadaşların yaşadığı, gördüğü hadiseleri anlattı 

arkadaşlar, şehit olanları, yaralananları anlattılar. Ben şahit olmadım, silah sesleri duydum.  Bizim geldiğimiz tarafta 

çatışma olmamıştı. Fakat çok yoğun silah sesleri geliyordu. Ben yaralananlara, ölenlere şahit olmadım. 

Sonraki gün Meclis'in olağanüstü toplanmasına karar verildi. Saat 14.00'tendi. Fakat 3'te toplanabildik ama bu bir 

zafer toplantısıydı, bir birlik beraberliğin imza toplantısıydı. Bu da çok önemliydi. Gerçekten müthiş keyif aldığım, gurur 

duyduğum bir Genel Kurul toplantısıydı. Burada yine tüm milletimizin birlik beraberliği tüm dünyaya haykırıldı. 

Daha önceki darbelerle karşılaştırdığımız zaman arada “teknoloji” denen çok fark var. Çok sayıda özel televizyon, 

internet, uydu haberleşmesi vesaire, bunlar önemli fonksiyonlar. Darbeyi planlayanlar bence bunları çok iyi hesap 
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edememişlerdi. Eskiden bir Ankara Radyosuna ya da bir TRT’ye el koyduğunuz zaman hadise bitiyordu, oradan duyuru 

yapıyordunuz, el koyuyordunuz ama şimdi öyle olmadı. İnsanlar internet  üzerinden, cep telefonu üzerinden çok hızlı bir 

şekilde haberleşerek, iletişime geçerek birbirlerini meydanlara davet ettiler, meydanlarda buluştular ve neticede millet 

iradesini ve elini, yumruğunu masaya vurdu, olaya el koydu.

Bu darbe ortamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışması, milletvekili arkadaşlarımızın büyük bir duyarlılık, 

sorumluluk içinde, hatta kendi canlarını ortaya koyarak, güvenliklerini ortaya koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 

binasına ulaşıp orada buluşması ve Meclis'i o an için çalıştırması; hem milletimize hem güvenlik güçlerimize çok büyük 

bir cesaret verdi. Bu çok önemliydi. Hem de kendi kendimize cesaret vermiş olduk. Bu, bence bu darbenin kırılmasının, 

darbenin önlenmesinin en önemli mihenk noktalarından bir tanesiydi. Meclis'in çalışıyor olması, milletvekillerinin 

Meclis'te olması önemliydi. Ne için darbe yapılıyor? bu darbe millete karşı yapılıyordu, Meclis'e karşı yapılıyordu, 

milletin iradesine karşı yapılıyordu. Milletin Meclis'i bombalanıyordu. Evet, tamamen millete karşı darbe yapıyor, 

milletin iradesini gasp etmek için, milletin egemenliğini gasp etmek için darbe yapıyorlar. Bu net bir şekilde ortaya çıktı. 
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Aydın ÜNAL

25 ve 26. Dönem  Ankara Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Aydın Ünal, Ankara Milletvekilimiz.

Efendim hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. 

Sayın Vekilim, Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuzda hain darbe girişimine beraber tanıklık ettik, o 

anları sizlerle görüşmek istiyorum. 

İlk sorum şu: Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O andaki hisleriniz neydi, Meclis'e gelme 

kararını nasıl verdiniz?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben saat 22.00 gibi tam eve girdim, evim Meclis'in çok yakınında, Çankaya Ayrancı semtinde. 

Eve girdikten yaklaşık beş dakika sonra çok büyük bir gürültü duyduk. Evde eşim ve ben vardım sadece. Hemen balkona 

çıktık, balkona çıkarken de havada uçağı gördüm. Önce uçağın düştüğünü zannettim, çünkü çok anormal bir durum o 

saatte Çankaya üzerinde bir uçağın olması. Havada bir kaç uçak olduğunu, uçakların Meclis üzerinde uçtuğunu gördük. 

O anda aklıma darbe ihtimali geldi. Derhal televizyonda haber kanallarını açtım, hiç haber yoktu. Olağanüstü bir durum 

görünmüyordu. Telefona sarıldım, önce sohbet grubundaki arkadaşlarla durumu paylaştım. Onlar da köprüde köprünün 

kapatıldığı haberini verdiler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Henüz o köprünün kapandığını yani jandarma tarafından kapatıldığını bilmiyorsunuz. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bilmiyoruz. Saat 22.10 civarında televizyonda, yalnızca HABERTÜRK zannedersem, köprünün 

kapandığını ama bunun da terör saldırısıyla ilgili bir tedbir olduğunu söylemişti, çok üzerinde durmuyordu televizyonlar 
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ama Meclis'in üzerinden, Çankaya’dan o saatte jet uçaklarının uçması hiç normal değildi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani 19 Mayıs, 30 Ağustos filan olsa aslında ilişkilendirebiliriz ama…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Özel günlerde uçarlar uçaklar ama gece vakti Meclis üzerinden ve bu kadar alçaktan uçmazlar. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Gündüz uçarlar…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben Meclis'in üzerinde uçak görebiliyorsam, bu normal olamaz. İstanbul’daki köprü haberini 

de alınca bunun bir darbe girişimi olduğu kanaati oluştu bende, o grubumuzda arkadaşlarla hemen istişarelerimizi 

yaptık…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Bunlar milletvekili grubu mu veya farklı?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Değişik kesimlerden arkadaşlarımız var…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Entelektüel bir grubunuz var.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Örneğin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, değerli kardeşim Mustafa Varank var. Sayın Bilal 

Erdoğan var. Anadolu Ajansı Genel Müdürümüz Şenol Kazancı da o grubun içindeydi, dolayısıyla ona bir haber akışı 

vardı, ona gelen haberler de henüz darbe girişimini teyit etmiyordu. Yaklaşık 22.20 gibi biz bunun bir darbe girişimi 

olduğuna kanaat ettik ve ne yapabiliriz diye hemen harekete geçtik. Ne yapabiliriz diye istişareler yaptık. İlk aklımıza 

gelen Cumhurbaşkanımızın nerede olduğuydu. Hepimiz telefonla ulaşabilirdik ama aramıyorduk.  Nerede olduğunu 

biliyorduk ama ne durumda olduğunu merak ediyorduk. Hepimiz, “Şimdi aramayalım, zaten çok meşguldür, çok 

yoğundur, çok arayan vardır, dolayısıyla bir de biz rahatsız  etmeyelim” duygusundaydı. Bilal Erdoğan’ın güvenliği 

konusunda kaygılıydık. Bazılarımız evinden çıkmasının iyi olacağını, bazılarımız oranın daha güvenli olacağını 

yazıyordu. Bilal Erdoğan son derece soğukkanlıydı. Bizden daha soğukkanlıydı diyebilirim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dolayısıyla siz Cumhurbaşkanımızın güvende olabileceğini düşündünüz galiba değil mi, 

aramama gerekçenizin arkasında biraz da o var.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Tabii güvende olduğunu düşünüyorduk ve biz rahatsız etmeyelim diye aramak istemedik o 

sırada. Zaten kısa bir süre sonra da Cumhurbaşkanımızın güvende olduğu teyit edildi, o konuda rahatladık. Çok sayıda 

bürokratı aradığımı hatırlıyorum ilk planda, bunlardan bir tanesi TRT Genel Müdürüydü. TİB Başkanımızı aradığımı 

hatırlıyorum, onunla görüştük, bu arada medyayı sürekli takip ediyordum, acaba haber düştü mü diye, bazı medya 

kanallarından arkadaşları aradım, bunların hepsine de aman, sağlam durun, yayını koruyun, televizyonu koruyun, 

binayı koruyun gibi tavsiyelerde bulundum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onlardan yok ya, darbe olmaz filan diyene hiç rastladınız mı?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Aradığım çoğu arkadaş, kurum yöneticisi arkadaş ya hiç haberleri yoktu, ya da olan biteni 

öğrenmeye çalışıyorlardı. Acaba bir terör saldırısına müdahale mi ediliyor, işte uçak kaçırıldı söylentisi var, köprüye 
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teröristler saldırı yapacaklar söylentisi var, Genelkurmaya teröristler saldırı yapacaklar söylentisi var, bazıları ileri 

saatlere kadar bunun bir darbe olduğu ihtimali üzerinde durmadılar, bunun teröre karşı bir tedbir olduğunu düşündüler. 

Biz, dediğim gibi onu yirmi geçe veya on buçuk civarında bunun bir darbe olduğuna kanaat getirdik ve işte aradığımız 

bütün arkadaşlara da bu “bir darbe, aman sağlam durun” tavsiyesinde bulunduk. Birtakım ihtiyaçlar vardı yani bazı 

yerlerin özellikle korunması gerekiyordu, oralarla ilgili işte yetkilileri aradık, takviye sağlamaya çalıştık.

İki önemli konu gündemimize geldi, bir tanesi Meclis'in açılması, bir tanesi de vatandaşın sokağa çıkması yani Sayın 

Başbakanımız açıklama yapmadan Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonlara bağlanmadan önce vatandaşın sokağa 

çıkması konusunda bir kanaat oluştu ama bunun kararının verilmesi konusunda sıkıntı çıktı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Karar verilecek ve duyurulacak yani farklı açılardan.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, biz duyurabilirdik bunu değişik mecralardan. Anadolu Ajansı duyurabilirdi veya biz 

Twitter’dan duyurabilirdik. Ancak böyle bir duyurunun yan etkilerinin ne olacağını o anda kestiremiyorsunuz ve emin 

olamıyorsunuz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Gerçi öyle yazanlar vardı yani bir gazeteci mesela saat onu çeyrek geçe filan bu bir darbedir, 

herkesi meydana, sokağa davet ediyorum diye. Hatta benim görüştüğüm bir gazeteci, -tesadüfen ben mi aradım, o mu 

beni aradı tam emin değilim- Hüseyin Likoğlu, bana ilk defa “Askeriyede Fetullahçı kalkışma” diye ifade etti. Galiba on 

otuz beş civarında falandır. Hüseyin’den ben öğrendim bir Fetullahçı kalkışma olabileceğini. 22.15’te bir gazeteci böyle 

bir tweet atmıştı, sokağa meydana çıkın diye ama tabii sizlerin duyurması çok daha önemli olurdu.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Biz ilk andan itibaren sokağa çıkılması gerektiğini düşündük veya Meclis'in korunması gerektiğini 

düşündük ama bunun üst düzeyde bir kararının verilmesi gerektiğini de düşündük.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben bu arada Meclis'in açılmasıyla ilgili grup başkanvekillerimizin bazılarıyla, Meclis İdare 

Amirlerimiz Salim Uslu ve Ahmet Gündoğdu ile görüştüm. Ben onlardan örneğin karar almak istedim ama onlar 

da o konuda karar veremediler. Riskli bir konu onlar da karar veremediler. Başbakanımıza en son telefon ettim. 

Başbakanımızın danışmanı açtı telefonu, böyle böyle bir düşüncemiz var dedim, danışman arkadaş zannedersem 

görüştü Başbakanla, tamam dedi orada yani Meclis'in açılması konusunu ondan sonra duyuruyu yaptık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başbakanımızın da bir olumlu kanaati oldu o noktada.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, başka platformlarda da duyduğum kadarıyla bu Meclis'in açılması konusu konuşulmuş. 

Ben 22.03’te ilk tweetimi attım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 22.03.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - 23.03’te. Dik duracağız diye bir tweet attım, sandığı koruyacağız, namusumuzdur sandık, dik 
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duracağız. Canımız kanımız pahasına bu sandığı muhafaza edeceğiz yazdım. Meydanlara çıkma kararı daha alınmamıştı. 

Külliyede insanları toplayalım, hatta 1 milyon, 2 milyon insanın toplanmasını sağlayalım diye bir fikir ortaya çıktı, 

dediğim gibi onunla ilgili kararı alamadık. Meclis’in açılması kararı netleşince birkaç da milletvekili arkadaşımla 

görüştük, Ahmet Gündoğdu’yla, Salim Uslu’yla, Jülide Sarıeroğlu’yla, Fatih Şahin’le, zannedersem bizim Celalettin 

Güvenç Bey’le birkaç kez görüşmeler yaptık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yeni Şafak’taki köşe yazınızdan hatırlıyorum, eşinizle bir diyaloğunuz olmuş veya düşünceniz 

olmuş.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Telefon görüşmeleri bitince, durum netleşince artık bizim eyleme geçme vaktimiz geldi. Bir 

şey yapmamız gerekiyordu. Milletvekillerinin, darbe girişimi başarılı olursa tutuklanacaklarını biliyoruz geçmişteki 

darbe tecrübelerinden, milletvekilleri bir şekilde derdest ediliyorlar. Milletvekilleri derdest ediliyor ama onların birçoğu 

serbest bırakılıyor kısa süre içinde ama bazı milletvekilleri haklarında iddia da varsa onlar tutuklanıyorlar belki ve 

epeyce bir zaman geçiriyorlar içerde, bunu 1960 darbesinden biliyoruz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz kendinizi otomatikman tutuklanacaklar…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben, tabii, özellikle 25 Aralık darbe girişiminde hedef yapılmıştım. Fetullah Gülen Çetesine karşı 

sert açıklamalarım olmuştu. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz, 17-25 aktörleriyle bu darbenin aktörlerinin aynı olabileceğini ne zaman hissettiniz? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben çok temkinliydim o konuda. Yani bunun bir Fetullahçı Darbe olacağı konusunda çok 

temkinliydim baştan. Saatlerce temkinliydim. Fethullahçılar mutlaka bu işin içindeler ama bu işin Fethullahçılar 

tarafından yönetildiği konusunda bazı şüphelerim vardı. Yani Fethullahçılarla başka grupların ittifak yaptıklarını; 

özellikle Tayyip Erdoğan’dan, AK PARTİ ’den nefret eden, Tayyip Erdoğan ve AK PARTİ ’ye karşı husumet besleyen ordu 

içindeki kanatların da bu işin içine girdiğini düşünüyordum, yani salt bir Fetullahçı darbe girişimi olduğuna pek ihtimal 

vermiyordum baştan. Saatler sonra bu netleşti. Bu da bizi biraz rahatlattı çünkü sadece Fetullahçı bir darbe, bizim 

müttefiklerimizin daha fazla olmasını temin edecekti ki nitekim öyle de oldu. Bazı ordu komutanları bu işin içine girmedi, 

işte CHP, MHP bu işin içine girmedi. Ama, benim ilk zamandaki o kötümser tahminim, yani sadece Fethullahçılar değil 

de ordu içinde başka kanatların da bu darbenin içinde olabileceği ihtimali, o ihtimal beni korkutmuştu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Âdeta bir darbe konsorsiyumu var iç ve dış mihrakların. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet. 

Sonra Fetullahçı darbe olduğunu öğrendiğimde biraz daha rahatladım çünkü gerçekten sadece Ankara’da, İstanbul’da 

değil, Türkiye’nin her bir tarafında onlara karşı bir tepki oluşacağını tahmin ettim. 

Şimdi, işte ne yapalım diye düşündüm. Ben dediğim gibi, bir hedef olduğumu tahmin ediyordum. Eğer bir darbe 

gerçekleşirse, bir şekilde bunun bana da ilişeceğini biliyordum. O zaman dedim, yani zaten kaçmak bize yakışmaz, gelip 
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beni evden almasınlar, öldüreceklerse veya teslim alacaklarsa bu evde olmasın diye düşündüm. Eşimin bu konuda hiçbir 

itirazı olmadı. Yani, o da paniklemişti bir yandan ama o da başımıza geleceği tahmin ediyordu az çok. Eğer darbe başarılı 

olursa eve gelecekler, beni alacaklar veya beni öldürecekler, onda da böyle bir tedirginlik vardı. Dolayısıyla, dışarı çıkma 

kararına hiçbir şekilde engel olmadı, itirazı olmadı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Eviniz bildiğim kadarıyla…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, Çankaya Kapısının çok yakınında. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çankaya Kapısı mı, Güvenlik Kapısı mı? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Çankaya Kapısına daha yakın, yani Millî İrade Parkının, Meclis Parkının hemen yanında. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra nasıl, yürüyerek mi geldiniz Meclise? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Onu da düşündüm. Yürüyerek mi gideyim arabayla mı? Ama araba daha sonra lazım olabilir, belki 

il başkanlığına gitmemiz gerekecek, belki Genel Merkeze gitmemiz gerekecek. Belki Meclis'i açmayı başaramayacağız 

ve ayrılmak zorunda kalacağız. Onun için arabayı aldım. 

Eşimle helalleştik. Evden çıkarken de sanki eşimi, evi, eşyaları son kez görüyormuşum gibi bir his vardı içimde. Evden 

son defa çıkıyormuşum gibi bir his vardı sanki. Veda faslını uzatmayı hiç sevmem. Çok hızlı bir şekilde vedalaştım. Şöyle 

sağa sola bir baktım evde ve gerçekten hani belki de son defa görüyorum bunları diyerek kapıyı kapattım ve dua ederek 

arabaya bindiğimi hatırlıyorum. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kendiniz mi kullandınız arabayı? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Kendim kullandım, zaten çok yakın, Güvenlik Kapısına gittim. Çankaya Kapısının tehlikeli 

olacağını düşündüm, Güvenlik Kapısının daha rahat olacağını düşündüm, oraya yöneldim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada bir şey gördünüz mü?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Güvenlik Kapısına geldiğimde ışıklar sönüktü, karanlıktı, polis arkadaşlar vardı. Polis arkadaşların 

çok tedirgin olduğunu gördüm, çok tedirginlerdi. Kimseyi içeriye almıyorlardı, bizi içeriye aldılar. O arada Jülide Hanımla 

bir telefon görüşmemiz oldu, Jülide Hanım da Çankaya Kapısında, içeri girmiş, kendisi anlatacaktır onu. Jülide Hanımı 

güvenli olacağı gerekçesiyle Güvenlik Kapısına çağırdım, orada buluşalım dedim. Jülide Hanım şoförüyle birlikte 

Güvenlik Kapısına geldi ve biz zannedersem benim arabaya geçtik, benim arabayla Meclis içinden Meclis Başkanının 

makamının olduğu kapıya, 1 no'lu kapıya…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Arabayı oraya mı bıraktınız? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - 1 no'lu kapıya bıraktım, arabayı da oraya bıraktım. 

Geldiğimizde Jülide Hanım, ben vardık, başka da kimseyi hatırlamıyorum, tabii biraz da o anın tedirginliğiyle çok şey 

hatırlamıyorum ama…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra Ahmet Gündoğdu gelmişti, 1 no'lu kapının orada biraz galiba beklediniz siz. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, kapının dışında bekledik. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada beklemişsiniz, sonra Ahmet Gündoğdu gelmiş odasının kapısını açtırmış, odaya 

geçmişsiniz. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Öyle oldu. Ahmet Gündoğdu geldi, Ahmet Gündoğdu gelmeden önceydi zannedersem bizim AK 

PARTİ ’li vekillerimizden birkaç kişi geldi ve sonra CHP’li vekiller geldi, biz orada kapının önünde beklerken geldi CHP’li 

vekiller. Bülent Tezcan ve arkadaşları vardı. Geldiler çok samimi bir şekilde “Geçmiş olsun.” dediler. Onların gelmesi 

bizi çok rahatlattı tabii, yani biz Meclis'in önünde üç dört kişi duruyorduk ama çok tedirgindik çünkü Genelkurmaydan 

silah sesleri geliyor, bu arada etrafta bizim polislerimiz var, polislerimizde bir tedirginlik var, haklı bir tedirginlik, silah 

konusunda bize birtakım şikâyetler ilettiler. Yani, “Biz böyle elimizdeki silahlarla burayı korumamız çok zor. Bizim ağır 

silahlarımız vardı, bunlar alındı bizden geçmişte.” diye bir şikâyette bulundular. Kapıdan girerken o polisler bizi aldılar 

içeriye orada tabii aklıma muhafız alayı geldi. Geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisi kapandığı zaman polis kapıları 

bırakıyordu, asker kapıları koruyordu. Eğer, muhafız alayı koruyor olsaydı, muhafız alayı Meclis'te bulunuyor olsaydı o 

anda, muhtemelen biz Güvenlik Kapısından girip bir yerde derdest edilecektik, bekletilecektik. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Darbenin o ayağını mutlaka hesaplarlardı o darbeciler, yani mutlaka burada ilişkili bir asker… 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - En iyi ihtimal kapıyı açmayacaklardı, yani bizi de almayacaklardı ya da alıp derdest edeceklerdi 
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yani bizim Genel Kurula ulaşmamızı sağlayacaklarını zannetmiyorum. Muhafız alayının Meclis'ten kaldırılmasının ne 

büyük, ne isabetli bir karar olduğunu o gece gördük. 

Ahmet Gündoğdu geldi daha sonra. Meclis Koruma Başkanı geldi, onunla istişareler yapıldı. Bende o anda bir tedirginlik 

oluştu: “Biz şimdi Meclis'i açıyoruz ama Meclis'i açmamız demek burayı hedef yapmamız demek.” Meclis'in ışıkları 

yanmaya başlayınca o tedirginlik oluştu bende: “Ya, biz burayı açıyoruz ama bu, buranın hedef hâline gelmesi demek.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama bir başka noktada buluştuğunuz zaman bir oturum başlatma durumunuz olmazdı. 

Yani, Meclis'e gelince Meclis'te sonuçta gayriresmî de olsa, defakto da olsa bir oturum başlatıyorsunuz. Meclis Başkanı 

kürsüde, sağında solunda iktidar-muhalefet milletvekilleri ve orada sayı ne olursa olsun -ben geldiğim zaman 50-60 

civarında milletvekili vardı, Genel Kurulu hemen açtığınızdan hemen birkaç dakika sonra geldim- yani sonuçta öyle bir 

oturumun açılmış olması çok çok önemli.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İlk anda bende oluşan kaygı şuydu açıkçası: Biz 3 ya da 4 AK PARTİ  milletvekiliydik, o kadar da 

CHP milletvekili vardı. Yani yeterli sayıyı sağlamamış olmak beni asıl kaygılandıran konuydu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir hayal kırıklığı olabilirdi.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani bir 50 kişi olsaydı örneğin, öyle bir kaygı olmazdı bende ve “Toplandık, burada toplanıyoruz.” 

rahatlığı olurdu ama sayı çok az olunca ben kaygılandım orada. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama Genel Kurul açıldıktan sonra 50-60…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - 100’e kadar çıktı zannedersem.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayı bayağı bir arttı yani sonuçta orada bulunan milletvekili sayısı 100 civarında filan.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet.

Birkaç kez de aklımdan “Acaba burayı bıraksak, burayı bir hedef hâline getirmesek de İl Başkanlığına, Genel Merkeze, 

Külliyeye mi gitsek buradan diye geçti. O anda Meclis Koruma Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya “Başkanım, burayı açmak 

çok riskli. Burayı açtığımız zaman, burası bir hedef hâline gelecek ve bizde de burayı koruyacak yeterli silah yok.” dedi. 

Haklı bir kaygı ve gerekçeyi dile getirdi Başkan. O anda bende “Evet yani benimle aynı kaygıyı paylaşıyor. Acaba gitsek 

mi buradan?” düşüncesi daha ağır bastı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aydın Bey, ama, galiba Meclis'i açmak hem güç, yani zorluk anlamındaki güç, bir de kudret 

anlamındaki güç. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, ona değineceğim. Orada Ahmet Gündoğdu Başkana şunu söyledi: “Biz, buraya millî iradeyi 

savunmaya geldik, bunun için de ölmeye hazırız; geleceklerse gelsinler, biz vazgeçmeyeceğiz, bu Meclis'i açacağız.” 

dedi. O anda zaten benim içimde kaygı da kalmadı, tedirginlik de kalmadı o kararlılığı Ahmet Gündoğdu’da görünce. 

Odaya çıktık, Ahmet Gündoğdu’nun odasına, o anda sayı artmaya başladı, çok sayıda milletvekilimiz gelmeye başladı 



Gazi Meclis'te O Gece

386

o anda yani odada oturacak yer kalmamıştı, Ahmet Gündoğdu’nun odasında. Hatta Bursa Milletvekilimiz, engelli 

milletvekilimiz Bennur Karaburun da geldi. Onu da görünce zaten çok rahatladım. Ondan sonra, artık Genel Kurulu açma 

safhasına gelindi. Sonra işte Genel Kurulun kapısının anahtarları bulunamadı, orada bir aksilik oldu. Basın mensuplarını 

içeriye almak istedik, basın mensuplarının içeriye alınmadığını gördük. Tabii darbe Fetullahçı olunca, etrafınızdan, 

özellikle de Meclis çalışanlarının bazılarından doğal olarak kuşkulanıyorsunuz. Etrafta Fetullahçı polis var mı, Fetullahçı 

personel zorluk mu çıkarıyor diye şüpheyle bakıyorsunuz. Zaten öfkeniz, kaygınız had safhada, bir de aksilikler olunca 

daha da tahammülsüz oluyorsunuz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tek bir kapı açılabilmiş, sonra iktidar kulisi tarafından, daha sonra muhalefet kulisi tarafından 

bir kapı daha açılmış. Biraz da şey herhâlde, şöyle bir şey de var, şöyle bir hâletiruhiye de var: Ya, biz Meclis'i açıyoruz 

ama işte basın yukarıda olur, bu, Meclis'in ritüelidir, aşağıya inmez, içeriye kimse girmez falan. Fakat, bunun bir de 

duyurulması gerekiyor; orada basın çekerken ses sistemi açılmamış, o teknisyenler yok, ses sistemi olmadığı için orada 

konuştuklarınızı basın alamıyor, basın alamayınca dünyaya duyuramıyorsun, ne yapmanız lazım? O zaman defakto, 

yukarıdaki o basın mensupları aşağıya iniyorlar, hatta “Efendim, biz içeriye girebilir miyiz?” diye tedirginlik yaşıyor. 

Normalde Meclis açıkken hiç kimse oraya giremez, sadece milletvekilleri ve bir de Meclis'in görevlileri, o stenograf, 

vesaire girer. Sonra, onlar defakto içeriye alınıyor, Meclis Başkanımız da talimatlandırıyor. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Şimdi, ilk anda biz, gazetecileri Meclis'in dış kapısından içeriye alamadık, öyle bir sorun oluştu 

ilk anda. Bir ara, Süleyman Soylu geldi ve Süleyman Bey’le dışarıya doğru ilerlemeye başladık, Dikmen Kapısına doğru, 

Süleyman Beye “Nereye gidiyoruz?” dedim, “Gazetecileri almaya gidiyoruz Dikmen Kapısına.” dedi, “Gazetecileri niye 

biz almaya gidiyoruz yani bu, bir telefonla halledilemeyecek bir şey mi?” dedim, “Haklısın.” dedi, döndü Süleyman 

Bey. Sonra, ben o anda kaç tane yetkiliye söylediğimi de hatırlamıyorum, “Gazetecileri içeriye alın, gazetecileri içeriye 

alın.” diye, Meclis Başkanımıza da söyledim, Meclis Genel Sekreterimize de söyledim. Nihayetinde yine bir ambargo 

uygulanmış, bütün gazeteciler girememiş ama birkaç kurumun gazetecisi geldiler, dediğiniz gibi, işte onları Genel 

Kurula aldık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Fakat, o arada yine gazeteci kökenli yani daha doğrusu iletişim kökenli bir milletvekilimizin 

yaptığı önemli bir fonksiyon var, Düzce Milletvekilimiz Sayın Ayşe Keşir’in. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, Ayşe Hanım yayın yaptı, başka milletvekili arkadaşlarımızın da irtibatları vardı o anda. 

Ben de mesela onlardan biriydim, zaten sürekli haber takip ediyorduk, işte yine o gruplarla istişare hâlindeydik, onun 

dışında medyayla da telefon aracılığıyla sürekli irtibat hâlindeydik, ben sabaha kadar herhâlde üç beş kere televizyonlara 

bağlandığımı hatırlıyorum. Hatta Erbil’de bir TV kanalına da bağlandım, neler yaşandığını anlattım. TV’ler aracılığıyla 

sürekli moral vermeye çalışıyordum. Oradan, Meclis’ten yayının yapılması tabii ki çok faydalıydı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Galiba, bu darbe girişiminde FaceTime çok konuşulacak yani iki türlü konuşulacak. İlki ve en 

önemlisi: Sayın Cumhurbaşkanımızın Hande Fırat’la CNN Türk’teki gazeteci arkadaşımızla FaceTime yoluyla halkımızı 

meydanlara, sokaklara, havaalanlarına çağırması; diğer FaceTime yayın da yine Meclis'ten milletvekillerimizin 
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telefonuyla yapılan o FaceTime ile dünyaya duyurulması. Tabii, daha sonra diğer kanallar devreye girdi falan ama o 

FaceTime önemliydi yani o teknoloji.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bende darbe kanaati oluştuğu anda baktığım iki yer vardı özellikle; birisi özel televizyon 

kanallarıydı, biri de İnternet’ti. Baktım, özel televizyon kanalları yayınlarına çok normal bir şekilde devam ediyorlar, 

darbe haberi ulaşmamış ama yayın devam ediyor. TRT dâhil olmak üzere. İnternet çalışıyor, Twitter falan, işte sosyal 

medya çalışıyor. Bunu gördüğüm zaman, zaten hem özel televizyondaki arkadaşları aradım hem internetle ilgili 

bürokrat arkadaşları aradım. Bu ikisinin kesilmesi demek, darbenin Allah korusun başarılı olması demek. Bunu akıl 

edemediler veya bu konuda acil, hızlı hareket edemediler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Esasında etmişler, TÜRKSAT’a falan gittiğim zaman, oraya gelmişler. Bir tane mesela, bir şeyi, 

o büyük bir çanak var, onu bombalıyor ama o şey değil. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - TÜRKSAT’a çok geç saatte gittiler. Şimdi, TRT Genel Müdürümüzle de görüştük. TRT İstanbul 

basılmış, Ankara’dan haberi yoktu TRT Genel Müdürümüzün. “Biz yayını Ankara’ya aldık, Ankara’dan devam ediyoruz 

yayına.” dedi. Ankara’dan da normal devam ediyordu yayın. Ama, Genel Müdürümüz hareket hâlindeydi TRT’ye doğru, 

hatta kendisi de söyledi: “TRT’ye de girmiş olabilirler, gerekirse ben dışarıdan idare edeceğim oradaki durumu.” diye. 

Yani şunu söylemek istiyorum: Kanallar yayınlarına devam ediyorlardı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İşte, Allah’ın hikmeti yani onu düşünememiş oldular. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İnternet aynı şekilde yani internetle hem haber alabiliyorduk hem her tarafa haber 

gönderebiliyorduk. Oysa Türkiye’de veya başka bir ülkede İnterneti kesmek o kadar zor bir şey değil. Yani, bizim zaman 

zaman Twitter’ı durdurduğumuz, Facebook’u durdurduğumuz oluyor. Bunu da ihmal etmişler. 

TRT’de bildiri okunduktan sonra, TÜRKSAT’ın da Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Varank, TRT’yi uydudan çıkarttırdı. 

TRT yayını kesilince, darbeciler TÜRKSAT’a yöneldi sanırım. Hem TRT yayınlarını devam ettirmek, hem de özel kanalların 

yayınını kesmek için.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O darbe bildirisini sürekli tekrar ettiriyorlardı TRT’de.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, bir de tabii, “Yahu, bildiri TRT’de yayınlanıyor, öbür kanallarda niye yayınlanmıyor?” 

konuşmaları geçmiş herhâlde darbeciler arasında. Bunun TÜRKSAT’tan olabileceğini düşünmüşler. TÜRKSAT’tan TRT 

yayını kesilince TÜRKSAT bir hedef hâline geldi hem o TRT yayınını yeniden açmak için hem de diğer kanallardaki… 

Artık diğer kanalları susturmak için mi, yoksa o yayını, onları da basmak için mi, hangi mantıkla gittiler bilmiyorum ama 

biz TÜRKSAT’ta yayını durduğumuzda daha TÜRKSAT’a ulaşılmamıştı diye biliyorum. 

Şimdi, niye Meclis? 60’tan sonra darbelere baktığımız zaman, hepsinin asıl hedefi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Zaten “darbe” dediğiniz şey,  “Halk yönetmeyecek ülkeyi, ben yöneteceğim bundan sonra.” demek istiyorlar. Halk 

dediğiniz kim? İşte, halk, Meclis'te temsil ediliyor. Meclis'i ele geçirdiğiniz zaman Hükûmeti de düşürmüş oluyorsunuz, 
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Anayasa’yı da ortadan kaldırmış oluyorsunuz, yasaları da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani, Genelkurmayın, 

Başbakanlığın, ne bileyim işte TRT’nin, birtakım kamu kurum ve kuruluşlarının ele geçirilmesi değil önemli olan, tek 

bir hedef var burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bütün darbelerde de bu olmuş. Meclis ele geçiriliyorsa yani Meclis 

üzerinde bir hâkimiyet sağlanıyorsa o zaman darbe başarılı olmuş. Geçmişteki örneklerinde Meclis hemen her seferinde 

kapalı olmuş darbe girişimlerinde, Meclis'in direnmesi diye bir şey de söz konusu olmamış zaten. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Açılma fırsatı olmamış. Yani, böyle sizin çok güzel anlattığınız gibi, bir milletvekili refleksiyle 

işte koştur koştur yani Meclis'e gelme, Meclis'i açma refleksi olmamış. Ben de şahsen evden çıktım, evim Genel Merkeze 

çok yakın, kayınbiraderimle gelirken, tam Genel Merkeze gitmeyi düşünürken Genel Merkez mi, Meclis mi diye 

düşündüm, 2 yer düşündüm; Genel Merkeze gideyim dedim önce yakın olduğu için, sonra o ara Julide Sarıeroğlu’nun 

“Aydın Ünal’la birlikte Ahmet Gündoğdu’nun odasındayız.” diye mesajını gördüm. İşte, o sizin anlattığınız, demek ki 

girdiniz, Gündoğdu’nun odasının kapısını açtınız, bizim AK PARTİ  Grubunun WhatsApp grubunda yazdığınız o mesajı 

gördüm, kayınbiradere dedim ki: “Doğru Meclis'e gidelim.” Yani, koştur koştur Meclis'e geldik. Yani çok bilinçli bir şekilde 

bu Meclis'in açık olmasının bu kadar önemli olabileceğini de düşünmüyordum belki de. Yani, Meclis'in açık olmasının 

önemli olduğunu düşünüyorduk ama darbeyi püskürtmede bu kadar etkili olabileceğini de düşünmeden koştur koştur 

geldik. Yani, Meclis'i açma iradesini düşünmek çok önemli bir şeydi. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Şimdi, İstanbul’da köprüyü trafiğe kapatırsınız veya köprüyü ele geçirirsiniz, İstanbul’daki 

birtakım kurumları, şunları bunları ele geçirirsiniz, bunun darbenin sonuca ulaşması bağlamında bir anlamı yok. 

Ankara’dır önemli olan. Ankara’nın, işte, bu Meclis ve etrafıdır. Devletin yönetildiği kampüs, bölümdür önemli olan. Ama 

burada da Genelkurmayı, Devlet Su İşlerini, İstatistik Enstitüsünü, ne bileyim, DPT’yi, Başbakanlığı, Ziraat Bankasını, 

bunları ele geçirmenin bir manası yok. Halkın seçtiği kim var? Çünkü halkın seçtiğine karşı yapıyorsunuz darbeyi. “Halk 

yönetmeyecek, halkın seçtiği yönetmeyecek, ben yöneteceğim.” Halkın seçtiği kim var?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Parlamento.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İşte, Parlamento var, bir de sonradan bizim reformumuzla Cumhurbaşkanlığı var. Yani, eskiden 

darbeler döneminde sadece Parlamentoydu hedef, şimdi hem Parlamento hem Cumhurbaşkanlığı hedef oldu. Dediğim 

gibi, Başbakanlık zaten Parlamentonun içinden çıktığı için Meclis'i ele geçirmeniz Başbakanlığı da lağvetmiş oluyor. 

Yargıyla zaten darbecilerin bir işi olmuyor. Hani, demokrasinin güç unsuru olan yargı bir kenarda duruyor, oraya bir 

müdahale etmek gerekmiyor zaten. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yasama, yürütme, yargı. Yasama ile yürütme zaten birbiriyle ilişkili.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın ele geçirilmesi demek darbenin başarılı olması 

demek. Onun için ben Meclis'in direnişini çok çok önemli görüyorum. İlk defa Meclis darbe yapılırken ışıklarını yakıyor, 

toplanıyor gecenin o saatinde ve “Siz burayı ele geçiremeyeceksiniz.” diyor. Bunun sokaktaki insana büyük moral 

verdiğini düşünüyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Gelirken hiç bombalanabileceği aklınıza geldi mi? Yani, saldırıya uğrayabileceğini düşündünüz 
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ama bir bomba atılabileceğini veya bir o uçan F16, jet, onların Meclis'e bir bomba atabileceğini düşündünüz mü?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bomba atabileceğini düşünmedim ama bir saldırı ihtimalini düşündüm. 

Şöyle: Yani, Meclis'e gelebilirler askerler, etrafı tarayabilirler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Girer, derdest eder, direnene ateş eder dışarıdan falan.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bu kadar korkakça havadan bomba atmak veya helikopterden bomba atmak ihtimali hiç yoktu 

ama kapılardan girip, tanklarla girip askerlerin içeridekileri tarayabileceği korkusu bende vardı. Niye? Çünkü, dediğim 

gibi, Meclis'i ele geçiremezse darbe başarılı olamaz. Meclis'i ele geçirmek için de elinden ne geliyorsa yapacaktır diye 

düşündüm. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bombalandığı zaman korktunuz Aydın Bey?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani, işte, o evden çıkarken o beni öldürecekler veya beni teslim alacaklar, o zaman ben evimde 

bulunmayayım, dışarıda bulunayım hissi bir çizginin aşılmasıydı. Yani, o belki ilk defa tecrübe ettiğimiz bir şeydi. 

Türkiye’deki herkesin de…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dolayısıyla, korkuyu da o evin kapısında bırakıp ayrıldınız. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet. Yani, sadece biz değil, herkesin o eşiği aştığını görüyorum. Tankın önünde duranlar, 

silahların namluların önünde duranlar. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, herkes aşmıştı. Gerçekten, sanki sihirli bir dokunuş. Sadece AK PARTİ ’liler de değil, CHP 

vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi mensubu milletvekilleri, sokaktaki vatandaş falan, Kürt, Türk, Alevi, başı açık, kapalı, 

sakallı ihtiyar, herkeste aslında o sihirli dokunuşun etkilerini gördük ve o tankın önüne bedenini koyan, gövdesini koyan, 

sokağa çıkan insanlarla ilgili herhangi bir tasnif yapmak mümkün değil galiba.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Değil, şimdi, ilk anlarda şu da oldu. Biz Çankaya bölgesinde oturduğumuz için “Darbe yapılıyor.” 

deyince sevinenlerin olduğunu da söylediler, Allah’tan biz böyle bir şeyle karşılaşmadık ama belli semtlerde sevinç 

çığlıkların atıldığı, tankların alkışlandığı gibi manzaralar da oluştu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onlara çiçeklerin falan verildiği falan gibi…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ama bunun Fetullahçı bir darbe olduğu ortaya çıkınca ben öyle zannediyorum ki o alkışlayanların 

hepsi bundan pişman oldular.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Olmuşlardır. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bunun Fetullahçı bir darbe girişimi olduğu yayılınca, -ki, ben burada Anadolu Ajansının çok 

önemli bir iş yaptığını özellikle vurgulamak isterim. Yani, erken saatlerden itibaren bunun sadece bir darbe değil, 

Fetullahçı bir darbe olduğunu çok ısrarla söyleyerek işte o kesimlerin yani bir darbeye destek verebilecek, darbeden 
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sevinebilecek kesimlerin durumun ciddi ve korkunç olduğunu anlamalarını sağladı- Türkiye tek yürek hâlinde darbenin 

karşına geçti. Aksi takdirde, toplumda da bir ayrışma olabilirdi, darbeyi destekleyenler, darbeye karşı çıkanlar diye. 

Fetullahçı bir darbe girişimi olması bunu da önlemiş oldu. 

Meclis bombalanırken Genel Kuruldaydık hepimiz. Önce bir uğultu -çünkü ben daha sonra kayıtlarda izleyince o anı 

hatırladım- arkasından da çok büyük bir patlama, sarsıntı elbette. Hepimiz ayağa kalktık ama ben hatırlıyorum hiçbir 

panik oluşmadı Genel Kurulun içinde. Hiç kimse “Hemen kaçayım, dışarı çıkayım, yatayım.” falan gibi bir hissiyat içine 

girmedi. Ayrıca, konuşmaların devam etmesi, Meclis kürsüsündeki konuşmaların devam etmesi herkesi yüreklendirdi. 

Dediğim gibi, o eşik aşılmıştı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada MHP ve CHP grup başkanvekilleri de konuştu, onları nasıl değerlendiriyorsunuz.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Zaten ilk andan itibaren onların Meclis'e gelmiş olmaları, hem de çok erken bir saatte gelmiş 

olmaları bize çok büyük bir moral verdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - En azından siyasi ayağıyla ilgili bir tereddüt olmadı. Çünkü her darbenin mutlaka bir siyasi 

ayağı vardır, o siyasi ayağının en azından Parlamentodaki muhalefetle ilişkili olmadığını düşündürüyor galiba.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Aklımıza çok soru işaretleri geldi yani. O anda zaten hem sağlıklı düşünemiyorsunuz hem de 

birçok şey geliyor, gidiyor aklınıza ama CHP’lilerin gelmesi bir anda bizi çok rahatlattı. “Burada birlikte direneceğiz.” 

dedik.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 1960 darbesinde, biliyorsunuz…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İşte, mesela, ben orada da biraz rahatladığımı hatırlatıyorum şimdi konuşunca. Hani “CHP’liler 

buradaysa Meclis'e bir saldırı olmaz.” düşüncesi oluşmuştu bende. Yani, onların gelmesi bizi çok rahatlattı, demek ki bu 

darbe başarısız olacak diye düşündüm. Bir yandan da işte başka şeyler aklınıza geliyor. Yani, acaba darbe başarılı olacak 

da, CHP tiyatro mu oynuyor şüphesi de vardı. Çünkü 1960 ve sonrasında bunları yaşadık. 1960’ta da CHP hiçbir zaman 

darbeyi sahiplenmedi hem darbeye giden yolu açtı hem darbe sonrasında darbecilerle tam bir uyum içinde çalıştı ama 

hiçbir zaman darbeyi sahiplenmedi. 27 Mayısı bayram olarak kutladı, yine de “Biz darbeciyiz, biz darbeyi destekledik.” 

demedi. Böyle bir akılla da hareket edebileceği aklımıza gelmedi değil. Yani, “Darbeyi kınıyoruz, darbeye karşı birlikte 

direniyoruz ama darbe oldu, ne yapalım?” gibi bir sonuç da çıkabilirdi sabah ortaya ama o çıkmadı, çok samimi bir 

şekilde hem CHP’liler hem MHP’liler sabaha kadar orada bizimle birliktelerdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Ünal, bu bombaya beraber Genel Kurul'da hem tanık olduk hem yaşadık bizzat. 

Meclis'teki o koruma amiri daha sonra burayı terk etmemiz gerektiğini söyledi, sonra biz istemeyerek de olsa dışarı 

çıktık, daha sonra işte sığınak vesaire Meclis'in farklı noktalarında geceyi geçirdik sabaha kadar, siz de oradaydınız. Tabii 

o farklı noktalarda her birimiz bir şey yaptı. Yani birimiz televizyona bağlandı, öbürümüz bir şeyler yazdı falan. Sizin 

de birtakım diyaloglarınız oldu. Bildiri yazılırken diyaloğunuz var özellikle Özgür Özel Bey’le aranızda geçen, bir onu 

öğrenmek istiyorum. Bir de, başka diyaloglar oldu mu o gece boyunca?
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AYDIN ÜNAL (Ankara) - Şimdi, zaman zaman bazı arkadaşlar geliyorlar, “O gece seninle telefonla görüştük, o gece 

aramızda şöyle bir konuşma geçti.” gibi bir şeyler söylüyorlar.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz hatırlamıyor musunuz onları?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Hatırlamıyorum ben çoğunu çünkü çok yoğun bir geceydi. Kazan’dan arayıp oradaki katliamı 

haber vermişler örneğin. Sonradan Kazanlı arkadaşlarımız hatırlattılar da, o konuşmaları öyle hatırladım.

Birincisi, bu sığınak konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ben. Benim tahminim Meclis'in altında başka bir Meclis 

var ve Meclis bir saldırı anında o alttaki sığınağa gidip güvenlik içinde çalışmalarına devam ediyor diye düşünüyordum 

ama önce sığınak bulunamadı, bulunduğu zaman işte oranın bir kalorifer dairesi, bir bodrum kat olduğunu gördük, o 

bir hayal kırıklığı oldu bende.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Meclis Başkanımız çok güzel bir çalışma yaptırıyor bu konuda.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İnşallah.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Konuyla ilgili “Ben o günü yaşadıktan sonra fark ettim.” dedi.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Biz orada, aşağıda Genel Kurulu toplayabileceğimizi zannediyordum ama aşağıya indiğimiz 

zaman başka bir manzara oluştu. Bir ara, hatırlıyorum, Erol Ağabey’le sırtımızı bir kolona dayadık, orada haberlere 

bakarken…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Erol Kaya’yla mı?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Erol Kaya.

Erol Ağabey bana döndü “Bir şey söyleyeceğim.” dedi, biraz da gizli bir şey söyleyecek gibi. İçimden “Eyvah, vasiyette mi 

bulunacak bana?” dedim. O beni biraz rahatsız etti yani böyle bir şey duymak istemiyorum gibi bir hava vardı bende. Ne 

olacaksa olsun, böyle bir duygusallık yaşanmasın diye bekliyordum ama meğer vasiyetini söylemeyecekmiş, kendisine 

gelen birtakım bilgiler varmış 2’nci ve 3’üncü Orduyla ilgili bilgiler, onları aktardı bana, rahatladım ben biraz orada. 

Birkaç saat sonra İlknur Hanım beni aradı, onlar bir odada toplanmışlar. Ben o anda telefona bakamadım, bir 

televizyonla görüşüyordum. Daha sonra onların bulunduğu odaya geçtim. Grup Başkanvekilimiz İlknur Hanım, Erkan 

Akçay, Özgür Özel, Sayın Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Mehdi Eker, Mehmet Ali Şahin’i de gördüm herhâlde, Oktay 

Vural’ı hatırlıyorum, o vardı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada bir araya geldiniz, ben de oralardaydım. Baktım içerisi küçük, siz de bir amaca 

müteallik toplandığınız görüntüsü var. Meğerse, ertesi gün dört partinin ortak deklarasyonuyla ilgili…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - “Bir bildiri hazırlayacağız, siz kaleme alabilir misiniz?” dediler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Önce siz yoksunuz orada, galiba şöyle bir diyalog olmuş, Cemil Bey demiş ki: “Aydın Ünal’ı 
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da gördüm, Aydın’ın kalemi de güçlüdür. Aydın’ı da çağıralım, o da kaleme alsın.” İnsanlar söylemişler, siz kaleme 

almışsınız. Daha sonra bazı diyaloglar geçmiş, mesela ertesi gün -HDP orada yok ama- HDP’nin de deklarasyona imza 

atabilmesi için bazı ifadeler, MHP’nin hassas olduğu ifadeler… Mesela Sayın Erkan Akçay bir yere “Türk milleti” diye 

vurgu yaptırmış.

Orada Özgür Özel’le aranızda geçen enteresan bir diyalog var, onu dinlemek isterim.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben kalemle yazdım bildiriyi yani bana grup başkanvekillerimiz dediler ki: Şöyle şöyle bir bildiri 

hazırlayalım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz dikte mi ediyorsunuz?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yok, ben kalemle kendim yazdım bildiriyi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ha, siz bildiriyi yazdınız.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Kendim yazdım, ben bir taslak hazırladım. Bildiriler genelde böyle yazılır. Tartışılır, konuşulur, 

notlar alınır, sonra bir kişi oturur yazar. Sonra yazılan üzerinde tartışılır.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada mı hazırladınız? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Orada hazırladım. Ben normalde el yazısıyla yazamam, mutlaka F klavyeli bilgisayarda 

yazarım. Çok zor olur bana elde yazmak. Yani yoğunlaşamadığım için de iyi metin çıkmıyor ortaya elle yazarken. Ama 

işte o heyecan, o yoğunluk, önümde A4 kâğıtlar, kalem; ben oturdum ve el yazısıyla, herhâlde dört sayfa bir metin 

hazırladım. Sonra onu okuduk orada, bazı önerileri oldu grup başkanvekillerinin. Dedik ki: “Bunu bilgisayara geçirelim, 

orada düzeltmeler yapalım.” Meclis'ten bir arkadaş çağırdık bilgisayarlı. Bir arkadaş geldi ve onu bilgisayara geçti. Sonra 

onun üzerinde düzeltmeler yaptık. Bilgisayara geçince metin, ben o masanın üzerinde duran el yazısı kâğıtları aldım, 

katladım, cebime koyarken de Özgür Bey’e dedim ki: “Bunlar tarihî vesika. Bunları ömür boyu saklayacağım ben.” O 

“efemera” dan  bahsetti.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, “efemera” diye bir şey varmış.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bu tür belgeleri toplayanlar var, değerli kâğıt, fotoğraf vesaireleri toplayanlar var; ondan bahsetti 

Özgür Bey bana. Taslağı cebime koyarken, “Darbe başarısız olursa bunlar hatıra olur, değerli bir hatıra olur ama başarılı 

olursa bunu bizim aleyhimize delil olarak kullanırlar.” dedim. O da güldü “Evet, hâkim bunu eline alıp bizim yüzümüze 

okuyabilir ‘Bunu siz mi yazdınız, siz mi hazırladınız.’ diye.” dedi, orada gülüştük onunla. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O kâğıtları saklıyor musunuz?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Elbette, elbette saklıyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu da alıp kitabımıza koymak isteriz.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Özgür Bey “Hâkim bunu yüzümüze okumaz inşallah.” demeseydi ben orada imza da attıracaktım 
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o kâğıtlara ama bu sefer sıkıntı olacaktı yani o sebeple imza da attırmadım orada bulunanlara. O duruyor elimizde.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, Sayın Ünal, bombalanan yerleri gördükten sonra -gün ağarınca gördünüz, ben sabah 

yedi civarında filan gördüm- ne hissettiniz? Yani Başbakanımızın makam odası, kulisler, özellikle muhalefet tarafındaki 

kulis darmadağın olmuş, Şeref Kapısı yıkılmış, bizim İdare Amirimiz Orhan Karasayar Bey’in odası darmadağın olmuş; 

orayı görünce ne hissettiniz? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - “Bunlar nasıl insanlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalıyorlar?” diye düşündüm. Bunu 

şu anlamda düşündüm: Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haşa kutsiyetinden, dokunulmazlığından kaynaklanan 

bir şey değil, siz o darbeyi başarmış bile olsanız asırlar boyunca silinmeyecek bir iz bırakıyorsunuz orada, kara bir leke 

bırakıyorsunuz. Yani o kadar düşüncesizler, o kadar ahmaklar ki, ne kadar cani olursanız olun, orayı bombalamayın, 

o sizin işinize yarayan bir şey değil, o sizin yakanıza yapışır. Bu darbede başarılı olmuş olsanız bile onun altından 

kalkamazsınız.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O ayıpla bir ömür yaşayacaksınız.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Elbette. Şimdi, bu Meclis'in bombalanması demek, bunun asırlar boyunca konuşulması demek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi söz konusu olduğu her zaman orası işte “15 Temmuz 2016’da bombalanmıştı.” diye anılacak. 

Belki bu, ders kitaplarına bile girecek yani girmesi gereken de bir şey. 

Tarihini hatırlamıyorum ama 1914 müydü ilk darbemiz, Osmanlı Dönemi’ndeki Meclis'i Mebusana yapılan darbe? 

Örneğin orada silahlar kullanılmıştı darbe yapılırken, Meclis'i Mebusan içinde, Meclis'te silahlar kullanılmıştı, Başbakan 

-yanlış hatırlamıyorsam- vurulmuştu. Aradan yüzyıl geçti ve biz bunu unutmuyoruz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Konuşuyoruz hâlâ. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Hâlâ konuşuyoruz.

Dolayısıyla darbecilerin ne kadar boş, ne kadar ahmak olduklarını gördüm ben o enkazı gördüğüm zaman.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Vekilim, bir de şöyle bir şey var: Bu, yanlışlıkla düşmüş bir bomba değil. Orayı çok 

bilinçli yapmışlar yani yanlışlıkla “Bir de buraya, bir de buraya atayım.” filan değil, direkt odaklanarak, koordinat 

belirleyip oraya direk bombayı atmışlar. Bu, bu olayın aslında alçaklığını, vahametini daha da artırıyor. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Benim de merak ettiğim bir konuydu o; yani “Bu bombalar milimetrik mi düşüyorlar?” şeklinde. 

Onu daha sonra bir uzmanıyla da görüştük. İki uçağın burada görev aldığını söylediler; uçaklardan birinin lazerle 

işaretleme yaptığını, diğerinin de onun işaretleme yaptığı noktaya, tam o noktaya bombayı bıraktığını söylediler. 

Dolayısıyla, özel seçilmiş bir yerde… Zaten eğer rastgele atılan bir bombaysa Genel Kurul’un üstüne de düşebilirdi o ve 

hepimizi orada şehit de edebilirdi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, yaralanan ve şehit olan bir yakınınız mutlaka vardı. 
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AYDIN ÜNAL (Ankara) - Gece Meclis'teyken, ilk önce Mustafa Varank… Ki uzun süre de biz birlikte çalıştık, çok yakın 

çalıştık ve Fetullah Gülen örgütüyle mücadelede de gerçekten, neredeyse omuz omuza diyebileceğimiz bir mücadele 

verdik biz. Onun ağabeyinin şehit edildiği haberini aldım, saatini hatırlamıyorum ama İstanbul’da şehit edildiği haberini 

aldım, orada bir yıkıldık. Hemen arkasından Erol Olçok’la ilgili haber geldi. 2001’den itibaren birlikte çalıştığımız birisiydi. 

Bütün o süreçleri birlikte geçirdiğimiz ve özellikle seçim dönemlerinde, ben, en stratejik 2 birimin, Erol Bey’lerin Arter 

Reklam Ajansının ve bizim metin ekibinin olduğunu düşünürdüm. Çok yoğun çalışırdık, geceli gündüzlü çalışırdık ve 

bire bir halkla irtibatlı çalışırdık; çok iyi işler çıkarmıştık. Kişisel manada da iyi bir dostluğumuz vardı. İnanamadım ama 

işte o gecenin yoğunluğunda, o sıcaklığında…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O olayla beraber…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Beraber ortak dostluğumuz olan bir doktor arkadaş aradı beni, ben de o anda inanamadım. 

Hanımı aradım hemen çünkü bir ay önce bizim umre arkadaşımızdı, biz beraber Ramazan umresi yaptık. Hanımla da 

tabii, böyle bir şey oldu, işte gece ekmek pişirtip önüne koyuyorduk, “Yenge sen bunu nereden buldun?” falan diye böyle 

şakalaşmalar gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçti. Tabii, Erol Bey bizim partimizle bütünleşmiş birisiydi. Ne 

kadar bütünleşmişti? Bunu ifade etmek için şöyle bir örnek verebiliriz: İki gün sonra cenazesi vardı, siz de oradaydınız. 

Cumhurbaşkanımız hüngür hüngür ağladı ve konuşamadı. Yani, onun konuşmasına mani olacak kadar çok yakın 

dostluğu olan, partimizle bütünleşmiş birisiydi. Oğluyla beraber şehit olması… 

Şöyle bir şey sorayım, benim aklıma geldi: Hatırlar mısınız, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında onun bir sancak 

reklam filmi vardı yani bir sancağı göklere çekmek için önce bir kişi, sonra 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, bin kişi, binlerce kişi 

koşuyor âdeta o sancağı tepeye dikmek için ve bir kısmı orada vuruluyor, belki o sancağı çeken şahıs da, kardeşimiz de 

vuruluyor reklamda. O reklam filmini çeken Erol Bey’di, Erol Olçok. Ben onun şehadet arzusunu da biliyorum. Aklınıza o 

film geldi mi Aydın Bey? Belki o anda gelmemiş olabilir ama…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - O film o anda gelmedi, daha sonra gösterilmeye başlandığında “Bunu da Erol ağabey yapmıştı.” 

dediğim oldu. Ama, AK PARTİ ’nin işte o ilk ambleminin hazırlanmasından bugüne kadar o müzikler, o görüntüler yani 

sadece görünen kısmı değil, görünmeyen kısımda da Erol ağabeyin çok büyük emeği vardı AK PARTİ  için. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynı dağın yeliyiz biz değil mi?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani, o zaten muhteşem bir şeydi, muhteşem bir ezgiydi. Dombra aynı şekilde Erol Ağabeyin 

hazırladığı bir şeydi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O da onun projesi miydi?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Tabii, Dombra da onun projesiydi. Cumhurbaşkanımızın itirazları da olmuştu “Böyle şahsi, benim 

ismimim geçtiği bir şey bugüne kadar yapmadık.” diye Erol Bey’e. Yanlış hatırlamıyorsam, Erol Ağabey de “Bu sefer bir 
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parti seçimi yapmıyoruz, bir isim seçimi yapıyoruz. Dolayısıyla, buna ihtiyacımız var.” şeklinde bir diyalog geçtiğini de 

biliyorum. Yani, ne kadar müzik, ne kadar görüntü varsa bir şekilde Erol Ağabeyin elinden geçti, bütün o organizasyonlar, 

o kongre organizasyonları. Dediğim gibi, seçim dönemlerinde çok yakın çalışırdık. Onların bir mutfağı vardı, örneğin 

orada sloganlar üretilirdi çok sayıda. O sloganların mitinglerde kullanılabilmesi için, kulakları aşina hâle getirebilmek 

için biz de metin ekibi olarak onlarla uyumlu, birlikte çalışırdık. Halkın nabzını tutmak konusunda da çok iyiydi, nerede 

ne olması gerektiğini, nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini çok iyi bilirdi yani o konularda çok yakın çalışmamız olmuştu 

Erol Ağabeyle. 

“Yaşadığı gibi öldü.” dedim ben, gerçekten yaşadığı gibi öldü. Çok büyük bir yokluğun içinden gelmişti Erol Ağabey, 

sokaktan gelmişti ve hiç bozulmadı, o para, o şöhret onu hiç bozmadı, büyük işler yaptı, hiç bozulmadı. Sürekli bir ayağı 

topraktaydı, bir ayağı yoksulların arasındaydı. Yaşadığı gibi şehit oldu. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Allah rahmet eylesin, Allah makamını ali etsin. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Çok cesur birisiydi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Oğlu Abdullah Tayyip’le beraber inşallah…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Kazan’dan yine o gece telefon eden arkadaşlar olmuş, onların da bir kısmını hatırlıyorum, 

bir kısmını hatırlamıyorum. Kazan’da durumun vahim olduğunu, çok sayıda yaralılar olduğunu, o saatte şehitlerden 

bahsetmediler ama çok sayıda yaralıların olduğunu söylediler. Oradan tanıdığımız arkadaşlar çıktı. Kızılcahamam’da bir 

aileden 3 şehidimiz var. Hem aileyi hem ailenin fertlerini yakinen tanıyorum, onları daha sonradan öğrendik, onlar bizi 

üzdü. Altındağ ilçemizde yine bir yönetim kurulu üyemiz şehit oldu, o üzdü. Köyümüzün bir imamı vardı, bir bacağını 

kaybetti. Yani, böyle çok sayıda yakın tanıdığımız var ama bunlar çok üzdü. Bir kişiye çok üzüldüm yani tanışmadığım 

için çok üzüldüm, Halil Kantarcı, İstanbul’da. Twitter’da beni takip ettiğini de gördüm, maalesef şehadetinden sonra 

gördüm bunu. O tweetler sanki o şehadete gittiğini bilen mesajlar. Hatta, son tweetlerinden bir tanesi “Ölürsem beni 

böyle hatırlayın.” diye sigaralı bir tweeti. Sanki çok önceden hissetmiş, sezmiş ve orada şehadete yürümüş. Hayatı da 28 

Şubat döneminde hapislerde geçmiş mazlum, mağdur ve mağrur bir kardeşimiz. Onun da cenazesinde bulunmak nasip 

oldu İlhan Varank kardeşimizle birlikte. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Allah rahmet eylesin. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - O çok üzdü beni. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Fatih Camisinde Halil Kantarcı da var değil mi? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Halil Kantarcı’nın da cenazesi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok şükür ben de oradaydım. 

Diğerinde de Yeni Şafak…
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AYDIN ÜNAL (Ankara) - Mustafa Cambaz vardı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Mustafa Cambaz vardı, o da enteresan bir isim yani o çektiği fotoğraflar, en son attığı “tweet” 

falan. 

Benim şöyle bir tespitim var Aydın Bey, çok sayıda şehit yakınıyla görüştüm, hepsiyle görüşemedim tabii. Pek çok 

gazimizi ziyaret ettim, onlarla konuştum. “Ben tesadüfen buradan geçerken şarapnel bana dokundu, cam parçası 

buraya girdi, işte şehit oldu.” falan denilen hiçbir Allah’ın kuluna rastlamadım. Tesadüfen hiç yok değil mi, hepsi bilinçli, 

hepsi bilinçli. Hatta, Sayın Başbakanımızla Kazan’da yaralıları ziyaret ederken orada birisi dedi ki, soyadı Aydın, Orhan 

Aydın mıydı, Osman Aydın belki de… “Geçmiş olsun, yaralanmış.” falan dedi. “Sayın Başbakanım, ben oraya şehit olmak 

için gitmiştim, ben şehit olmak arzusuyla gittim zaten. Bir şey yapamasam bile şehit olmak arzusuyla gittim ben.” dedi. 

Enteresan yani gerçekten… Hani o sihirli değnek var ya…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Hepsi seçilmiş. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hepsi seçilmiş yani. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani, çok örneği var dediğiniz gibi ağabey ama Keçiören’de bir aileye gittik. Keçiören ilçe 

teşkilatımızda bulunmuş, gençlik teşkilatımızda bulunmuş Mustafa isminde bir genç kardeşimiz şehit olmuş. Babasının 

güneydoğuda gazi olduğunu öğrendik Vücudunda bazı yaralar var. Dedi ki: “Mustafa’yı aradım gece ‘Neredesiniz 

Mustafa?”. Mustafa  demiş ki: “Baba arkadaşlarla bir aradayız, dua ediyoruz.” “‘Oğlum şimdi duanın sırası değil, harekete 

geçin.’ dedim, ‘Fiilî dua yapın.’ dedim Mustafa’ya, bu talimatı verdim ve işte arkadaşlarıyla çıktılar, şehit oldu.” diye 

son derece vakur, aynı zamanda da son derece mağrur yani hem oğlu şehit hem kendisi terör gazisi, ne annesinde ne 

kendisinde en küçük bir sarsıntı yok. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Pişmanlık yok yani. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Pişmanlık olmadığı gibi o gururu da, o gözlerindeki gururu da, haklı gururu da görüyorsunuz. 

Yani, her ailede -dediğiniz gibi- bunu gördük, her ailede. 

Bir hastanede ilginç bir karşılaşma oldu. Ankara’da Akay Hastanesine gittik. Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan var, 

oradaki yaralıları ziyaret ediyorduk. Bir odaya girdik, genç bir arkadaş, kolu yaralı. Biraz sohbet ettikten sonra -annesi 

de var yanında- “Şu fotoğraf bana ait.” dedi telefonundan gösterdi. İstanbul’da köprüde tankların önünde elini havaya 

kaldırmış bir genç çocuk fotoğrafı var. Darbenin sembol fotoğraflarından biri oldu o. “Bu benim” dedi. Biz şaşırdık, Bilal 

Bey de ben de. Ya seninle bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedik. Muhammed Emin Tekin. Gülüştük orada. Olayı anlattı. Ona 

demişler ki: “Neden sol elini kaldırdın?” Tankın önünde sol eli havada Muhammed’in. Onu sorgulamış bazıları. Esprili bir 

şekilde dedi ki: “Sağ elim doğuştan engelli, onu zaten kaldıramıyorum, onun için sol elimi kaldırdım.” Sol elini kaldırmış 

ve sol elinden vurmuşlar, omzuna yakın bir yerden vurmuşlar Muhammed Emin’i. Bunu anlatırken Muhammed Emin 

annesi arkada gözyaşları döküyordu. Bir süre sonra “Annen çok kızdı mı?” diye sordum. “Evet” dedi. Annesi kızmış ama 

aynı zamanda çok da büyük bir gurur yaşatıyordu annesine de. Böyle bir karşılaşmamız oldu. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Maşallah yani hep böyle çok örnek var. 

Önceki darbe girişimleriyle mukayese ettiğiniz zaman 15 Temmuzla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Aslında onu konuşuyorduk yani Meclis'in bombalanması aslında en büyük fark. Dediğim gibi 

önceki darbe girişimlerinde Meclis bombalanmamış. Eğer Meclis'te bir direniş…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Acaba bombalamaya gerek mi görmemişler?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben zannetmiyorum. Meclis'te bir direniş olsaydı bile Meclis'in bombalanacağını 

zannetmiyorum çünkü gerçekten Meclis'i bombalamak çok canice bir eylem ve asla silinmeyecek bir eylem. Çok kara 

bir leke olarak darbecilerin alınlarına yapışacak bir eylem. Dolayısıyla hiç kimsenin böyle bir bombalamaya girişeceğini 

düşünmüyorum. Meclis'e asker girer, asker sağı solu tarayabilir, oradakileri teslim almaya çalışabilir ama Meclis'i 

havadan bombalamak bence önceki darbecilerin bile cesaret etmeyi düşünmeyeceği bir eylem. Ben darbedeki farkı 

da biraz ondan, onun üzerinden koyuyorum. Şimdi Cemal Gürsel, sonraki darbeciler, Talat Aydemir’ler, Madanoğlu’lar, 

Kenan Evren’ler, Çevik Bir’ler bunlar darbecilerdi bunlar bu ülkeye çok büyük kötülük yaptılar, bu ülkeye çok büyük 

zararları dokundu bunların ama en nihayetinde bunlar bu ülkenin askerleriydiler. Yani belki ahmaktılar, belki yaptıkları 

eylemin nereye gideceğini, kime yarayacağını bilemeyecek kadar düşüncesizdiler hatta cahildiler ama en nihayetinde 

bu ülkenin askerleriydiler. Hani ölesiye sevmek diye bir kavram vardır. Kenan Evren’ler, Cemal Gürsel’ler ülkelerini 

seviyorlardı ama ölesiye seviyorlardı, öldüresiye seviyorlardı. Sevdiğini alamayıp da öldüren o aşıklar gibi. Ülkelerine 

zarar veriyorlardı o sevgiden. Bu 15 Temmuz darbecilerinde bu yoktu. Yani bunların hiçbir millî vasfı yoktu, ülkelerine 

ilişkin en küçük bir sevgilerinin olduğuna da inanmıyorum. Dolayısıyla bu işi canice halletme yoluna gittiler. Bizim hiçbir 

darbemizde kitlesel ölüm olmamıştır, cinayet olmamıştır hiçbir darbemizde. 1980 öncesinde oldu böyle şeyler ama 1980 

sonrasında sadece 40 kadar idam var, başka bir şey yok. İşte aynı şekilde 28 Şubatta birçok hayat söndürüldü ama öyle 

kitlesel bir katliam yok. 1960’ta da baktığınız zaman darbe sonrası 3-5 kişi hayatını kaybediyor. Bir tanesi şehit Teğmen 

Kalmaz, bir askerin silahından çıkan kurşunla, o sokakları ele geçirmeye çalışırken yanlışlıkla çıkan bir kurşunla ölüyor. 

İşte, Çankaya’da bir baba ve küçük çocuğu ölüyor mesela. Darbe sevinciyle sokağa çıkıyorlar, askerleri alkışlamak için 

ama askerler sokağa çıkma yasağı olduğu için vuruyor onları, öyle ölüyorlar. Yine, sevinç gösterilerinde tank paletleri 

arasında kalıp İstanbul’da ölenler var. Ama böyle ne sokağa çıkma var ne de bir katliam var geçmiş darbelerde. Bunlar 

çok canice yaptılar bu işi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bunların millî olmadıklarının en önemli işaretidir.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ülkelerini seven insanlar değiller, başkaları adına, başka ülkeler adına bir darbeye giriştiler. Onun 

için de yüz yıl, iki yüz yıl, beş yüz yıl belki arkalarında kalacak iz bırakmaktan hiç çekinmediler; Meclis'i bombalamak 

gibi, insanları öldürmek gibi. Çok canice bir darbe girişimiydi. Belki millet de bunu hissettiği için, önceki darbe 

girişimlerine benzemediği için bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu gördüğü için sokağa çıktı, tankların önüne 

çıktı diye düşünüyorum. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok teşekkür ediyoruz. Başka ilave edeceğiniz bir şey var mı?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Allah, 15 Temmuz gibi bir geceyi bize bir daha yaşatmasın inşallah. O gece, Meclis’e ulaşmak 

için evden çıktığımda, o gün evde olmayan 11 yaşındaki oğlum Mehmet Yusuf geldi gözümün önüne. İçime büyük 

bir karamsarlık çöktü. Oğlum babasız kalacak, üzülecek karamsarlığı değildi bu. “Ben 1980’i yaşadım, 28 Şubat’ı, 27 

Nisan’ı yaşadım. Oğlum da böyle bir ülkede mi yaşayacak? Bu ülkenin çocukları ilelebet darbe illetiyle mi yaşayacak” 

diye düşündüm. Eğer bu gece darbe başarılı olursa, Türkiye sür-git darbelerle malul olacak. “Ne kötü, ne acı” dedim. “Bu 

gece ölmeliyim ama darbe başarılı olmamalı” dedim. Gerçekten de, çocuklarımıza artık farklı bir Türkiye bırakıyoruz. 

15 Temmuz’dan sonra, yaptığımız reformlardan sonra hiç kimsenin darbeye teşebbüs edemeyeceğini düşünüyorum.  

Çok şanlı bir direniş sergiledik; ama daha önemlisi, 15 Temmuz’da tamamen değişmiş bir Türkiye’yi çocuklarımıza 

bırakacağız. İnşallah artık hiç kimse bu ülkede darbe görmez. Şehitlerimizi Allah, rahmetiyle kuşatsın, gazilerimizden 

de Allah razı olsun. 
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Ayşe KEŞİR

25 ve 26. Dönem Düzce Milletvekili

Soru 1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

Ayşe Keşir: 15 Temmuz günü Ankara’daydım. Düzce’li Bakanımız Faruk Özlü başkanlığında Düzce’nin koordinasyon 

toplantısı vardı. Toplantı gün içerisinde yapıldığı için o gece Ankara’da kalıp ertesi sabah şehrime gitmek üzere 

programımı yapmıştım. O gece sosyal medyadan Boğaziçi Köprüsü‘nün tek taraflı kapatıldığını, askerin orada olduğunu 

gördüm  “Muhtemel yoğun bir terör tehdidi var ya da bir ihbar var tedbir alınıyor.” ihtimali aklıma geldi.  Darbe hiç 

aklıma gelmedi. Aşağı yukarı saat 22.30'a doğru arkadaşım Nur mesaj attı. "Darbe mi oluyor ne oluyor?" diye. Köprü 

kapatılmış uçak sesleri bir yandan duyulmaya başlamıştı. O arada evde 12 yaşındaki kızımla yalnızız. Ortanca kızım bir 

program için arkadaşları ile dışarıda, geç gelecek. Onu eve çağırdım, gelmesi gerektiğini ve benim çıkmam gerektiğini 

söyledim. O ilk önce anlamadı. “Ne olduğunu anlamadık, henüz bilmiyoruz ama olağanüstü bir durum var, sen bir 

an önce eve gel kardeşinin yanına, benim çıkmam gerekiyor.” dedim. Eşim de o sırada TRT’de idi.  Aracımı çağırdım. 

Kızım eve geldiğinde soru soruyor. "Ne oldu, neler oluyor?" Ama O’na net bir cavep vermedim. Bilmiyoruz,  netleşen 

bir şey yok. Milletvekili arkadaşlarımızla Jülide Sarıeroğlu, Ali Özkaya, Bakanımız Faruk Özlü, Grup Başkanvekilimiz 

İlknur İnceöz ile telefon trafiği yaptık. Kimsede çok net bir bilgi yok ama olağanüstü bir durum var. Asker TRT’yi kuşattı 

bilgisi de geldi. TRT kuşatıldıysa artık bunun bir darbe girişimi olduğunu anladık. Ama bununla ilgili bir eylem planımız, 

bilgimiz yok. Tek aklıma gelen dışarı çıkmam gerektiği ve ilk aklımdan Genel Merkez'e gitmemiz gerektiği geçti. Çünkü 

bizim ait olduğumuz siyasi kimlik orası. Kalkışmanın karşısında aidiyet duyduğumuz yerin AK PARTİ olduğu, oraya 

gitmek ihtiyacı… İlk aklıma o geldi açık söyleyeyim. 
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Tüm darbelerde genelde ilk alınan kişiler milletvekilleri oluyor. “Ya tutuklanırız ya da itiş kakışta kör bir kurşuna gideriz.” 

aklıma bu gelmişti. Gidip dönmeme ihtimaline hazırdım açıkçası. Ama çocuklara bunu bu şekilde söyleyemedim. 

Annelik belki sonradan aklıma geliyor, böyle yaptığım, düşününce. Sadece ortanca kızama "Üzerinde ne kadar 

nakit var?" diye sordum. Çünkü biz Ankara’da yalnız bir çekirdek aileyiz. Benim ailem İstanbul’da, eşimin ailesi                                                                                                       

Konya/Ereğli’de. Dönemezsem çocuklarım yapayalnız. Kızım "Çok bir şey yok 50-100 TL bir şey var" dedi. Gidip 

dönmezsem bir şey olursa ilk bir iki gün, dayısı amcası gelene kadar idare etsinler diye bir miktar nakit bıraktım eve. Bir 

yandan da hazırlanıyorum çıkmak için. Abdest aldım, giyindim. Çocuklarımla helalleştim. O an TRT bildirisi okundu ben 

evdeyken. Başbakanımızın açıklamasını dinledim. Bir yandan hazırlanıyorum bir yandan çocuklara dert anlatıyorum. O 

arada da Cumhurbaşkanımızın açıklaması ben çıkmak üzereyken geldi. Hemen çıktım akabinde. O’nu sağ salim görünce 

içim çok rahatladı. 

Soru 2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Ayşe Keşir:  Milletvekili Parti WhatsApp grubunda yazışmalar olmuş onlarında çok farkında değilim. Hemen hiç 

yazmadığım için orası aklıma gelmedi. O ara mesaj attım.  "Genel Merkez'e gidiyorum" diye. Bir arkadaştan cevap 

geldi araca binerken."Genel Merkeze değil Meclis'e geçiyoruz."diye. Ve ben Meclis'e döndüm. Çetin Emeç yolundan son 

derece rahat gittim. Olayların yoğunlaşmasından çok önceydi Meclis'e intikalimiz. Sadece Meclis'in Dikmen Kapısı'nda 

kuruma ait bir otobüs çekilmişti ve biz aradan girdik. O arada Meclis'te olan vekil arkadaşlarımızdan Jülide Sarıeroğlu 

ile telefonlaştık. Meclis'e ilk gelenlerden biri oydu. “İdare Amirimiz Ahmet Gündoğdu’nun odasındayız.” dedi.  Grupta 

yazışmalar oldu. Oraya geçtik. İlk gelen 8-10 milletvekilinden biriyim. Ağırlıklı olarak kadın vekiller vardı, ilk gelenlerin 

içinde. Orada bir müddet bulunduk. Ne yapacağız, ne olacak? Uçak sesleri yoğunlaşmaya başladı. Meclis Başkanımız 

binadaymış, Ahmet Bey onunla irtibatlandı ve ortak bir kararla, ortak bir akılla Meclis Genel Kurulunun açılması 

gerektiği düşünüldü. 50 yaşındayım, Partimizin kurulduğu günden itibaren pek çok kademesinde görev yaptım. 

Yıllarca verdiğimiz mücadele ve emeğin aslında tam da bugün için olduğunu düşündüm. Bugün dik durmayacaksak ve 

direnmeyeceksek, biz yıllarca neyin iddiasındaydık?

Soru 3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de 

bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz?

Ayşe Keşir: Biliyorum darbeler de siyasiler ilk hedeftir. Giriş çıkışta bir zorluk yaşayabiliriz ya da asker basar, gelir bizi alır 

götürür ya da itiş kakışta bir kör kurşun olur ihtimallerini düşündüm. Açık söyleyeyim, o zamana kadar okumalarımla 

bilgimle bomba ihtimalini düşünmedim. 

Daha sonra Genel Kurulu açmak için kapıya geldik. Orada olan arkadaşlar biliyorlar, anahtarı bulunamadı, kapı kırılmaya 

kalkıldı, sonra anahtarlar geldi, ışıklar yakılamadı… Yani  Meclis’in olağanüstü duruma hiç hazırlıklı olmadığını gördük 

ne yazık ki! 

Soru 4- Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki düşünceleriniz… İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, 

darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 
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Ayşe Keşir: Meclis'in 15 Temmuz gecesi açılmış olması, sivil siyasetin duruşu açısından çok önemli. Genelde darbeler 

askerî darbeler sivil siyaseti sonlandırır ve bir sivil siyasi iş birlikçisiyle beraber onunla devam eder akabinde darbe 

şartları değiştikten sonra. O akşam tüm sivil siyasetçiler aslında bunun iktidar partisine yapılan bir darbe olmadığını, 

Türkiye’nin geleceğine yönelik hatta şimdi okumalarını yaptığımızda görüyoruz ki Türkiye’nin parçalanmasına yönelik 

büyük bir oyun olduğunu büyük bir iş birliği olduğunu fark ederek böyle bir refleks gösterdi ve sivil siyaset darbecilerle 

iş birliği yapmadı. Meclis'in o akşam oynadığı rolün, görevin o anlamda çok fazla önemi olduğunu düşünüyorum.

Genel Kurul açıldığında Sayın Başkan İsmail Kahraman kürsüden bir konuşma yapacak, içeride biz 20-25 kişiyiz 

milletvekili olarak. Aklıma şu geldi birazda mesleki bir refleks ile “Başkan burada konuşacak ama bize mi konuşacak?  

Buranın açıldığını kamuoyuna duyurmamız lazım.” Bakınıyorum, çabalıyorum, meslekten biliyorum, TV’lerin olağanüstü 

haller için nöbet çizelgeleri olur, Meclis TV’nin aslında bir nöbetçisinin ve bir kameramanının gelmiş olması lazım. 

Onun üzerinden mesleki anlamda bir şey yapmamız gerekiyor. Televizyonculuğun olağanüstü durumlarını biliyorum. 

Öyle bir hazırlıkta yok, irtibat da kuramadım. O arada Cumhurbaşkanımızın FaceTime ile bağlandığını biliyorum. Ve 

Meclis Başkanımız önce bir başka arkadaşın telefonuyla başka bir kanala kürsüdeki konuşmasında bağlandı fakat 

daha sonra Sayın İsmail Kahraman divana oturup Meclis'i açacağı zaman, meslekten arkadaşlarla irtibatlanarak CNN 

Türk İstanbul rejiye, telefonum üzerinden FaceTime ile bağlandım. Meclis Başkanımız divandaki yerinden “Olağanüstü 

bir durum açıyoruz.” demeden Başkanımıza telefonu takdim ettim yayına bağlandı.  Meclis Başkanımız o anki duygu 

ve düşüncelerini, Meclis’in iradesini söyledi. Akabinde o arada CHP’li vekiller, gelmişti içeriye. Aklıma şu geldi yine 

mesleki bir refleksle. Bu meselenin sadece AK PARTİnin, AK PARTİ’ye gönül vermişlerin ya da AK PARTİ siyasetçilerinin 

konusu olmadığı, (CHP’nin, MHP’nin de geleceği bilgisi gelmişti. Hatta Sayın Bahçeli’nin ilk açıklamayı yaptığı bilgisine 

ulaşmıştık o ara biz.) Tüm sivil siyasetin darbenin karşısında durduğunun ve Meclis'in ortak bir iradeyle çalıştırılmaya 

çalışıldığının kamuoyu tarafından bilinmesi ihtiyacı oluştu bende. Daha evvel olan darbe tecrübelerinden biliyoruz, 

darbelerin bir sivil ayağı olur ve darbecilerin işi bitince onlar devralır. 15 Temmuz’da tüm siyasi partiler ortak bir duruş 

ve irade gösterdi. Bu Türk siyasi tarihi için kıymetli ve kayda geçmesi gereken bir durumdu.  Sayın Meclis Başkanımızdan 

sonra ilk sözü, orada hemen yanımızda bulunan Bülent Tezcan’a verdim telefonu. Hatta Bülent Bey çok yakın, yüzüne 

tutarak konuştu. Ben arzu ediyorum ki biraz uzak tutsun Meclis Genel Kurulda olduğu gözüksün. Televizyonunu yeni 

açan izleyiciler Meclis’te olduğumuzu bilemezler diye endişe ediyorum.  Meclis'in çalıştığı izleyiciler tarafından bilinsin 

istedim. Tabii yayın sırasında bunu söyleyemiyorsunuz. Akabinde hemen 1-2 metre ilerisinde Levent Gök vardı CHP’den. 

Levent Bey'e rica ettim, sırtını Genel Kurula döndürdüm ve telefonu kamera gibi kullanarak biraz geriden, derinliği 

alarak, Meclis'te yapıldığının görülmesini istedim ve telefonu o şekilde tuttum. Her ikisi de mesajlarını verdiler. Günler 

sonra yayını izlediğimde Bülent Tezcan “Şimdi tankların üzerine çıkma zamanıdır.” demiş onu fark ettim. O arada Meclis 

Başkanımız İsmail Kahraman, Genel Kurulu açtığını ifade etti. Sağına CHP, soluna AK PARTİ Grup Başkanvekillerini aldı. 

Partimizden Mehmet Muş konuştu. Ondan sonra biz yayını kapattık konuşmaları önemli buldum ve vedalaştık CNN 

Türk’le.

Soru 5- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?
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Ayşe Keşir: Meclis çalışması devam ederken milletvekilleri içerideyken bomba düştü. Ama şunu biliyorum Meclis'te 

bulunan ben ve diğer tüm milletvekillerinde “Bomba düştü eyvah bana ne oluyor?” ifadesi hiç yaşanmadı. Aksine, 

“Bombaya rağmen buradayız.” iradesi kuvvetle hakimdi. Siyasi görüşlerimiz farklı, mizaçlarımız farklı, farklı bölgelerden 

geliyoruz, cinsiyetlerimiz farklı kadın-erkek ama tüm vekillerde “Her şeye rağmen buradayız.” iradesi vardı. Adalet 

Bakanımız basına yansıyan açıklamalar yaptı. O arada CNN Türk İstanbul tekrar aradı beni. “Neler oluyor bomba patladı?” 

diye ve benim oradaki beyanımda o yöndeydi. “Herşeye rağmen milletin emanetine sahip çıkıyoruz, buradayız”. Tevafuk 

o ki yayında “Demokrasi nöbetimizi” tutuyoruz diyorum. “Bomba atıldı hatta sonik patlamalar ile birkaç bomba sesi 

duyuldu üst üste, taramalar devam ediyor ama biz buradayız.” diyorum. Tabii şu reflekste oluştu bende, birazda mesleki 

bir hassasiyetle. Salonda bulunan milletvekili arkadaşları da konuşturdum. Ön sıralarda hangi arkadaşlarımız varsa 

görebildiğim o an onları da konuşturduk yayında. Yaklaşık 24 dakika toplamda yayın yapmışız. O akşam Meclis'in 

kuvvetli iradesinin kamuoyuna yansıtılması yönünde. 

Soru 6- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Ayşe Keşir: Bombalanan yerleri daha sonra gördüm. Bahçeyi ise üç gün sonra. Çünkü Özel Harekatta Düzce’nin şehidi 

vardı. İlime gittim, cenaze törenini gerçekleştirdik. Düşman kuvvetlerin savaşlarda birbirine yapmadığını, devletin 

yetiştirdiği, emek ve para harcadığı, altına helikopter ve F-16 verdiği kendi vatandaşımızın yapması canımı çok yaktı. Bu 

bir darbe değil bir savaştı aslında…

Saat üçe doğru gelen bombadan sonra Meclis Genel Kurulu Salonunun fiziki şartların uygun olmadığı başka yere geçilmesi 

yönünde bir irade oldu. Ben o arada yayına devam ediyorum Meclis Genel Kurul Salonunda en son ben kalmışım. En son 

Meclis Salonunu göstererek o şekilde yayından ayrıldım. O anlamda o akşam Meclis'te yaşadıklarımız böyle;  saat 03.00 

gibi aşağı yukarı sığınak denilen bir yere gittik. Sığınakta değildi aslında sığınak şartları yoktu yarım kat alt katta bir 

bodrum gibi koridorların olduğu hiçbir oda şartlarının olmadığı yere geçtik. Çok sonraları 8-10 sandalyenin olduğu bir 

oda bulundu. Hatta o ara namazımızı kıldığımız yeri hatırlıyorum. Bir sandalye bulup namaz kılmak istedim. Yok yani 

öyle bir şart yok. Dar bir koridor, 50-60 cm eninde, muhtemelen havalandırma koridoru tamamı toprak, orada sadece 

bir sandalyelik yer bularak namaz kılabildik. 

Soru 7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî İradeye sahip çıkmak 

için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve                            

7’den 77’ye sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Ayşe Keşir: Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra milletimizde şu refleks  hakimdi: Öncelikle O’nu sağ salim ve 

kararlı gördüklerinden dolayı içleri rahatladı ve 60’ta yaşananı asla tekrar yaşamak, liderlerini yalnız bırakmak istemediler. 

Çoluk çocuğuyla, genci yaşlısı, kadını erkeği… Bende hatırlamıyorum 60 ihtilalini yaşım gereği. Hatırlamayanlarda 

dahi öyle bir iz bırakmış ki… Buna “kan hafızası” diyen bir teori var. O akşam aslında 7 den 70'e herkeste bu “kan 

hafızası” canlandı. 60’ı hatırlayanlar iradeyi bilerek çıktılar. “Biz asla Menderes'e yapılan'ı bir daha yapılmasına izin 

vermeyeceğiz.” dediler. Ama hatırlamayanlarda o “kan hafızası” gerçekleştiğine inanıyorum ben. Hatta toplumun her 
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kesimi yani siyasi olarak siyasetle ilgilenenler AK PARTİ'li olanlar, kendini AK PARTİye yakın hissedenler ya da başka bir 
siyasi partiye yakın hissedenler ya da siyasetle hiç ilgisi olmayanlar… Sorsanız bir siyasinin adını ya da siyasi görüşü 
ifade edemeyecek kadar siyasetle ilgisi dahi olmayanlar (sonradan görüyoruz bunları) dışarı çıkmışlar ve bu sivil raddeyi 
göstermişler. O anlamda, gerçekten bir millî mücadele destanıdır. 241 şehidimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. 
Yakın tanıdığım arkadaşlarım, okul arkadaşlarım vardı içinde. Çengelköy’de şehit olan Mustafa Cambaz gibi. Öyle bir 
refleksti ki bu şimdi daha sonra zaman içinde şehit olanların sokaklara çıkma hikâyelerini, iradelerini görüyorsunuz 
basında. Mesela 17 yaşındaki bir gencimiz Mahir Ayabak “Ben gencim en önde olmam lazım.” diyerek şehit oluyor. 
16 Yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok babası ile birlikte, 17 yaşındaki Sağlık Lisesi Mezunu Uhud Kadir Işık yaralıların 
yardımına koşarken şehit düşüyor. Bir çocuk, bir genç,  sadece okuyarak, yazarak, anlatılarak bu iradeye sahip olmaz. O 
onun kanında taşıdığı genetik mirasta sahip olduğu bir irade, güç. 17 yaşındaki bir çocuğa sadece kitap okutarak veya 
anlatarak azmi, bu iradeyi veremezsiniz. O onun gerçekten taşıdığı ve içinde beslediği bir irade, millî şuur ve ruh bu… 
O anlamda her yaştan şehitlerimiz var, gazilerimiz var kadın, erkek. Köprüde o tanklar, tek başına duran kadınlar var. 
Safiye Bayat… Komşusu ile beraber mahallenin gençlerini ehliyeti olmadığı halde kamyon kullanıp sokağa dökülen 
kadınlar var.  Şerife Boz… Farklı bir şey daha var o akşam söylediğim.  Ağırlıklı olarak bireysel silahlanmaya ilgisi olan 
bir toplumuz. O gün köprüde belki yüz iki yüz araç kaldı, olaylar ilk olduğunda. Muhtemeldir ki araçların en az yarısının 
torpidosunda silah vardır. Ama hiç biri o gece o silahını kullanmadı askere karşı. Bedenleri ile mücadele ettiler. Askere 
emir verenler, o hainler, o savunmasız insanlara, bedenlerine ateş emri verdiler.  Tankların önüne, paletlerin önüne 
yatan irade, hiçbir başka milletin tarihi bunu yazamayacak. Ne bugüne kadar yazdı, ne de bugünden sonra yazacak. 
Bu şerefli milletin bir davranış biçimidir bu. Çünkü biz ne sömürge olduk bugüne kadar, ne iltica ettik, ne de sömürge 
yaptık. Böyle bir millete ancak böyle bir şerefli mücadele yakışırdı. Bunun bir eylem planı da yok, afete hazırlık planı, 
darbeye hazırlık planı böyle bir şey yok. İnsanların o anki ruh haliyle millî şuurla ortaya çıkardığı bir durum. Gaspralı 
İsmail, milleti tanımlarken ‘dilde, fikirde, işte birlik’ der. Yani aynı dili konuşacaksınız, birbirinizi anlayacaksınız aynı 
fikriyatta olacaksınız ve aynı işi yapacaksınız. 15 Temmuz gecesi işte bu üçü de gerçekleşti ve biz millet olduğumuzu o 
gece bir daha hatırladık. O anlamda milletimizin o geceki duruşunu son derece önemsiyorum. 

Darbe girişimi gecesini konuşup Ömer Halisdemir’i anmamak olmaz. O ilk kurşunun şehidi. Daha sonra tabii basından 
gördük, takip ettik komutanı kendine emir verdiğinde sonunda şehadet olma ihtimali olmasına rağmen bile bile vatan 
göreviyle gözünü hiç kırpmadan o görevi yerine getirmesi darbenin askerin içinde gidişatının değişikliğinin önemli bir 
göstergesi. O anlamda kendisini buradan rahmetle anıyorum. Bir tarihe not düşeceksem içinde mutlaka Ömer Halidemir 
olmasını isterim. Nasıl bir şerefli babanın nasıl bir şerefli evladı olduğu tekrar tekrar söylensin, yazılsın isterim. Çok şükür 
evvelki gün kabrini, ailesini ziyaret etmek, babasının annesinin elini öpmek nasip oldu. Eminim adını bilmediğimiz 
hem o gecenin kahramanları hem de hâlâ içinde o Ömer Halisdemir ruhunu yaşatan vatanperver, millîyetperver, bayrak 
sever pek çok ferdin olduğunu biliyorum. Böyle bir milletin bir ferdi olmaktan dolayı Allah’a hamd ediyorum. 

O gece milletimizin yaşadığı ruhun, darbeyi bedeniyle püskürtmesinin, henüz Siyaset, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Psikoloji 
vd. sosyal bilimler literatüründe bir karşılığı, tanımı yok. Kim bilir kaç doktora, doçentlik tezi hazırlanacak, kaç cilt kitap 
yazılacak? Sosyal bilimciler, Türk milletinin o asil, imanlı, vakur, kararlı, gözü kara duruşunu kavramlaştırabilmek için 

daha çok çalışacak…
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Soru 8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

A. Keşir: Meclis'e ilk geldiğimizde, Genel Kurula geçtiğimizde 24 dakika zaten yayın ile geçti. Önceleri tarama ve bomba 

seslerini duyuyor ve zaman zaman haber alıyorduk. Erol Olçok ve oğlunun haberi geldi mesela. Önce inanamadık. 

Çocuklarım, İstanbul’da olan yaşlı annem, diğer şehirlerdeki akrabalarım merak ettiler elbette. Zaman zaman yazıştık. 

Bomba düştüğünde çok endişelenmişler. En çok küçük kızım ve annemin merak etmesine üzüldüm. Bize bunu yaşattılar. 

Annem, yıllar evvel 19 yaşındaki bir evladını toprağa verdi. Genç ölümün acısını yaşadı… Bir de üzerine o gece… 

Şehit Mustafa Cambaz fakülteden arkadaşımdı. Daha sonra cenazesine ve ailesini ziyarete gitme imkanım oldu. Eşi 

“Mustafam başka türlü ölemezdi, bu ölüm O’na çok yakıştı.” diyor. 

15 Temmuz gecesi, kendi ailelerimiz ile fazla irtibatta olamadık. Daha sonra eve gelince ailem, kızlarım, annemin 

duygularını öğrenme fırsatım oldu. O gece sadece kısa kısa mesajlaşabildik. Annem 10:.30 gibi haberdar olmuş 

olaylardan, biz görüşemedik. Bir tanıdık Meclis bombalandığı sırada annemi aramış “Meclis bombalanıyor Ayşe Abla 

da orada...” demiş. Annem: “Allah’ım, ailemizden birine de şehitlik nasip oldu, demek ki.” Dedim diyor.  Küçük kızım 12 

yaşında, Külliyeye son atılan bomba yakın olduğu için evimizden hissedilmiş (Gerçi O Meclis’e atılan bomba zannediyor.) 

“Anne, ev sallandı, heryer aydınlandı o zaman sana bir şey oldu zannettim.” dedi. Aslında aile fertlerimiz de küçüğünden 

büyüğüne, o gece sürecin her aşamasını iliklerine kadar yaşadı.

Soru 9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

A. Keşir: 15 Temmuz gecesi Meclis'te alınan bir başka kararda, ertesi gün Meclis'in olağanüstü toplanması, 4 parti ile 

birlikte ve ortak bir bildiri hazırlanmasıydı. Böyle bir kararla sabah ona doğru biz Meclis'ten ayrıldık. Saat 17.00'de 

Meclis tekrar toplandı. O anki duygularımda en az önceki gece kadar yoğundu. İstiklal Marşının önce marşın okunması 

akabinde tüm kıtalarının Başkanımız tarafından okunması çok anlamlıydı. Ve orada hakikaten millî bir ruhun Kurtuluş 

Savaşı'nda ilk Meclis ruhunu hissettik ve öyle bir tanıklığımız oldu.

Tüm siyasi partilerin ortak tutumu ve duruşu çok kıymetli… Tüm dünyaya önemli bir duruş göstergesi. Akabinde de 

Yenikapı ruhu… En çok Başkanımız İsmail Kahraman, İstiklal Marşı'nın şiirini okuduğu zaman biz milletvekillerinin de 

iştirak etmesi ve on kıtanın aynı ruh ile okunması esnasında duygulandım ve Allah’a şükrettim. 

Soru 10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke... Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

A. Keşir: Tabii burada sadece Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ya da sadece AK PARTİ değil onun üzerinden ta Gezi 

Olaylarından başlayan ve yıllardır belki olan ama Geziden sonra ifşa olan bir oyun var. Yani yedi düvelin içinde olduğu 

bir oyun belki bu. Türkiye’nin büyümesini engellemek isteyen, Türkiye’den hatta toprak almaya, parçalamaya yönelik 

gelen büyük bir oyun. Ama bu Aziz Millet 15 Temmuz gecesi bu oyunu bozdu. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, 

Yüce Meclis'te çalışan milletin emanetini namus gibi taşıyan milletvekilleri bu oyunu bozdu, milletin bizzat kendisi 

oyunu bozdu, Ömer Halis Demir bozdu, 241 şehidimiz bozdu oyunu. Ama bu oyunlar bitmeyecek. Bu milleti Allah birlik 



Gazi Meclis'te O Gece

405

ve dirlikten ayırmasın. Allah öyle bir geceyi tekrar millete yaşatmasın. Allah bizi birlik ve dirlikten ayırmasın diyorum.

Yaşım gereği 1980 darbesi ve sonrasını iyi hatırlıyorum. 1960 darbesini de başta babam olmak üzere hem tanıklıklardan 

hem de okumalarımdan biliyorum. 15 Temmuz bir darbe değil, bir savaştı. Türkiye’yi Suriye veya Mısır yapma girişimi 

idi ve bence çok uluslu, içeriden dışarıdan çok ortaklı bir girişimdi. Hem Cumhurbaşkanımızın duruşu hem de milletin 

duruşunu hesap edemediler. Ayrıca sivil siyasetten de dayanak bulamadı ve siyaset darbe karşısında kenetlendi. Meclis 

tüm iradesiyle milletten aldığı emanete canı pahasına sahip çıktı. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde bu 1960, ne 

1980'ne 28 Şubat ne de 27 Nisan’dı. Milletin bizzat kendisine ve tamamına, silahsız insanlara ateş açıldığı, Meclis'in 

bombalandığı bir başka darbe girişimi yazmadı tarih… 

Soru 11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından 

teşebbüs edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda 

Meclis’te bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

A. Keşir: Herşeyden önce burada bir kazanım varsa öncelikle bu Türk siyasetinin tamamına mal edilmelidir. Orada her bir 

siyasi partiden bulunan milletvekillerinin tek tek varlığı dahi çok kıymetlidir. 

Kendi adıma mesleki bir refleks ile 24 dakikayı aşan canlı yayın yapabilmiş olmayı, o gece bana yüklenen misyon olarak 

yorumluyorum. Hepimiz üzerimize düşeni yaptık. Bana da mesleğim gereği böyle bir görev düştü. İktidar, muhalefet 

tüm sivil siyasetin ortak tutum ve duruşunun kamuoyu tarafından bilinmesi, vatandaşa güç vermesi açısından önemli 

buldum. Nitekim daha sonra aldığım geri dönüşlerde tam da beklediğim gibi bir etki bırakmış olması içimi ferahlattı. 

Daha sonraları basından ifadeleri okuduğumuzda, “Aslında Meclis'i hedef almanın planlarında olmadığını, canlı yayın 

yapılınca bunun kamuoyu üzerinde olumlu etkilerini gördükten sonra Meclis'i hedef aldıklarını ve bombalamaya karar 

verdiklerini...” öğreniyoruz. Darbeciler Meclis'in çalışacağını beklemiyorlardı, canlı yayını da beklemiyorlardı. CNN Türk’e 

de teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın yayına bağlanmasından itibaren önemli bir görev üstlendiler.

Hem çocuklarımıza anlatacağımız hem tarihe tanıklık edeceğimiz bir andı o atmosfer. Tabii Allah tekrar o günleri 

yaşatmasın. Ama o ruhun içinde birey olmak, o ruhu paylaşanlardan biri olmakta büyük bir şeref. Allah’a bize bu 

şerefi yaşattığı içinde hamd ediyorum. Asla hainlerden, asla korkaklardan, asla kaçanlardan olmadık. Allah böyle 

bir leke vermedi bize çok şükür. Şerefli bir şekilde dik duran bir ekibin parçası olmak, torunlarımıza, mesleğimize 

bırakabileceğimiz önemli bir miras olduğunu düşünüyorum.
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Ayşe Sula KÖSEOĞLU

25 ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili

Aslında 15 Temmuz darbe girişimini öğrendiğimde Ankara’daydım. Meclis perşembe günü çalışmasını bitirmiş, ben 

Trabzon’a dönmemiştim çünkü cumartesi günü, 16 Temmuzda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Sapanca’da bir 

programı vardı, o programa katılmak amacıyla ben de cuma gününü Ankara’da geçirmeye karar verdim. Trabzon’dan 

kızımı da Sapanca’daki programa götürmek amacıyla cuma günü Ankara’ya davet ettim. Beraber saat sekiz-sekiz 

buçuk gibi buluştuk kendisiyle. Genel Merkez yakınında bir alışveriş merkezinde biraz gezdikten sonra yine o civarda 

bir restoranda yemek yemek için mola verdik. Saat dokuz-dokuz buçuk gibiydi. O esnada kızım “Anne, havaalanı buraya 

çok uzak olmasına rağmen neden bu kadar uçak sesi var, uçaklar nereye iniyorlar?” filan gibi bir şey dedi çünkü çok 

alçaktan uçak sesleri duyuluyor, geçişleri görülüyordu. Ben o söyleyince daha dikkatli fark ettim, gerçekten alçak uçuş 

yapan jetleri gördük. Herhâlde bir ihbar gibi bir durum var, olağanüstü bir durum var diye düşündüm ama asla aklımıza 

bir darbe olabilme ihtimali gelmedi. Birazdan masadan kalktık eve gitmek üzere, geçerken restoranda yine Gümüşhane 

eski milletvekilimiz Kemalettin Aydın Bey vardı, o da “Sayın Vekilim, bir anormallik var, farkında mısın, nedir, ne oluyor, 

jandarma köprüyü tutmuş?” diye. Ben de “Herhâlde bir ihbar var, acaba nedir, hayırlısıyla inşallah bir sıkıntı oluşmaz.” 

diye düşündüm ama biz daha çok terör olayı üzerinden bir ihbar olduğunu ve emniyet amaçlı tedbir alındığını düşündük 

ilk etapta. Taksiye bindim oradan eve giderken, taksi şoförü Kızılay yolunun kapandığını –Dikmen’e gidecektim- Eskişehir 

yolunun ve Konya yolunun da kapalı olduğunu söyledi. O esnada AK PARTİ Grubumuzdan milletvekillerimiz “Neler oluyor, 

köprünün ayağı tutuldu, acaba bir sıkıntı mı var?” diye herkes bir yorum yapmaya başladı. Ben de Ankara’daki bir kısım 

yolların kapalı olduğunu, uçakların alçaktan uçuş yaptığını ben de oraya bir yazışmayla bildirdim. Tam o esnada kırmızı 

ışıkta durduk ve yandaki taksi şoförü bizim taksi şoförüne “Abi darbe oluyor.” filan dedi. İkimiz de donduk, “Saçmalamayın, 

ne alakası var, öyle bir şey olabilir mi, ne darbesi?” filan gibi bir şok oldum. Sonra yine grubun yazışmaları üzerine 
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Markar Eseyan’ı aradım. “Markar, ne oluyor, var mı bir bilgin?” filan dedim. O da “Bir darbe kalkışması oluyor galiba, öyle 

bir durum var, durum ciddi gibi görünüyor.” dedi. Onun üzerinde işte tam eve varmak üzereydik. Eve girdim, ben de o 

esnada AK PARTİ Grup içerisindeki arkadaşlarla ne yapalım diye yazışmayı takip ediyorum, işte “Reisten haber var mı, 

nerede olduğunu bilen var mı?” diye herkes birbirine soruyor ya da “Grup Başkanvekillerimizden bir talimat gelsin, ona 

göre hareket edelim.” diye. Orada zannediyorum Abdülhamit Gül Bey ilk yazdı, işte “Ankara’da olan milletvekillerimiz 

Meclis'e gelsin.” diye. Ben de Ankara’daydım. Hemen üzerimi giyindim, kızımla helalleştim, dedim “Kızım, ben Meclise 

geçiyorum.” Orada evim Meclis'e çok yakın olduğu için Meclis'e ilk giden milletvekillerinden bir tanesi oldum belki ama 

tabii ki hâlâ yani o televizyondan izlerken bile, o TRT’nin ilk bildirisi okunduğunda kapıdan çıkıyordum, yani oradan 

izlerken bile insanın kanı donuyor gerçekten, inanamıyorsun yani 2016 Türkiyesi’nde bir darbe girişiminin ve üstelik otuz 

yıl önceki metnin neredeyse aynısı bir metinle, üstelik “yurtta sulh” diye tanımlayan insanların sonrasında baktığınızda 

yurttaki insanlar sulh adına çıktıklarında tankları üzerine sürmekten, silahları doğrultmaktan kaçınmadıkları, kurşuna 

dizdikleri bir ortamda yani o çok anlatılır hisler değil gerçekten inanamadım yani TRT’de ilk o görüntüyü izlediğimde bir 

kamera şakası gibi, acaba, olamaz gibi düşündüm gerçekten. Ama sonuçta biz, Türkiye eski Türkiye değildi yani insanlar 

bunu daha sonra fark ettiler ama bizler bu duruşa karşı bir duruş içerisinde olmamız gerektiğini zaten biliyorduk. Ve 

hemen, daha evden çıkmadan Twitter’da, belki ilk “tweet” atanlardan bir tanesiyim: “Millî iradeye sahip çıkacağız, 

demokrasimize sahip çıkacağız, Reis’e sahip çıkacağız son nefesimize kadar” diye, duruşumuzu gösteren bir “tweet” 

attım 23.09’du. Hemen akabinde de danışmanımı arayarak -yaklaşık 80 bin civarında SMS listemizde insan var- onlara 

mesaj göndermesini istedim. Hem Twitter’de hem Facebook’ta paylaştığım “Demokrasimize karşı yapılmak istenen bu 

darbe girişimine karşı milletimizi uyanık olmaya ve millî iradeye sahip çıkmaya çağırıyorum.” diye bir mesaj gönderdim 

hem SMS yoluyla hem sosyal medya yoluyla ve kızımla helalleşerek evden çıktım. 

Belki ikinci sorunun cevabı, Meclise doğru geldiğimizde -evim Meclis'e çok yakın- bir 500 metre kala Zonguldak 

Milletvekilimiz Hüseyin Bey’in danışmanı beni -o da Meclis'e geçiyordu- aradı “alayım seni vekilim” dedi. Beraber yola 

çıktık. Tam Meclise 500 metre kala polis, Meclis'in Dikmen’den aşağıya giden kısmını kesmiş, bizi durdurdu. Elinde 

kalaşnikof vardı, yanımdaki arkadaş “Vekilimi Meclis'e götürüyorum.” dedi. “Kimlik çıkarın” dedi böyle sert bir tonla. Ben 

de şaşırdım açıkçası bir milletvekiline bu şekilde hitap etme tarzından dolayı ama belki de şaşkınlık içerisinde miydi, 

tabii, o an aklından 50 tane şey geçiyor. Arkadaşa “Levent, bu paralelci olmasın.” dedim. Yani oradan birden aklıma polisin 

de paralel içinden olabileceği düşüncesi geldi. Levent “Vekilim elim tabancamdaydı.” aynı zamanda polis olan arkadaştı 

danışman. Sonra polis kimlikleri uzattı bize, bir şey de söylemedi. Levent “Biz gidiyoruz.” dedi ve geçti, o da bir şey 

söylemedi ama o ilk karşılaşma anı ve o tedirginliği orada çok net hissettim. Meclis'e girdiğimizde tam Meclis'in kapıları 

o iki tane büyük otobüsle yeni yeni kapatılmak üzereydi. Bir tanesini çekmişler biz son giren araçtık belki de çünkü diğer 

aracı getirdiler, biz geçtikten sonra da giriş yolunu kapattılar, saat 23.30’a gelmemişti zannediyorum, o civardaydı biz 

Meclis'e geldiğimizde. İlk geldik AK PARTİ Grubunun olduğu yere arabayı park ettik. Üstte Grup  Başkanvekilimiz İlknur 

İnceöz Hanım “Ayşe biz buradayız, gel.” dedi. Yukarıya çıktığımızda 6-7 tane milletvekili henüz gelmişti. AK PARTİ Grup 

Başkanvekilinin odasında diğer arkadaşların gelmesi amacıyla bekledik. 
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Üçüncü sorunun cevabı belki, Meclis'e gelirken aslında tabii ki kızımla helalleşerek gelmiştim. Orada, o darbe girişiminin 

başarıya ulaşması hâlinde bizi sağ bırakmayacaklarını düşündüm. Ölümü göze alarak geldik daha doğrusu ama 

Meclis'in bombalanacağını bu kadar adi bir tavır sergileyebileceklerini inanın ben de düşünemedim. Gerçekten insanın 

aklının alabileceği bir durum değil zannediyorum. Yani bir operasyonla bizi oradan alabilme ihtimallerini ya da bizi esir 

alacaklarını veya öldürebileceklerini düşünmüştüm ama bombalanması ihtimali gerçekten aklımın ucundan geçmedi.

Dördüncü soru, tabii, biz Meclis'e ilk vardığımızda daha sonra Meclis Başkanının geldiğini öğrendiğimizde aşağıya 

arkadaşlar “Genel Kurulun olduğu kulisteydi.” dediler, biz de oraya indik. Yaklaşık o zaman bir 40-50 milletvekili vardı 

ilk etapta Genel Kurulun kapılarını açalım, içeriye girelim diye düşünüldü. Genel Kurulun anahtarı bir beş on dakika 

bulunmaya çalışıldı o esnada kapı zorlanmaya çalışıldı, biz de hani kapıyı zorlayarak açmayalım çünkü burası milletin 

Meclisi, biz kendi Meclisimizi kırarak değil kilidi bularak açacağız diye. O esnada işte üçüncü denemeden sonra 

doğru anahtar geldi, Meclis'in kapısı açıldıktan sonra içeri girdik ve o Meclis'in Genel Kurulundaki o hassasiyeti yine 

taşıyarak danışman ve diğer görevli arkadaşların seyirci çıkmasını, içeriye sadece milletvekillerinin girmesini söyledik 

ve milletvekillerimiz içeriye girdiler. Diğer partilerin henüz grup başkanvekilleri gelmemişti. O ilk konuşma kürsünün 

olduğu yerde Meclis Başkanının etrafında toplandık ve Meclis Başkanımız aslında bizim belki şey üzerinden… Ben 

o esnada Periscope üzerinden canlı yayın yapmıştım. İşte bir konuşma yapalım ama nasıl duyuralım gibi bir şey 

vardı orada. İlk canlı yayınımızı aslında orada televizyon kanalı gelmeden telefonlar üzerinden yaptık. Meclis grup 

başkanvekillerinin geleceği söylendiği için onları beklemeye karar verdik ve bu esnada Meclis TV çalışmadığı için 

dışarıdan -a Haber’in- araç gönderilerek içeriye bir televizyon kanalının alınabilmesi düşünüldü ve bir kanal, sadece işte 

a Haber yetkilileri içeriye alınabildi, orada o telaş içerisinde, bir kanalı içeri alabildik ve Meclis Başkanı kendi kürsüsüne, 

grup başkanvekilleri de kâtip üyelerin olduğu yerlere geldi. CHP’de yaklaşık ilk etapta 10 milletvekili, MHP’den de 5-6 

milletvekili ilk etapta gelmişti. Grup başkanvekilleri işte yerlerini aldıktan sonra hem o canlı yayında hem Ayşe Keşir 

arkadaşımız elindeki telefonla FaceTime’la CNN Türk’e bağlandı. Ben de Periscope’tan canlı yayın yaptım. İki defa o 

konuşmaları orada yayınlamaya çalıştık. Ben o akşam dört tane Periscope canlı yayını yapmıştım. O konuşma… Levent 

Gök konuştuktan sonra tekrar -grup başkanvekilleri bir tur konuştu- Adalet Bakanımız konuşurken ilk bomba o esnada 

patladı yani saat bir buçuk civarındaydı zannediyorum ilk bomba patladığında. Hepimiz şok olduk tabii, Meclis böyle 

bir sıçrayıp yere oturdu sanki ve içerisi duman doldu. O yüzden bu tahmin edilebilir bir şey değildi gerçekten. Bir on 

beş dakika sonra ikinci bir bomba daha geldiğinde, Meclis'in, bakanlar, Meclis Başkanı ve milletvekillerinin oradaki 

durumu, orada hepsinin ölebilme durumu, ölmesi Türkiye’de ciddi bir infial ve hayal kırıklığı ve moral bozukluğu 

doğurabileceğinden sığınağa inilmesine dair bir karar verildi ve o karara uyarak bizler de Meclis Başkanımız ve 

bakanlarımızla beraber Meclis'in sığınağına doğru yöneldik. Aslında oradan devam eden bombalar geldiğinde, sonraki 

aşamada yine sığına indiğimizde de Meclisin sığınağının olmadığını gördük ama devamı aşamasında işte birkaç tane 

daha bomba oradayken atıldı ve hep şunu dedik yani Allah’ım… Gerçekten orada dışarıya çıkma ihtimali yok çünkü 

helikopter tarıyor, yukarıdan da bomba tehdidi altındayız. Allah’a teslimiyetin ve Allah’ın yardım edeceğine olan inancın 

son noktasına geldiğimizi hissettim ben orada. “Allah’ım Müslüman olarak canımı al.” diye söyledim. Ama sonuçta 

öleceksek burada inandığımız doğrular uğruna ve savunduğumuz iradenin tecelligâhı olan yerde ölmek. Bize de bu 

yakışırdı gerçekten Adalet Bakanımızın söylediği gibi. 
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5’inci soruya gelirsek… Oradan Meclis'in o bombalanmış hâlini gördüğümde, inan, hâlâ gözümün önüne geldiğinde 

gözlerim doluyor yani kendi içimizde yetişen insanların oradaki Meclis'e yaptıkları saldırı… Aslında biz millî iradeye 

sahip çıkmak için oradaydık. Onlar da “Millî iradeyi tanımıyoruz, milleti tanımıyoruz, milletin vekillerini de tanımıyoruz.” 

mesajını vermek için orayı bombalamışlardı. Bunun milleti tanımamanın, milletin temsilcilerini tanımamanın milleti 

tanımamak olduğu anlamına geldiğine ve biz milleti yok etmek anlamına geldiğine o bombalar en canlı şahidi. O 

Meclis'in yıkık, harap hâlini gördüğümde gerçekten ne kadar büyük bir tehlikeyle ülkenin karşı karşıya kaldığını insan 

çok daha derinden, çok daha etkili bir şekilde hissediyor maalesef. 

Ben 6’ncı sorunun cevabında… Burada, Genel Kurulda iktidar ve muhalefetle bir arada olmanın hissettirdiği duyguyu 

sormuşsunuz. Ama biz bugüne kadar, tabii milletvekili seçildiğimiz 25 ve 26’ncı Dönemde hep iktidar ve muhalefet 

birbiriyle çatışan, birbiriyle hep didişen, sabahlara kadar zorlu müzakerelerin geçtiği bir ortamda hep bulunuyorduk. 

Türkiye’de böyle, bir arada, ortak tavır koyduğumuz zamanlar çok nadirdi ama o gece milletin geleceği söz konusu 

olduğunda iktidarı ve muhalefetiyle Türkiye'nin tek vücut olabildiğini görmenin mutluluğu ve heyecanı başkaydı 

gerçekten. Orada özellikle grup başkanvekillerinin konuşmaları tarihî konuşmalardı. Ben Sayın Özgür Özel’in 

konuşmasını çok beğenmiştim o akşam. Burada, özellikle, tabii muhalefetin duruşu da bu ülkedeki birlik ve beraberliğin 

tescili anlamında önemliydi. Herkes elinden geleni yaptı. Bence muhalefet de Milliyetçi Hareket Partisiyle, Cumhuriyet 

Halk Partisiyle o akşam gerçekten tarihî konuşmalarla ülkenin geleceğinde önemli bir yer tuttular. Ben, bu anlamda, 

tüm muhalefet mensubu arkadaşlara da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Acıyı beraber paylaşmak bizi daha güçlü 

kıldı gerçekten. Ondan sonraki süreçte de bunun yansımalarını hep beraber hissediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın millî iradeye sahip çıkmasıyla ilgili… Milletimizin yazdığı kahramanlık destanı konusuna gelince, 

aslında…
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Bekir BOZDAĞ

Adalet Bakanı

22, 23, 24 ve 26. Dönem Yozgat Milletvekili

15 Temmuz 2016 tarihi demokrasi tarihimiz açısından kara bir lekedir. 15 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet törenine katıldım. Bu töreninin ardından evime geçtim. Ben o gece evde 

yalnızdım. Eşim ve çocuklarım Yozgat’a bayram için gitmişlerdi, dönmemişlerdi. Bir tek büyük oğlum Ankara’daydı o da 

teyzesinin evinde kalıyordu. 

Evde olduğum sırada Müsteşarım Kenan İpek aradı, “Bir hareketlilik var. Uçaklar çok alçak uçuyor, köprüde tanklar 

görülmüş.” dedi. Hemen İçişleri Bakanımızı arkasından MİT Müsteşarımızı aradım, her ikisiyle de bir görüşme imkânımız 

olmadı. Bir iki aramadan sonra Sayın Başbakanımızla görüşme fırsatım oldu. Ne yapmamız gerektiği konusunda Sayın 

Başbakanımızla bir istişaremiz oldu. Görüşmede bu konuda mücadele edilmesi gerektiği, tavır konulması gerektiği, 

bunun da Türkiye kamuoyu ile paylaşılıp halk ile beraber bu mücadelenin yürütülmesinin önemi üzerinde durduk. Sayın 

Başbakanımız kısa bir süre sonra açıklama yaptı. 

Ben evde kalkıp abdest aldıktan sonra üzerimi değiştirdim, oğlumla birlikte evden çıkarak özel arabama bindim. Basın 

Danışmanım Bilal Çetin Bey'i aradım. Televizyonlara beni bağlamasını söyledim. İlk olarak TRT’ye beni bağlamasını 

söyledim. Ancak TRT’nin darbeciler tarafından işgal edildiğini öğrendik. TRT’yi darbecilerin teslim aldığını öğrenince ilk 

Kanal 24 TV’ye saat 23.14’te yayına bağlandım. Araçta giderken de sürekli televizyonlara bağlanarak kamuoyunu bu 

darbe teşebbüsünün emir komuta zinciri altında yapılmadığı, TSK içindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu darbecilerin 

bir girişimi olduğunu anlatmaya çalıştım. 

Biz ilk başta Müsteşar Kenan İpek Bey ile Külliyede bu meseleyi takip etme kararı almıştık.  Fahri Kasırga Bey de bizimle 
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orada olacaktı. Kenan Bey, Fahri Bey'i alıp gelecekti. Fahri Bey'i darbecilerin, Kenan Bey'in gözleri önünde derdest edip 

götürdüğünü öğrendim. Kenan Bey, araba ile yaklaşırken Fahri Bey'in alındığını görüyor.

İlk aklıma gelen Kızılay’da darbeye karşı çıkan halkın arasına katılarak onlarla birlikte meydanda mücadele etmekti. 

Balgat’ta Ağrı Eski Milletvekilimiz Halil Özyolcu'nun ofisine gittim. AK PARTİ Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can'ı da 

telefonla arayarak buraya çağırdım. Yaptığımız istişareler neticesinde Meclis’e geçtik.  

Meclis'e girerken Meclis'in iki tarafında tanklar vardı. Darbeci askerler de oraları tutmuşlardı. Biz Güvenlik Caddesindeki 

kapıdan Meclis'e girdik. Arabayı oraya park ederek Meclis'e yürüyerek girdik. Geldiğimizde Meclis oturumu açılmış, 

Başkan bir konuşma yapıyordu. Canlı olarak yayın yapan televizyonlar vardı. AK PARTİ, CHP, MHP Grup Başkanvekilleri, 

milletvekilleri oradaydı. 

Hükümet adına ben konuşma yaptım.Uçakların sesi Meclis'i yalayıp geçiyordu, büyük bir gürültü vardı. Ben tam kürsüde 

konuşma yaparken bomba düştü  ve tavanlardaki lambalar gitti geldi. Milletvekilleri sağa sola kaykıldı. Ben bu esnada 

konuşmaya devam ediyorum ama arkada da Meclis Başkanımızın önündeki konuşmayı da duyuyorum. Bazı arkadaşlar 

orada iyi niyetle “Devlet aklı lazım.” diyerek insanların sığınağa girmesi önerisini getiriyordu. İyi niyetle bir istişare 

yapıyorlardı.  Ben bunu duyunca konuşmamı bıraktım arkaya döndüm. O esnada canlı yayın devam ediyor. 

Eğer Meclis bir bomba düştü diye canlı yayında apar topar bir telaş ve panik içerisinde sığınağa giderse bu görüntünün 

halkın moralini bozacağını düşündüm. Sokağa çıkın çağrısını yaptığımız insanlar çağrı yapanların kaçışını gördüğü 

zaman çıkmaktan vazgeçebilir veya başka şeyler olabilirdi. Milletin psikolojisi bozulabilir.  Böylece Başkanımıza dönerek 

“Sayın Başkanım, eğer biz burayı bırakıp gidersek, bizim gidişimizi halk görür. Meclis kaçtı diyerek halk meydana 

gelmez. Bize düşen burada ölmektir. Bu duruşu biz ortaya koyarsak zaten halk bu Meclis'e sahip çıkar. Bu Meclis'i ve bu 

iradeyi korur.” dedim. Sağ olsun adı gibi Kahraman Meclis Başkanımız bizim görüşümüze itibar etti ve çalışmaya devam 

ettik. Ben yine konuşmama devam ettim.

Ben Cumhurbaşkanımızın konuşmasını yayın esnasında izleyemedim, arabada dinledim. Yüzünü görme imkanım o anda 

olmadı ama o konuşmayı duyduktan sonra Allah’a şükrettim. Çünkü Cumhurbaşkanımızın hayatta olması hepimizin işini 

kolaylaştırdı, motivasyon sağladı.  Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması atom bombası etkisi yaptı. Hepimizin gücüne 

yüz türlü, bin türlü güç kattı. Halk onun çağrısından sonra sokaklara döküldü. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşana kadar 

"sokağa çıkın" çağrısı yapan da oldu, sokağa çıkan da oldu. Ama sokağa çıkanların sayısı çok azdı. Ne zaman ki Sayın 

Cumhurbaşkanımızın halk sesini duydu, yüzünü gördü, meydana gelin çağrısını duydu o zaman herkes gözü hiçbir şey 

görmeden meydanlara çıktı. Gecenin bütün olaylarını tersine çeviren an Sayın Cumhurbaşkanımızın “Halkın gücünden 

daha başka güç tanımıyorum. "Milletimi meydanlara çağırıyorum." çağrısı ve o görüntüsü oldu. O çağrı atom bombası 

etkisi yapmıştır.

Meclis’te gördüğüm şey şu benim. Herkesteki duygu aynı. Darbe başarılı olursa Türkiye kaybedecek, Türk milleti 

kaybedecek, demokrasi kaybedecek. Ve hepimiz ülkemizin nereye gideceğini tahmin edemiyoruz. Bu ülke bizim ve 
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hepimizin bunu korumamız lazım. İktidar muhalefet farkı ortadan kalkmış durumdaydı. CHP’lisi,  MHP’lisi, AK PARTİ'lisi 

sanki tek parti tek vücut olmuş gibi bir hava vardı. Herkes de orada ölmek için vardı ve orayı kimse terk etmeme 

noktasındaydı. Bu bizim demokrasi tarihimiz için son derece önemli. İlk defa Meclis böyle 12 Mart 1971 Meclis’te 

darbe muhtırasının okunduğu bir Türkiye ve darbe muhtırasına itiraz etmeyen bir Meclis'ten bırakın okumayı darbeyi 

uçaklarla bombalarla tebliğ etmeye çalışan alçaklara karşı Meclis'i canı pahasına terk etmeyen,darbeye direnen bir 

Meclis gördük. Bu esasında Meclisimizin geldiği noktayı, Meclisimizde bulanan milletin temsilcilerinin demokrasiye, 

millî iradeye, Anayasaya sahip çıkma noktasında verdiği azim ve kararlılığı, milletin sokaklara çıkarak uçaklara ve 

tanklara direnmesi de demokrasiye sahip çıkma bilincini göstermektedir. 
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Bennur KARABURUN

25 ve 26. Dönem Bursa Milletvekili

Evim MİT’e yakın bir yerde saat 21.00  sıralarında çok şiddetli silah sesleri gelmeye başladı. Bu sırada milletvekillerinin 

Meclis’e gitmesi kararlaştırıldı. Bende ekip arkadaşlarımdan TBMM’ye gitmek için hazırlık yapmalarını istedim. 

“Kefenlerimizi giyiyoruz, hakkınızı helal edin, haydi Bismillah!” diyerek hep birlikte yola çıktık. 

Meclis'e yakın bir yere geldiğimizde bir araç bizi durdurdu. Bizi durduran polisti. Geçmemize izin vermedi ancak 

milletvekili olduğumuzu söyleyince geçebildik ve Meclis'e girdik. Bizim her zaman arabayı yanaştırdığımız yere 

bombanın düştüğünü gördük. Bunun üzerine görevliler, Meclis Başkanının girdiği kapıdan içeri geçebileceğimizi 

söylediler. Arabanın kapılarını açtık, tam ben arabadan inecektim ki koruma polisim beni indirmek için kucaklarken 

birdenbire bomba patladı. O kadar şiddetli patladı ki herkes kaçışmaya başladı, yere yatanlar oldu. Koruma polisim 

soğukkanlılığını koruyarak, beni Meclis Başkanının girdiği kapıdan içeri soktu.

Biz milletin kürsüsüne milletin Gazi Meclis'ine sahip çıkmak suretiyle Meclis'e geldik. Gerektiği takdirde ölmeyi de göze 

almıştık. Meclis'in saldırıya, hele de bombalanabileceğini asla tahmin edemezdim.   

Çok zor anlar yaşadık ama bir kere bile korkmadık, irkilmedik. Çünkü, biliyorduk ki millet bizimleydi. Sokaklara, caddelere 

çıkan millet bize güç verdi. Eğer o gün milletin kürsüsünden onlar seslenmiş olsalardı. Durum çok daha farklı olabilirdi. 

İnanın çok şaşkınım, bu terör örgütünün gözünü bu kadar kan bürüyeceğini düşünemezdim. İçimi sızlatan milletin 

sesinin yükseldiği bu koskocaman yapıya bu kadar vahşice bir saldırı milletin ta kendisine yapılmış en büyük ihanetin 

göstergesi olduğunu düşündüm.
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O gün sabaha kadar biz iktidar partisi ve muhalefet vekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı korkmadan, 

çekinmeden, yeise kapılmadan dimdik ayaktaydık. Bu süreci birlikte yaşamak hepimize güç verdi. Ve sonuç olarak 

ortaya çıkan “Söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat.” olduğunu birlikte gördük.

Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyonda cep telefonundan da olsa konuştuğunu görmek içimi rahatlattı.          

Hamdolsun aklıma bile getirmek istemiyorum ona kötü bir şey olmamıştı. Yaptığı çağrıdan sonra bu aziz milletimiz 

sokaklara döküldü. Hep sorarım bir tek kişi ve o bir tek kişinin iki dudağı arasından yapılmış çok ama çok önemli davet 

olduğunu anlayan aziz milletimiz sokaklara döküldü. Neden? Çünkü; Sayın Cumhurbaşkanımız bize hiç yalan söylemedi. 

Eğrisi ile doğrusu ile mevcut durum neyse onu aktardı. Yani adam gibi adam olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu çağrıyı 

duyan aziz milletimiz ona olan güvenini sokaklara çıkarak vatana sahip çıktı. Bu aziz millete ve Sayın Cumhurbaşkanımıza 

ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vatanına sahip çıkan milletimize layık olabilmek için biz milletvekilleri ve devletin 

karar merciinde olan bütün arkadaşlarımız bu millete vefa borcumuzu ödemek adına ne kadar çalışsak azdır.

Meclis'teyken elektrikler hiç kesilmemişti. Dolayısıyla haberleri hiç gözümüzü ayırmadan izleyebilme şansımız oldu. 

Bu arada muhabir arkadaşlarımıza minnettarlığımızı, teşekkürlerimizi sizlerin aracılığı ile bir kez daha iletmek isterim. 

Çünkü; o anlarda bizim sesimizi duyurabilmek için atılan bombaların kurşunların altında canını hiç düşünmeden 

kamerasını omuzuna alıp koşa koşa bizim sesimizi duyurabilmek için geldiler. Düşünsenize bu milleti top atsanız 

yıkabilir misiniz? TABİİ Kİ YIKAMAZSINIZ. Sayın Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, milletvekiliyle, bütün devlet erkanıyla, 

muhabiriyle ve en önemlisi de Kasap Hüseyin Amcayla, Ayşe Teyzeyle, Bakkal Naci Abiyle, Liseli Erkan Kardeşimle top 

yürek vatanımız için görevimizi yapmak adına hepimiz ayaktaydık. Aziz milletimizin darbe girişimine alet olan hainlere 

nasıl karşı koyduğunu televizyonlardan içimiz kan ağlayarak izledik. Ve bu esnada sabaha kadar saydığım 11 tane 

bomba tabii bunların bazıları ses bombası ve Genelkurmay Binası'na atılan bomba sesleriydi. Biz Meclis'te milletimizin 

gücünü hissederek dik durabildik. Allahu Teala bu aziz milletten razı olsun. Tabii bunları yaşarken telefonda ailemle ve 

yakın dostlarımla konuşup helalleşmiştim. Belki ölebilirdik. Ama inanın yakınlarımın desteği ve milletimizin dik duruşu 

bize inanılmaz bir güç vermişti.

Bütün gece hiç uyumadan diğer parti temsilcilerimizle birlikte sabahlamıştık. Az önce de dedim ya  söz konusu vatan 

olunca gerisi teferruattı. Herkes darbeye hayır diyordu. Cumhuriyet tarihinde hatta dünya tarihinde hiç görülmemiş 

tarihe altın harflerle yazılacak bir birlikteliğe şahit olmanın gurur ve onurunu yaşadım. 

Geçtiğimiz dönemlerde ülkemizin yaşadığı darbelerin hazin öykülerini hepimiz biliyoruz. Allahu Teala rahmet eylesin 

Adnan Menderes'i çok sevmelerine rağmen milletimizin bunları tecrübe edinerek çok güzel dersler çıkardığımızın bir 

ifadesidir aslında. Bu darbe kalkışması 15 Temmuz'da milletimiz hem Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. İnanın 

diğer ülkeler bize gıpta ile bakıyor. Bizler topun, tankın ve kurşunların üzerine gidebilecek kadar yürekli insanlarız. Hem 

de elimizde silah olmadan göğsümüzü siper ederek vatanımıza göz diken tüm iç ve dış düşmanlara karşı dik durabilecek 

bir milletiz. Her yerde şunu söylerim “Vatanımıza göz dikenlerin gözlerini oymasını bilen bir milletiz.”

Gözü dönmüş bu hain güruhun dersini verdik. Bundan sonraki süreçte artık bir darbenin olamayacağını düşünüyorum. 
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Millet sokaklarda canını düşünmeden mücadelesini verdiği gibi bizlerde milletin Meclisi'nde milletin vekili olarak 

milletin kürsüsüne sahip çıktık. Ve o hainlerin Meclis'in içine girerek milletin kürsüsünden seslenmelerine engel olduk. 

O kürsü milletindir. Ve ona sahip çıkmak biz tüm vekillerin namus borcudur. Ve o gece bizlerde bu görevin hakkını verdik 

Allahu Tealanın izniyle.

Bu hain FETÖ örgütünün iç ve dış düşmanların bir projesi olduğu aşikardır. Tarih boyu bu güzel vatanımızı bölüp 

parçalamak için uğraştılar. Sahip olduğumuz bu vatanın ne kadar değerli olduğunu bizlerde, düşmanlarımızda çok 

iyi biliyorlar. Birinci sebep; bu vatanı bölüp parçalayıp kendi emelleri için kullanabilmek, ikinci sebepte hakla batılın 

savaşıdır. Yıllar boyu haçlı seferleriyle Müslüman devletleri dağıtmak için ellerinden geleni yaptılar. Ancak Allahu 

Tealanın inayetiyle asla parçalayamadılar, parçalayamayacaklar.
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Burhanettin UYSAL

26. Dönem Karabük  Milletvekili

Ben Profesör Doktor Burhanettin Uysal, Karabük Milletvekili. 

Soru 1: Aynı darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

O gün, 15 Temmuz 2016 tarihinde akşam bir misafirlikteydik. Çocuklarım aradılar, Ankara semalarında uçakların uçmaya 

başladığını, bir hassas olayın olduğunu izah ettiler. Ben de tanıdığım emniyetten arkadaşları aradım. Onlar da hassas 

bir durum olduğunu, kendilerinin de bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Ortak kanaat, bir tatbikat gibi olduğunu 

söylediler. Ama ilerleyen saatlerde televizyonda, İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nü askerlerin tuttuğu, hareketlilik olduğu 

ve sosyal medyada artık darbeye teşebbüs olduğu anlatılmaya başlandı. Bu arada da AK PARTİ  Gruptan -SMS olarak- 

Meclis'e gelmemiz istendi. Tabii, bu arada darbe olduğu artık kesinleşmeye başlamıştı. 

Soru 2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişte veya girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Evet, o gün Meclis çalışmadığı için şoförüm ve danışmanım yanımda değildi. Ben şoförümü çağırmadım ve bir taksi 

çağırarak oğlum Doktor Fahrettin Şamil Uysal’la birlikte Meclis'e hareket ettik. Zaten darbe olduğu anlaşılmıştı. Taksici 

hemen bize şu ifadeleri kullanıyordu, darbeye karşı çıkıyordu: “Bu yolları kimler yaptı? Neyin hesabını sormak için darbe 

yapıyorsunuz? Hazinede para birikti, bunu mu alacaksınız? Bunu biz size yedirmeyiz.” diye taksici de müthiş bir tepki 

vardı. Tabii biz Dikmen Kapısı'na geldiğimizde Dikmen Kapısı kapalıydı. Genelkurmay'ın ön tarafından tekrar Çankaya 

Kapısı'na doğru gittik. Tabii, orada da engellemeler vardı. İlk başta biz tabii anlayamadık, o engellemelerin arasından 

aslında geçiş varmış. Tekrar Meclis'in etrafında dolanarak bir giriş aradık ve Meclis'e zor bir şekilde girdik. Tabii, Meclis'e 
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girdik ama hep askerî tanklar ve şeyler başlamıştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde halk birikmeye başlamıştı. 

Tabii, telefon görüşmelerimiz de devam etti. Aynı zamanda Karabük’te AK PARTİ  yöneticileri de bizden bilgi almaya ve 

nasıl hareket etmeleri konusunda bizden talimat almaya çalışıyorlardı. Bir taraftan da biz AK PARTİ  Genel Merkezinin 

yönlendirmesi doğrultusunda meydanlara inmeleri, bütün iletişim araçlarıyla halkın uyarılması konusunda bizim de 

talimatlarımız oldu. 

Soru 3: Meclis'e girerken hangi duygular içerisindeydiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saldırıya uğrayabileceğini, 

hele de bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz?

Tabii, Meclis'e gelirken gerçekten tutuklanacağım düşüncesiyle geldik ama Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin 

mabedi konumundaydı. Biz de bu mabette görev almış, Karabük’ü temsil eden bir milletvekili olarak teslim alınacaksam 

da Meclis'te alınmalıyım diye Meclis'e geldim. 

Meclis'e geldiğimde, tabii, AK PARTİ  Grubuna çıktım. Tabii, Meclis çok zifiri karanlıktı. Gruba çıktığımda grupta kimse 

yoktu. Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu geldi. İkimiz karanlıkta, tabii, ne yapacağımızı da bilmiyoruz, yanımda 

oğlum da vardı. Birlikte aşağıya indik. Aşağıya birkaç milletvekili daha geldi. Karanlıktayız, bu lambaları yakmamız 

gerektiğini söyledik. Tabii, orada birkaç polis arkadaş da güvenlik açısından yakılmamasının doğru olduğunu bize 

söyledi. Ben lambaları yakmamız gerektiğini, Meclis'in çalıştığını göstermemiz gerektiğini onlara ifade ettim ve lamba 

düğmelerinin nerede olduğunu sordum. Tabii, polisler de lambaların nerede olduğunu bilmiyordu. 

Meclis bombalandığında hayatımda ilk kez ölümle kalım çizgisi arasında kaldım ama arkadaşların o metaneti beni daha 

da coşkulandırdı, direnmeye sevk etti. Diğer milletvekillerimiz de galeyana geldi. Yani, o cephenin düşmeyeceğini hep 

birlikte haykırınca, insanların, milletvekillerinin içerisindeki korku duygusu uzaklaştı. 

Soru 4: Tabii, o daha önceki sorularda da cevapladığım gibi, oğlumla beraber Meclis'e gelmiştik. O, salon içerisinde 

misafirlerin izlediği yerde bizleri izliyordu. Tabii, bombadan ilk etkilenecek yerin orası olmasından dolayı, tabii babalık 

duygusuyla oğlumun oradan inmesi gerektiğini işaret ediyorum, bir taraftan da oğlumu kontrol etmeye çalışıyordum. 

İnanın ki, hayatımda yaşadığım en acılı, en korkunç günlerden bir tanesiydi. Yani, hazmetmek mümkün değildi. Yani, 

bundan önceki darbelerde milletvekilleri tutuklanmıştır, yargılanmıştır, suçlu bulunmuştur, beraat etmiştir. Ben 

Meclis'te tutuklanacağımızı düşünüyordum. Askerler tarafından tutuklanacağımızı zannediyorduk. Hazırlıklı olarak 

gelmiştik. Biz bu ülkede kardeşiz. Aynı milletteniz, aynı dindeniz, aynı ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz bir olursak 

ancak ayakta kalabiliriz, bu inancı taşıyoruz. Ama, bu bombaların üzerimize atılmış olması ihanetin ne denli büyük 

olduğunu bize hatırlattı. Bunun bir darbe girişimi değil, gerçek manada bir ihanet girişimi olduğunu o anda anlamıştık. 

Fakat her şerde bir hayır vardır, tüm milletvekillerimizi bu ihanet çetesine karşı bir olmaya, birlikte olmaya sevk etti. 

Ve Meclis'teki bu durum, tabii, basın yayın kanallarıyla da ülke geneline yayılmasıyla birlikte, sokaklara çıkma, darbe 

yapanlara karşı durma şeklinde şekillendi diye düşünüyorum.

Soru 5: Bombalama devam etti, birkaç kere bomba atıldı. Tabii, sadece bomba atılmasıyla birlikte cam, çerçeve yere 

düşmüyordu, aynı zamanda bir deprem etkisi oluşturuyordu. Yani belirli bir hasarı gece görmek mümkün değildi çünkü 
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helikopterlerle asker indirmeye çalışıyorlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli polis memurları uzun menzilli 

tüfeklerle o helikopterleri indirmiyor. Sabaha kadar bu tür çatışmalar devam ediyordu. 

Tabii gün aydınlanınca dışarıya çıktığımızda binanın harabe hâline dönüştüğünü, o botanik bahçesinin bir harabeye 

dönüştüğünü, bahçenin içerisinde o bombadan dolayı çukurların açıldığını, yol üzerinde bulunan otomobillerin 

hurdaya döndüğünü… Bu, helikopterle taranmadan veya uçaktan atılan bombanın etkisiyle oluşan hasarlardı. Tabii, 

orada bulunan, yıllarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçiren oradaki çalışanların birçoğu orayı gördüğü zaman 

inanın ki ağlamıştı. Biz de ağladık çünkü Avrupa’nın, dünyanın önemli meclislerinden bir tanesi olduğunu belirtiyoruz. 

Misafirlerimiz geldiği zaman bunları onurla, gururla gezdiriyorduk. Her bir avizenin her bir eşyanın özel yapım olması, 

bir anlam içermesi, o binanın yapımında Anadolu’daki yapı malzemelerinin kullanılmış olması, bahçesinin bir botanik 

bahçeye dönüştürülmüş olması yani demokrasinin Kâbe’si olarak nitelendirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu 

şekilde bombalarla tahrip edilmesi neticesinde ihanetin boyutunun ne kadar büyük olduğunu anladık ve gerçekten de 

çok üzüldük. 

Tabii daha sonra Meclis çalışmaya devam etti. O harabeleri, misafirlerimizi o bombaların atıldığı yerleri gösterdiğimiz 

zaman, ilk gördüğü zaman insanların çok büyük tepkisi oluyor ama ilerleyen günlerde o tepkinin daha da azaldığını, en 

azından şahsımda azaldığını gördüm. İlk günler yutkunarak anlatırken, zaman içerisinde, artık bunun bir müze olması, 

gelecek nesillere aktarılması gerektiğini, bugün mevcut milletvekillerinin demokrasi için nasıl savaştığını, bundan 

sonraki nesillere anlatılması gerektiğini, bunların da somut birer örnek olduğunu defalarca ziyaretime gelenlere 

hatırlattım. 

Soru 6: O gün, tabii, muhalefet milletvekilleriyle sabaha kadar Meclis'te birlikte olmak, birlikte darbeye karşı gelmek, 

elbette ki demokrasi adına verilen  ve özlemini duyduğumuz bir çalışma şekliydi çünkü 15 Temmuz öncesinde Meclis'te 

gerilim gerçekten çok fazla artmıştı, Meclis'in tatilde olması gerekirken çıkarılması gereken kanunlar nedeniyle Meclis 

tatil edilmemişti ve çok yoğun bir çalışma ortamı vardı. Elbette ki bu kanunların çıkarılmasında, iktidar ile muhalefet 

arasındaki düşünce farklılığı bir gerilime neden oluyordu ve bu gerilim bazen kavgalara dönüşüyordu ama 15 Temmuz 

akşamı, muhalefet partisinin milletvekilleri ile iktidar partisi milletvekilleri arasında bir fark yoktu, hepimiz aynı davayı 

savunuyorduk, hepimiz Meclis'i savunuyorduk, hepimiz demokrasiyi, insan haklarını savunuyorduk ve gerçek anlamda 

Türk milleti olarak ülkemize, bayrağımıza sahip çıkıyorduk. Bu, özlenen bir durumdu diyebilirim. 

Soru 7: Tabii, 15 Temmuz akşamı daha sonradan sayısını öğrendiğimiz 40 milyon civarında insanın Cumhurbaşkanımız, 

Başkomutanımızın bir canlı telefon görüşmesiyle meydanlara çıkması, Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara 

çağırması, davet etmesi neticesinde Türk halkının buna duyarlılık göstererek o tankların, helikopterlerin, zırhlı araçların 

önüne çıkması, kamu kurum ve kuruluşlarını koruyarak özellikle, askerî araçların kışlalara girmesi veya kışlalarda 

bulunan silahlı araçların ve askerlerin kışla dışına çıkmaması için tedbirler almaya başlamaları dünyada örneği 

gösterilemeyecek bir davranıştır. Tabii, burada birincisi, Türk halkının kendi oylarıyla seçmiş olduğu Cumhurbaşkanına 

sahip çıkma duygusu var. Türk milleti tabii, bundan önce yaşanılan darbelerde üzüntüler duymuşlar. Özellikle, merhum 

Adnan Menderes darağacına gönderildiğinde aziz milletimiz bunu kabul etmemiş ama gözyaşlarını içeri akıtmışlar. 
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Bunun Türk milleti olarak üzüntüsünü bugün hâlâ yaşıyoruz. Belki de çok sevdiğimiz, kendi oylarıyla yüzde 52’nin oyunu 
alarak Cumhurbaşkanı yaptığımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başına da bu tür bir olayın geleceğini düşünerek Sayın 
Cumhurbaşkanımızın “Sokağa çıkın.” tavsiyesini tarihten kaynaklanan ve içimizde bir sızı olarak kalan, darbeye karşı 
çıkamama, cesaret gösterememe düşüncesini aşarak Türk milleti o gün meydanlara inmiştir.

İkincisi: Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçek manada sevildiğini ve halkıyla direkt bir diyalog içerisinde olduğunu bu 
olaylar gösterdi. Aynı zamanda da Türk milletinin, özellikle, Orta Doğu’da yaşanan, Irak’ta, Suriye’de yaşanan bu 
olumsuzluğun ülkemize sıçrayacağını düşünerek bu olaylara karşı çıktığını düşünüyorum. Çünkü yıllardır televizyonda 
özellikle, Irak ve Suriye’deki iç kargaşalar neticesinde vatansız kalan insanların büyük bir kısmının ülkemizde misafir 
edildiğini, Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin, mültecilerin denizde boğulduklarını, özellikle, basında çok 
seyrettiğimiz Aylin Bebek fotoğraflarının Türk milleti üzerinde çok olumsuz etki yaptığını düşünüyorum. Bence Türk 
milleti şöyle düşünüyordu: Irak’ta, Suriye’de iç kargaşalar oldu, kardeş kavgası oldu, vatanlarına sahip çıkamadılar, onlar 
Türkiye’ye sığındılar ama bu kardeş kavgası Türkiye’de gerçekleşecek olursa bizim gideceğimiz bir ülke yoktu, bizi kabul 
edebilecek bir ülke yoktu. Tek bir çare vardı, o da ülkemize, bayrağımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaktı. Bu, 
bilinçaltında yatan bir düşünceydi. Bu saikla hareket edildiğini düşünüyorum. Özellikle, bu darbe girişiminin Fetullahçı 
paralel yapılanmadan kaynaklandığını Türk halkı öğrendiği zaman yine bilinçaltında Türk milletinin uğramış olduğu 
haksızlıklara tepki göstermek adına meydanlara inildiğini düşünüyorum ben. Şöyle ki: Her aileden çocuklar üniversite 
sınavlarına giriyordu ama kendi çocukları başarılı olamıyordu, cemaate yakın olan veya cemaat mensubu olan kişilerce 
bu soruların çalındığı, zaten artık hukukça da tescillenmişti, adliye tarafından da tescillenmişti. Velev ki bir üniversiteyi 
öğrenci kazansın, mezun olduğunda devlet memurluğuna girmede haksızlıkların yaşandığı her gün televizyonda ifade 
ediliyordu. Memur olsan bile amir olma, yükselme konusunda cemaat mensuplarının veya taraftarlarının çok hızlı terfi 
ettikleri televizyonda sürekli bahsediliyor ve insanlar bu adaletsizliğe, bu haksızlığa bir dur demek istiyordu. O günkü 
Türk halkının düşüncelerinin bu olduğunu zannediyor ve bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon çağrısıyla 
40 milyon insanın gece yarısı sokaklara dökülmüş olması gerçek anlamda bilinçaltında olan bu haksızlıklara dur demek 
veyahut da Türk halkının kendi haklarına sahip çıkma adına hareketi olduğunu düşünüyorum. 

Soru 8: Darbe akşamı Meclis'te haberleşmede çok fazla da bir sorun yaşanmadı çünkü telefonlarımız çalışıyordu. Bütün 
televizyon kanalları canlı yayındaydılar, sürekli birbirlerine bağlanıyorlardı, burada bir sorun yoktu. Darbe girişimi an 
be an Meclis'te olduğu gibi ülkemizin her tarafında takip ediliyordu. Tabii biz Meclis'e geldiğimizde biz de Meclis'in 
çalıştığını gösterme adına bu direnişe, bu darbeye direndiğimizi göstermek adına biz de Meclis olarak yayın yapmak 
-yani Meclis'i açtıktan sonra- istemiştik ama o anda zaten TRT’nin işgal edilmiş olmasından dolayı ve aynı zamanda 
Meclis çalışanlarının özellikle Genel Kurulda televizyonu çalıştıracak olan kişilerin yani teknik personelin Meclis'te 
bulunmaması nedeniyle Meclis televizyonu yayına geçememişti ve Meclis dışında bulunan özel televizyon kanalları 
Genel Kurula çağrılarak, seyyar kablolar çekilerek oradaki oturumu iktidarın ve muhalefetin darbeye karşı direnişini 
ve halkın da direnmesi gerektiği konusundaki söylemleri özel televizyon kanallarıyla, cep telefonlarının kameralarıyla 
canlı yayın yapılarak Türk halkına duyurulmaya çalışılıyordu. İletişim konusunda gerçekte bir sıkıntı yaşanmadı sadece 

Meclis içerisinde teknik personelin bulunamayışından, o saatte oraya gelmeyişinden, getirilemeyişinden kaynaklanan 

bir sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. Bireysel olarak bizlerin haberlere ulaşmasında çok fazla bir sıkıntı yaşanmadı. 
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Soru 9: Darbe girişiminin akşamı zaten Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey bir sonraki gün yani cumartesi 

günü Meclis'i olağanüstü toplantıya davet etmişti. Biz sabaha kadar Meclis'te bekledikten sonra tabii uykusuzduk, duş 

almamız gerekiyordu. Cumartesi günü tıraşımızı olarak Meclis'e tekrar geldik. Özellikle tabii darbe artık bastırılmıştı. 

Türk milleti olarak iktidarımıza, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmanın haklı gururunu yaşıyorduk. Tabii milletvekili 

olarak siyasi kimliğimizden dolayı hem seçim bölgemizde hem arkadaş çevremiz bütün ilgisini bize yöneltmişlerdi. Tabii 

Meclis'e geldiğimizde Meclis'in hınca hınç dolu olması ve milletvekillerinin tek bir gayeyle orada toplanmış olmaları 

iktidarın ve muhalefetin aynı söylemler içerisinde olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmişti. Ve beklenilen tablonun bu 

olduğunu belirtmiştik. Ve Meclis'in bu şekilde çalışmasının ülkeye çok katkı sağlayacağını milletvekillerimiz birbirleriyle 

konuşurken duydum. Özlenen bir tabloydu. Gerçekten her şerden bir hayır doğduğuna inanan biriyim. Olağanüstü 

Meclis'in toplantısının birlik beraberliğimizin simgesi olması hasebiyle çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. 

Soru 10 : Ülkemizde daha önce darbeler yaşanmış, darbe girişimleri yaşanmış ama hem tarih bilgimiz hem de annemizin, 

babamızın yaşadığı darbe girişimlerinden öğrendiğimiz bir bilgi birikimi vardı. Özellikle 1960 ihtilalinde halk tarafından 

çok sevilen ve çok yüksek oylarla iktidara gelen Adnan Menderes’in darbe neticesinde idam edilmesi ve bunun halk 

tarafından çok da kabullenilmemesi dilden dile dolaşıyor. Rahmetli Adnan Menderes’in isminin bir konuşmada 

geçmesinde herkes rahmetle, minnetle anıyordu. Millet olarak o gün kendi değerimize sahip çıkamadığımızı ifade 

ediyorduk ama 15 Temmuz akşamı Türk milleti kendi vermiş olduğu oyun takipçisi olduğunu, demokrasinin ülkede artık 

çok daha oturmuş olduğunu, artık kutsallaştığını görüyorum, gördük. Çünkü, Türk milleti şöyle sesleniyordu: “Ben oy 

verdim. Benim oyumla Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu, eğer onun oradan alınması gerekiyorsa yani 

Cumhurbaşkanlığından indirilmesi gerekiyorsa bunu iç veya dış güçler değil ancak ve ancak bunu oy veren Türk halkı 

yapar.” şeklindeki davranışı olarak değerlendiriyorum. 

Tabii, 1960’lı yıllarda yaşanan bu darbe neticesinde babalarımızın boynu büküktü. Bir haksızlığa hem de kendisinin 

vermiş olduğu oyla seçilen insanın haksız bir şekilde katledilmesine göz yummuş olmaları Türk halkında manevi bir 

travmanın geçirilmesine neden olmuştu ama 15 Temmuz akşamı yaşanılan darbe olayında Türk milleti dik durmuştur, 

1960 ihtilalinde yaşanılan üzüntülerin bir daha yaşanılmaması için mücadele verilmiştir. Bu anlamda, çocuklarımıza, 

tarihe çok önemli bir not düşüldüğünü bizden sonra gelen nesillerin bizlerle gurur duyacağını, bir daha darbe girişiminde 

bulunacak iç ve dış güçlerin bir kez değil, bin kez düşünmesi gerektiği konusunda Türk milletinin kararlı, azimli, dik 

duruşunu değerlendireceğini düşünüyorum. 

Soru 11: Tabii, darbe girişiminde uçaklar kullanılıyor, helikopterler kullanılıyor, zırhlı araçlar kullanılıyor, savaş gemileri 

kullanılıyor. Tabii, bunlar sokaklara çıktığı zaman kurşun yağdırıyordu, ateş püskürtüyordu ve çok fazla şehit ve gazi 

veriliyordu. Tabii, Meclis o gün çalışma günü içerisinde olmamasına rağmen, Meclis'te milletvekilleri bulunmuyor 

olmasına rağmen darbe girişimiyle birlikte milletvekillerinin cesaretli bir şekilde “Meclis'i çalıştırıyoruz.” ifadesinin 

darbe yapanlar üzerinde çok büyük olumsuz etki oluşturduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu, milletvekillerimiz 

Meclis'e gelmeseydi, orada 15 Temmuz akşamı olağanüstü toplantıya çağırma daveti yapılmamış olsaydı ve darbeye 

karşı olduğumuzu iktidar ve muhalefet partileri ateşli bir şekilde haykırmamış olsaydı ben Meclis'in bombalanacağını 
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düşünmüyordum. Çünkü Meclis bir simgeydi, mevcut hukuk sistemi, parlamenter sistem çalışıyordu. Her ne kadar 

darbe yapıldığı ifade ediliyorsa da Meclis'in lambaları yanıyorsa, kürsüsünde milletvekilleri darbeye karşı olduğunu 

söylüyorlarsa darbe yapanların gücünün kırıldığını, basit bir terör eylemi olduğunu halk anlayacağından dolayı ve 

böyle Türk halkının olayı algıladığını darbecilerin düşünmesinden dolayı Meclis'in çalıştırılmaması konusunda defalarca 

bombalanmasının nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Zaten Meclis'i susturamayışlarından dolayı da darbenin 

başarılı olamadığını düşünüyorum. Tabii, milletvekillerinin elinde silah yoktu, silahlı bir mücadelenin içerisinde de 

değillerdi ama Meclis demokrasinin mabedi olarak bilinir, hem madden hem manen Türk halkı üzerinde çok etkili oldu. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclis Başkanımızın, Başbakanımızın aynı yönde açıklamalar yapmasının, milletvekillerinin 

iktidarıyla muhalefetiyle demokrasiye, insan haklarına, hukuka bağlı kalmanın gerektiğini biz seçilmiş milletvekilleri 

olarak “Bizim görev yerimiz, çalışma alanımız Meclis'ten ölürüz de çıkmayız.” ifadesinin hep bir ağızdan seslendirilmiş 

olmasının darbeyi yapanlar üzerinde çok negatif etkisi olurken, dirençleri kırılırken, hınçları artarken aziz milletimiz 

üzerinde de teşvik edici, ülkeye sahip çıkıcı, cesaretlendirici bir manzaranın oluşmasına neden olduğunu düşünüyorum.

Soru 12: İlave etmek istediğimiz konular. Elbette ki büyük bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu darbe girişiminden 

de öteye bir ihanet girişimiydi ama şunu gördük ki: Ülkemizde demokrasi, insan hakları, hukuka bağlılık milletimiz 

tarafından artık kutsal değerler hâline getirilmiş ve millet olarak nasıl bir bayrak, bir ezan için ölmeyi göz önüne alıyorsak 

milletimiz bu demokrasi, insan hakları, hukuk düzeni içinde ölmeyi göz önüne almış ve bunu kutsallaştırmıştır. Bu bize 

neyi hatırlatıyor? Bu millet olmamızın ve birlikte yaşamamızın, birlikte kural koymamızın ve koyduğumuz kurallara da 

birlikte riayet etmemiz bizim seçtiğimiz yöneticilerin başkaları tarafından yönetimden alınmasının, alaşağı edilmesinin 

mümkün olamayacağını, bundan sonra darbe girişiminde bulunabilecek insanların iç ve dış mihrakların, uzantılarının 

bunu yapmakta artık tereddüt yaşayacaklarını, bunu yapmak istedikleri zaman bir defa değil bin defa, bir milyon kez 

düşünmek zorunda kalacaklarını Türk toplumunun formatının değiştiğini, eski geleneksel anlayışlarının kalktığını, artık 

demokratik düzene, insan haklarına, hukuk devletine çok daha bağlı; haklarını ödevlerini bilen, sorumluluğunu bilen 

bir Türk toplumu hâline geldiğimizi görüyorum ve bundan da onur, gurur duyuyorum. Her şerde bir hayır vardır. Ben 

15 Temmuz darbe girişiminin devlet içinde paralel yapılanmanın ortaya çıkmasında şer gibi gözükse de aslında uzun 

zamanlı düşünecek olursak ülkemizin gerçekten bir felaketten kurtulduğunu, Allah’ın koruması altında olduğumuzu bir 

kez daha ifade etmek istiyorum. Eğer bu FETÖ, paralel devlet yapılanması 15 Temmuz akşamı değil de daha ilerleyen 

uygun bir zamanda Türk milletinin zaafa düşeceği bir anda daha sinsice bu hareketi gerçekleştirecek olsalardı sonuç 

olarak değişmeyecekti ama şehit ve gazi sayımızda artış olacağını söyleyebilirim. Yani Türk toplumu bundan sonra -az 

önce ifade ettiğim- demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmeyeceğini 15 Temmuz akşamı 

gösterdi, bundan sonra da gösterecektir. Tabii, birçok değişik yorumlar yapılabilir, yani “250 tankla çıkmış olsalardı Türk 

milleti ne yapabilirdi?” diye soruyorlar. Ben bugünkü yapılanı aynen Türk milleti gerçekleştirecekti, şehit sayımız 241 

değil, 2.400 olacaktı ama bu hukuka, bu devlete bu bayrağa yine sahip çıkılacaktı diye düşünüyorum. 
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Gazi Meclis'te O Gece

Bülent ÖZ

25 ve  26. Dönem Çanakkale Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihi gelişmeye tanıklık ettiniz. İzniniz 

olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum. 

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz? 

O gün sabah Dilekçe Komisyonu Başkanı ile birlikte Çorum İli Alaca İlçesi Yerinde İnceleme Programı çerçevesinde 

incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a hareket etmiştik. Çorum’daki çalışmaların tamamlanmasının ardından 

Ankara’ya hareket ettim. Yolda telefonla irtibat kurduğum danışmanım Ankara’da olağanüstü bir hareketlilik 

olduğunu, kendisinin TBMM Ala Sosyal tesislerinde olduğunu ve askerî uçakların Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinde 

alçak uçuş yaptığını ifade etti.  Ankara’ya girdiğimi 10-15 dakikalık yolum kaldığını ne olup bittiğini farklı kanallardan 

soruşturup konuşuruz diyerek kapattık. Sonrasında 22.15 sularında danışmanım tekrar arayarak Yenimahallede MİT’e 

helikopterlerle ateş açıldığı yönünde bilgiler aldığını söyledi, sosyal medyadan Boğaz Köprüsü'nün kesildiği yönünde 

haberleri okuyunca bu durumun gerçekten olağanüstü bir durum olduğunu ve bunun ancak bir kalkışma olabileceğini 

kıymetlendirdim. Aracımı alıp Çanakkale’ye hareket edecektim fakat bu tabloda Ankara’da kalıp, TBMM’de bulunmanın 

ve bir tepki koymak gerekliliğini hissederek Meclis'e geçmeye karar verdim.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Meclis'e geçerken bazı yollar kapalıydı ve şoför başka bir güzergah seçerek bizi Meclis kapısına getirdi. TBMM 

yerleşkesine girişte polis, yanımdaki TBMM personelini içeri almak istemedi ve fakat ben arkadaşların benimle birlikte 

olduklarını ve görevli olarak Çorum'dan döndüğümüzü ifade ederek çalışanların araçlarını alarak çıkmaları konusunda 
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güçlük çıkarmamalarını rica ettim. Anlayışla karşılayarak çalışanların kampüse girmesini sağladım. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz? 

İfade ettiğim gibi Meclis'e geçerken henüz askerî kalkışmanın halka ateş açmaya vardığı bir tablo ortada yoktu. 
Demokrasinin askıya alınacağı bir askerî rejimle Türkiye’nin yaşamasının mümkün olmadığını kıymetlendirdim. Bu 
anlamda da tereddüt etmeksizin Meclis'e geçmeye karar verdim. TBMM’nin saldırıya uğrayabileceği aklımın ucundan 
dahi geçmedi. Ulusal Kurtuluş savaşında dahi hedef haline gelmemiş Meclis'in üniformalı askerler tarafından hedef 
alınabileceğini hiç düşünmedim. O gece bizzat yaşamasaydım da sanırım buna inanmakta güçlük çekerdim. 

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Meclis'e bombalar atılırken içerde olmak; bu durumun kendisi ve insanda yarattığı haleti ruhiye pek kolay anlatılabilecek 
bir durum değil. Sanırım ilk büyük patlama olmalı odamda idim 3. danışmanımla kendimizi koridora attık ve birkaç 
dakika sonra odaya girdiğimde odam kullanılamaz haldeydi, kitaplarım, albümlerim, biblolarım yerlere saçılmıştı. 
Sekreterya ile milletvekili odasını bölen camlar yerinden çıkmış çerçeveleri düşmüştü. Aydınlatma kabloları sarkıyordu. 
Sanırım Yeni Hizmet Binasında bu anlamda hasar oluşan tek oda benim oda olmuş. Odanın o manzarasını gördükten 
sonra bu Cuntacıların gözü dönmüş işgal kuvveti gibi hareket ettiklerini kıymetlendirdim ve ulusun seçilmiş temsilcisi 
olarak bu durumun kabul edilemeyeceğini bu alçaklara güçlü bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini düşündüm. Odamın 
camından adeta TBMM çatısına iniş yapacakmış gibi alçalan bir helikopterin ateş edişini izledim, birkaç kare fotoğraf 
çektim bu alçakların yaptıklarını kaydettim. Daha sonra aşağı indim sağa sola kaçışan, panik haldeki personelle aynı 
kaygı ve endişeyi yaşadım. Düşünün öyle bir psikoloji ki Genel Kurul Binası'na geçmeye karar verdim fakat çok daha 
güvenli olacağı halde tüneli kullanmak aklıma gelmedi, hızlı adımlarla bahçeden yürüyerek Ana Bina'ya geçmeye 
çalıştım. Bahçeden geçerken uçağın dalış yapmasıyla yere abandım, ikinci dalışında da bombayı bıraktı. İlk dalışında da 
bırakabilirdi. Dalış yapan uçaklar oracıkta sizi yok edecekler gibi bir his uyandırıyor insanda. Çok sonra kendi kendime 
sordum neden tüneli kullanmadığımı? Ama mantıklı bir açıklama yok, o anda öyle davranmıştım. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Bombalanan noktaları tabiri caizse üzerinden dumanlar tüterken görmek durumunda olunca bu alçaklara o an 
söylediklerimi burada ifade etmeyi doğru bulmuyorum. Tarih bu alçakları ve bunların arkasındaki emperyalistlerin 
amaçlarını yazacaktır. Unuttukları şey mensubu olmakla onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi ve Yüce Meclis 
bunların ağa babalarına karşıda direnmiş ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'na yön vermiş bir tarihe sahiptir. Bu alçakların 
başarılı olamayacaklarını TBMM’ye saldırdıkları andan itibaren gördüm. Çünkü bu ulus işgalcilere tarih boyunca geçit 
vermemiş bir ulustur. 

6- Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz... İktidar ve muhalefet Milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Geçmişte darbelere karşı net tavır koymuş bir siyasi partinin milletvekili olarak tereddütsüz parlamenter demokrasiden 



Gazi Meclis'te O Gece

424

yana tavır koyup, Genel Kurul Salonu'na geçtim. Bombalama sonrası Genel Kurulun toz duman olduğu, camların 

düştüğü esnada Periscope ile canlı yayın yaparak milletimize burada olanları anlatmaya çalıştım. Sayın Bekir Bozdağ ve 

milletvekilleri olarak meclis bombalanmaya devam etse dahi burayı terk etmememiz gerektiğini ifade ettik. O esnada 

periscope ile yaptığım canlı yayın görüntüleri daha sonra bir çok ulusal kanalda yayınlandı. O anlarda benimle canlı 

yayın yapmak isteyen Voice of America kanalına bağlanarak 3G marifetiyle yapılan bağlantıda darbe girişimini kınayıp 

yaşananların demokrasi adına kabul edilemez olduğunu vurguladım. Genel Kurul Salonu'na girdiğim anda içerideki 

milletvekilleri ile aramızda parti farkı olmadığını herkesin aynı hedef etrafında kenetlenmiş olduğunu hissettim. Hatta 

içeri girişimle birlikte Sayın Kahraman’ın bana doğru gelişini ve sarılışını hatırlıyorum. İçerde millî iradeye sahip çıkmak 

adına ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğimizi düşünüyorum. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Her şeyden önce bu FETÖ/PDY Cuntasının hedef gözeterek halkın üzerine ateş açarak yüzlerce yurttaşımızı şehit etmesini 

bu millet asla unutmayacaktır. O gece bu alçaklara karşı direnirken şehit olan sivil, polis, asker herkese milletçe şükran 

borçluyuz. Mekanları cennet olsun. Allah bu millete bir kez daha benzer acılar yaşatmasın. Milletimiz kendine yakışanı 

yapmış ve emperyalistlerin uşaklarına hadlerini bildirmiştir. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. 

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Dışarıdan haberleri ağırlıklı olarak, Twitter ve WhatsApp üzerinden ve fırsat buldukça milletvekili arkadaşlarım, 

danışmanım ve arkadaşlarım aracılığıyla aldım. Tabii insanın böylesi bir durumda en çok merak ettiği ailesi ve yakınları 

oluyor, eşimle telefonda konuştum ve ilimde bu anlamda bir tehlikenin olmadığını öğrenince onlar adına fazla endişe 

etmedim. Tabii eşim Meclis'in bombalandığı yönünde haberleri televizyonlardan izlediği andan itibaren, benimde 

içerde olduğumu bildiğinden sağlıklı iletişim kuruncaya kadar ciddi bir panik yaşamış. Sonradan eşimle görüştüğümde 

sesi hiç iyi değildi, ağlamaklı idi kendisini teselli edip iyi olduğumu söyledim. Yakınlarım Çanakkale’de ikamet ediyorlar, 

o gece yaralanan veya şehit olan bir yakınım olmadı. 

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Darbe gecesi zaten kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda TBMM’nin bu koşullarda derhal toplanması gerektiğini 

ifade ediyorduk. Bu alçaklara en güçlü yanıtın işleyen parlamenter demokrasi ile verilebileceğini ifade etmiştik. Bu 

anlamda Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü toplantı ve orada ortaya konan ortak iradeyi Türk Demokrasi Tarihi 

açısından anlamlı ve önemli buluyorum. 

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke... Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Kuşkusuz her darbenin bir ekonomi politiği ve kendi iç dinamikleri vardır, ülkemizin geçmişte yaşadığı darbelerde silahlı 
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kuvvetler mensuplarının halkın üzerine ateş açması, TBMM’yi, kolluk güçlerini ağır silahlarla ateş altına alması gibi 

manzaralar yaşamamıştık. Bundan önceki  darbe süreçlerinde de darbecilerin uluslararası işbirlikleri olduğunu bugün 

daha net bir şekilde siyaset bilimciler, tarihçiler ortaya koyuyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızın bir benzeri bu 

topraklarda daha önce yaşanmamıştı. İlkokul mezunu sözde bir Hocanın, bir meczubun devletin neredeyse bütün 

kademelerini ele geçirdiği ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki devşirmeleri aracılığıyla millete 

meydan okuduğuna tanıklık ettik. Bu Cuntanın eylemini diğerlerinden farklı kılan salt TBMM’nin ve kolluk güçleri ile 

halkın ateş altına alınması değildir. Aynı zamanda bir dini cemaat liderinin ülkemizi vekaleten işgal hareketiydi, neyse 

ki el birliğiyle bu hareketi boşa çıkardık. Ancak öncekilerle benzer yönleri de yok değildi yaşadıklarımızın, sokaklara 

çıkan tanklar, eli silahlı askerler, bu kalkışmayı yöneten emperyalizmin dış desteği. Darbe başarılı olsaydı sıralı 

komutanlardan hangileri işgal kuvvetlerinin başında olacak, hangileri nemalanacaktı bunlar açığa çıkarılmadan bu 

süreç aydınlatılmadan sağlıklı değerlendirmeler yapılabileceğini düşünmüyorum. 

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Burada asıl işi başaran Aziz Milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisinde bulunan ve tasfiye edilememiş vatansever 

subay ve astsubaylardır. Elbette bizlerin o gece parlamentodan darbecilere karşı ortak bir ses vermemiz ve millî iradenin 

tecelli ettiği TBMM’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin görevde olduğunu vurgulamamız, iktidarıyla muhalefetiyle 

Meclis'te grubu bulunan partilerin ortak tavır koyması, darbecilerin toplumsal destek bulmasını önlemiş, milletimizin 

cesaretini artırmıştır. Milletvekilleri olarak bizler bombalar altında darbecilere karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya ilan 

ettik, bu elbette demokrasi yanlılarına cesaret, darbecilere ise umutsuzluk kaynağı olmuştur. Kurtuluş Savaşı esnasında 

dahi sürekli çalışan Gazi Meclisimizin o gece çalışması ve darbecilere direnmesi halkımıza ve demokrasi yanlısı güçlere 

cesaret vermiştir. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

Bundan sonra benzer kalkışmaların yaşanmaması için sorunun doğru teşhis edilmesi gerektiğini söylemekte fayda 

görüyorum.  Hep ifade ediyoruz kamuda liyakat esas olmalıdır. Kabaca ifade edersem adama göre iş anlayışından, işe 

göre adam anlayışına geçmemiz gerekiyor.  Toptancı bir anlayışla kurumları suçlamak yerine suçluyu cezalandıran bir 

anlayışla hareket etmek ve yeni mağdurlar yaratmamamız gerekmektedir. 15 Temmuz dinci gerici kalkışma sonrası 

okların çevrildiği FETÖ/PDY terör örgütü ile sürdürülen mücadele doğru bir hatta kurgulanmaz ise yaşadığımız devlet 

krizinin derinleşmesi kaçınılmazdır. Bir cemaati temizleyip, başka bir cemaatin devlete yerleşmesine olanak sağlanması, 

yine liyakat sisteminin değil sadakat sisteminin uygulanması sonucunu doğurur. 

Ülkeyi hızla sürüklendiği bu uçurumdan aklıselim ve sağduyu kurtarabilir. Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, işleyen 

bir demokrasi ve kuvvetler ayrılığı bu tip kalkışmaların panzehiridir. OHAL sürecini fırsata çevirmemek gerekir. Aksi 

halde devlet krizi derinleştirir.
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Canan CANDEMİR ÇELİK

23 ve 24. Bursa, 

25 ve 26. Dönem Gaziantep  Milletvekili

15 Temmuz Cuma günü daha önceden belirlenen programımız kapsamında, Dilekçe Komisyonu Başkanımız Sayın M. 

Belma Satır’ın başkanlığınca komisyonumuza iletilen sorunun yerinde tespiti ve incelenmesi maksadıyla Çorum’un Alaca 

ilçesine gittik. Gün içerisinde  kaymakamlık, belediye başkanlığı ziyaretleri ve sonrasında mağdur vatandaşlarımızın 

da sorunlarını dinleyip tespit ettikten sonra, 15 Temmuz oğlum Ahmet Can’ın da doğum günü olması münasebetiyle 

ailemle bir arada olmak ve bu anlamlı günü birlikte geçirmek  adına saat 19:00 civarında Ankara'ya doğru hareket ettik. 

Komisyonumuzca ziyaret edilen yerlerde ki sorunların çözümü adına fikir alış verişi yaparken, Ankara semalarında 

F-16'ların alçak uçuş yaptıklarını ve Boğaziçi Köprüsü'nün tek taraflı olarak Anadolu tarafından Avrupa yakasına geçişin 

engellendiği haberlerini aldık. Bir kalkışmanın veya darbe girişiminin olma ihtimali üzerinde durmadık. Boğaziçi 

Köprüsü'nün tek taraflı olarak kapatılmış olması, bir terör saldırısı olma ihtimalini ortadan kaldırmıştı. Sonrasında 

Beylerbeyi'nde işletmesi olan bir dostumuzdan, orada yaşananlar hakkında bilgi aldık. Askerin sokaklara indiğini ve 

yönetime askerce el konulduğunu söyledi. Artık bu bir darbe girişimiydi, bir an evvel Meclis'e gitmeliydik.

Eşimle birlikte, abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra, çocuklarımızı hızlı bir şekilde TRT Binası'nın karşısında oturan 

bir aile dostumuza emanet edip, gelen talimatlar doğrultusunda hızlı bir şekilde TBMM'ye hareket ettik. Belki son kez 

çocuklarımıza sarılıyorduk belki bir daha kokularını asla duyamayacaktık ama vatan söz konusuydu, o an gözüme 

Suriye’de, Irak'ta yaşananlar geldi. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bu zulmü yaşatmamak adına bu kalkışmaya 

cüret eden hainlerin ellerini kırmak, hadlerini bildirmek için yola koyulduk. Hareket ettiğimizde TRT Bina'sı askerlerce 

kuşatılmış durumda idi. Vatandaşlarımız yaşananlara sessiz sedasız kalmamış, imanıyla, vatan ve millet aşkıyla 

mücadele etmeye başlamıştı. Meclis'e hareket ettiğimiz esnada, tüm eş dost ve akrabalarımızı, bugün vatanı savunma 
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günüdür, bugün namus günüdür diye sokaklara davet ettik. Bir kalkışmanın yaşandığı kesinleştiği andan itibaren dilime 

kalbime bir dua düşüvermişti. Allahım bizler bir bireyiz, bizler bugün varız, yarın yoğuz, bizim ömrümüzden al ona ver. 

Allahım bu ümmeti Muhammedin ümidini bizden alma, onu muhafaza et.  Ya Rabbi tüm mazlumların yüzü hürmetine 

sen onu bize bağışla. Ona hainlerin şerlerini, belalarını ulaştırma. Onların planlarını sen başlarına çevir şeklinde. 

Allahım inşallah yaşıyordur, bir bela isabet etmemiştir diye dua ederken, sosyal medyadan Sayın Cumhurbaşkanımızın 

ve Sayın Başbakanımızın canlı yayına bağlanarak vatandaşlarımıza hitap etmesi bizlere derin bir oh çektirdi. Sayın 

Cumhurbaşkanımızı ekranlarda gördükten sonra, bu darbe girişiminin milletimizin olaya el koymasıyla  Allahın izni ile 

biteceğine, hiç şüphesiz son bulacağına inandım.

O inançla savaş uçaklarının alçak uçuşları altında, Meclis'in Çankaya Kapısı'ndan içeriye girmek için alt yoldan dönüş 

yaptığımız esnada, Meclis'e doğru hareketlenmiş olan bir tank ile karşı karşıya kaldık. O kadar gözleri dönmüş durumdalar 

da ki, aracımızı tankın altına alıp ezmek için üzerimize doğru bir manevra yaptılar. Rabbimin yardımı ve inayetiyle eşimin 

son anda ki manevrası ile ezilmekten kurtulduk. Meclis'e giriş yaptığımızda Genelkurmay Başkanlığımızın önü mahşer 

alanı gibiydi. Genel Kurula geçtik. Ortak deklarasyon açıkladık. Genel Kurul Salonu'nda herkeste bir inanmışlık çok ayrı 

bir cesaret söz konusuydu. Herkesin söylediği tek bir söz vardı, o da burada ölmek var asla Meclis'i işlevsiz bir hale 

getirmek yok idi. Sabaha kadar dışarıda şiddetli çatışmaların yaşandığına ve Meclisimize üç ayrı bomba atarak, nasıl bir 

hainlik içerisinde olduklarına şahit olduk. Meydanlarda sokaklarda canını ortaya koyarak mücadele eden dostlarımızla 

sürekli irtibat kurarak, karşılıklı bilgi alışverişini sağladık.

Uçak ve silah sesleri, hepsi birbirine karışıyordu. Allah'a hamdolsun ki, hepsini bastıran  imanıyla, inancıyla vatanını 

namerde çiğnetmeyen Aziz Milletimizin “tekbir” sesiydi. O gece insanlar ölümü öldürmüşlerdi, herkes çıplak elleriyle 

tankları durdurabileceğine inanmış ve hiç düşünmeden tankın önüne kendisini atacak cesareti göstermişti.

15 Temmuz gecesi; 2007’den beri milletin vekili olarak görev yaptığım bu makama hem milletin vekili hem de neferi 

olarak en kutsal  “görev zamanı”ydı. 

AK PARTİ'li milletvekillerimizden sonra muhalefetten de milletvekillerinin gelmesi millî birlik ve beraberliğimiz adına 

çok önemliydi elbette. Çünkü söz konusu olan vatandı ve söz konusu vatan olunca diğer her şey sadece teferruattan 

ibaretti.

Yaşadığınız en kötü kâbus nedir diye sorsalar; Gazi Meclisimizin, memleketimizin ve aziz milletimizin yaşadığı 15 

Temmuz gecesi gibi bir geceyi hayal dahi edemezdim. Milletimizin vergisiyle alınan uçaklarla, silahlarla, milletin 

vergileriyle maaşlarını alan hainlerce,  milletin Meclis'i bombalanıyor taranıyordu. Bütün zorluklar ve imkânsızlıklar 

içerisinde Genel Kurulu açmak, çalıştırmak ve millete mesaj verebilmek çok önemliydi. Bombalar atılırken dahi hepimiz 

dimdik ayaktaydık ve başaramayacaklarına inanıyorduk.

15 Temmuz darbeler tarihini ters yüz eden bir tarihtir. Bu kanlı girişim ile Türkiye’yi küçültmek istediler. Türkiye’yi bölmek 

istediler. Ama onlar küçültmek istedikçe, bölmek istedikçe, Türkiye büyüdü, büyümeye devam ediyor. Uçak, tank, 

helikopter, top da olsa… İşte "Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez." diyor ya Mehmet Akif, işte sindiremedi. 

Sindiremeyecekler de Allah'ın izniyle.
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Cemil ÇİÇEK

24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

18. Dönem Yozgat, 

20, 21, 22, 23, 24 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili 

Soru 1. Hain darbe girişimini 15 Temmuz gecesi eve geldiğimde öğrendim. Ben Ankara Gölbaşı’nda oturuyorum. Saat 

gece 22.00'yi geçerek dışarıdan eve geldim. Televizyonu açtığımda İstanbul’da Şehitler Köprüsü'nün bir bölümünün 

trafiğe kapatıldığı ifade ediliyor, görüntü eşliğinde canlı yayın yapılıyordu. Aklıma terör konusu geldi. Zaten kısa bir 

süre evvel İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör eylemi gerçekleşmişti. Belki böyle bir girişim ihbarı alınmış olabilir 

diye düşündüm. Bu arada bir eski milletvekili arkadaşım telefonla aradı, (Sayın Sadık Yakut) olayın mahiyetini sordu. 

Ben de muhtemelen terörle ilgili bir sıkıntı olabilir diye söyledim. TV yayınlarını seyrettikçe endişem arttı. Bu arada 

işin aslını öğrenmek için önce eski Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel’i aradım. Bize yakın bir yerde oturuyor. 

Kendisi verdiği cevapta karargahı aradığını (Gn. Kur. Bşklığı) hiç kimseye ulaşamadığını söyledi. Şimdi 1. Ordu Komutanı 

Ümit Paşa'yı arayacağım dedi. Daha sonra Emniyet Genel Müdürünü aradım. Cevaben o da net bir şey söyleyemedi. 

Anlaşılıyor ki ortada karışık bir durum var. Zihnimde bazı ihtimalleri düşünürken bu arada kuvvetli bir patlama oldu. 

Öğrendim ki Gölbaşı’ndaki  Özel Harekât Merkezi'ne bomba atılmış. Çok alçakça bir saldırı gerçekleşti. Kırktan fazla 

vatan evladı bu patlamada şehit oldu. Bu arada çok kişiden telefon gelmeye başladı. Ben onları cevaplarken eşimin 

telefonu çaldı. Arayan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga’nın eşi Aynur Hanımdı. Biz ailece kendileri 

ile görüşürüz. Bakan- Müsteşar olarak birlikte görev yaptık. Resmi ilişkinin ötesinde bir arkadaşlık ve dostluğumuz var. 

Eşim kendisine telefonda  “Endişe etme, her şey düzelir.” gibi teskin edici sözler söylüyordu. Ben telefonu aldım, ne 

olduğunu sorduğumda “Fahri’yi askerler götürdü.” diye endişeyle ve üzgün olarak cevaplar veriyor ve olayı anlatmaya 

çalışıyordu. 

Aldığım cevaplardan sonra zihnimde durum netleşti. Anladım ki bir darbe teşebbüsü var. Tam bu sırada Sayın 
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Başbakanımız Binali Yıldırım’ın bir kanalda net açıklamasını dinleyince, kendisini telefonla aradım. Belki de ilk 

arayanlardan biriyim. Hemen telefona cevap verildi. Ben kendisine “Hayırlısı olsun, yapacağım bir şey var mı?” diye 

sordum. Cevaben “Arkadaşlar muhtemelen Çankaya Köşkü'nde olacaklar, siz de orada olursanız iyi olur.” dedi.

Ben hemen hükûmet sözcüsü olduğu için Sayın Numan Kurtulmuş’u aradım. Sayın Başbakanla konuştuğumu söyledim. 

“Konuştuğum telefondan irtibat kuralım.” dedim. Hemen üstümü değiştim. Kendisinden telefon bekledim. Kısa sürede 

dönüş olmayınca evde arabam da yoktu. Temin ettiğim bir polis aracı ile evden çıktım. Eşim “Dur gitme işin aslını öğren. 

Her defasında böyle yapıyorsun.” diye bana endişesini izhar etti. Ben hızla TBMM’ye gideyim, şayet Sayın Kurtulmuş’tan 

telefon gelirse oraya geçerim diyerek Gölbaşı-Çetin Emeç Bulvarı, Emniyet Genel Müdürlüğü güzergahından Meclis'e 

gelmeye çalıştım. Yolun bir kısmını yürüyerek Meclis'e ulaştım. TBMM Genel Kurulunda 40 civarında milletvekili vardı. 

CHP’den 3, MHP’den 1, geri kalanlarda AK PARTİ’den milletvekili arkadaşlarımızdı. Sayın TBMM Başkanımız da orada idi, 

kürsüden konuşmalar yapılıyordu. Bu arkadaşlarımızın nasıl haberdar olup geldiklerini bilmiyorum. Bana hiçbir yerden 

davet gelmedi. Kendiliğimden, insiyaki olarak Meclis'e geldim. Yaklaşık 15 - 20 dakika geçtikten sonra TBMM’ye ilk 

hain saldırı yapıldı. Birinci bomba Halkla İlişkiler Binası'na, kısa bir süre sonrada Ana Bina'ya ikinci bomba atıldı. Sonra 

sığınağa indik. Telefon her yerden çekmiyor. Çok değişik haberler geliyor, yorumlar yapılıyordu. Bu arada bulunduğum 

yerden telefonum çalmaya başladı. CNN ve ATV’den arayanlar oldu. CNN ile konuşurken bir patlama daha oldu. Bu 

iki kanalda üç konuşma yaptım. Saldırının nasıl bir vahşet, cinnet ve cinayet olduğunu hele millî iradenin tecelligahı 

olan TBMM’nin bombalanmasının alçakça bir eylem olduğunu ifade ederek milletimize, millî iradeye, demokrasiye 

bağlılığımızı ifade etmeye çalıştım. 

Ne hissettiğime gelince: Doğrusunu isterseniz bir anda siyasete başladığım günden bu tarafa son 50 yıl gözümün önünden 

bir yıldırım hızıyla geldi, geçti. Türkiye bu alçaklığı ve vahşeti yaşamamalıydı diye düşündüm, ülkemiz ve milletimiz adına 

elbette kendi adıma da hayıflandım. Çünkü ben 27 Mayıs 1960 ihtilalinde ortaokul öğrencisi, 1963 Talat Aydemir darbe 

teşebbüsünde lise öğrencisi, 9 Mart ve 12 Mart 1971'de akim kalan teşebbüs ve muhtırada üniversite öğrencisi, 12 Eylül 

1980'de hayata yeni atılmış genç bir hukukçu, 28 Şubat 1997 post modern darbe girişiminde muhalefet milletvekili, 

27 Nisan 2007 e-muhtıra verildiğinde hükûmet üyesi ve hükûmet sözcüsü ve nihayet post modern zındık hareketin 

milletimize yaşattığı vahşetin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihi. Arada yaşanan bu boyutlara ulaşmamış başkaca 

sıkıntılar. Ellialtı senede sekiz çılgınlık, ilkellik, çağdışılık. Yani her yedi senede bir dipten ve derinden yaşadığımız siyasi 

deprem ve gözü dönmüşlük. 

Siyasi hayatımda üç gece sabahladım. 

Birincisi 1991 yılında Amerika’nın Irak’a saldırdığı sene. Rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı. Irak politikasına karşı 
muhalefetten ve TSK’dan tepkiler var. Bunun sonucu olarak o zamanki Genelkurmay Başkanı merhum Necip Torumtay 
görevinden ani olarak istifa etti. Ortalık karıştı. Bu bireysel bir çıkış mı yoksa askerin tavrı mı? Hiçbir şey belli değil. Ben 
o zaman Sayın Yıldırım Akbulut hükûmetinde Devlet Bakanıyım. Türkiye için o gün ve bugün beraberinde pek çok soru 
ve sorun bırakan bir olay. Ayrıntıları çok. İnşaallah başka bir zamana bırakalım. 
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İkincisi 27 Nisan 2007 e-muhtıra olarak bilinen antidemokratik gelişme ve bununla başlayan süreç. Çok söylenmesi 
gerekir, bilinmeyen pek çok yönü var. Yazılanlar ve söylenenler tam gerçeği yansıtmadığı gibi eksik ve yanlış pek çok 
değerlendirme yapıldı. Gün aydınlanınca bir çok kahraman (!) çıktı. Vakıa hiç de öyle değildi.

Üçüncü sabahladığım gece 15 Temmuz 2016, meş'um gece. İlk düşündüklerim bunlar. 

Milletimiz bunları hak etmiyor. Türkiye bir türlü normalleşemiyor. Muhammet İkbal’e atfedilen bir söz aklıma geldi. 
“İslam Dünyası aklını kaybetti, Batı Dünyası vicdanını kaybetti.” Her yedi senede bir akıl kaybının bize yaşattığı travmalar. 
Allaha sığınmaktan ve millete güvenmekten başka bir yol gözükmüyor. İşte böyle karmaşık duygu ve düşünceler. 

Soru 2. Gelişte yaşadıklarımı anlattım. Yolun önemli kısmını yürüdüm. Her taraf telaşla ama sorumluluk ve vatanseverlik 
duygusuyla yollara, sokaklara dökülmüş insanlar. Girişte beni tanıdıkları için yol verdiler. O manada bir zorluk yaşamadım. 

Soru 3. TBMM’nin bombalanacağını aklımın ucundan bile geçirmedim. Bu ülkenin ekmeğini yemiş, okullarında okumuş 
bazı insanların bu kadar alçalacağını nasıl tahmin edebilirdik. İşgal döneminde bile böyle bir vahşet ve bayağılık 
yaşanmadı. Hele de bu saldırı peygamber ocağı diye milletimizin inandığı ve güvendiği TSK içinden bir grubun bunu 
yapması üzüntümüzü daha da derinleştirdi. Meclis'e arka arkaya bombalar atıldığında CHP’den bir arkadaşımız bir 
şey söyledi. “Sayın Başkan iyi ki Meclis Muhafız Taburunu döneminizde Meclis'ten çıkarmışsınız. Değil biz içeri bile 
giremezdik, çok kan dökülürdü.” dedi. Bu ifade çok şey hatırlatıyor. Gerçekten de Tabur TBMM’den çıkartılmasaydı belki 
de bu “Yüce Çatı” darbecilerin lojistik üssü ve ikmal merkezi olurdu. Bu da başka bir düşüncem.

Soru 5. Sabah olup ortalık aydınlanınca vahşet ve alçaklık tüm boyutlarıyla gözlerimizin önündeydi. Bu millet bir daha 

böyle karanlık ve lanetli geceler yaşamasın diye dua ettim.

Soru 6. 15 Temmuz 2016 hepimiz için, milletimiz ve devletimiz için çok önemli bir tarih. Hatırladıkça derin üzüntü 

duyacağız. İçimizden “KEŞKE” diye başlayan sayısız cümleler kuracağız. Hep inanırız “Her zorlukta bir kolaylık vardır” 

“Şer dediğimiz hayır, hayır dediğimiz belki de şerdir, en iyisini Allah bilir.” O gece milletimize layık, şehitlerimizin 

ruhunu şad eden bir tablo yaşadık. Daha evvelki yedi darbe girişimi neticesinde görmediğim bir birliktelik sergilendi. 

İktidar, muhalefet darbeye ve alçaklığa karşı onurlu bir duruş sergiledi. Demokrasiye birlikte sahip çıktılar. 16 Temmuz 

2016 günü yapılan birleşimde kabul edilen manifestoyu sığınakta birlikte hazırladık. 14 Temmuz ve öncesi gerginlik, 

kutuplaşma geride kalmış, kaynaşma, dayanışma, onurla Meclis'i açık tutmanın gururunu yaşamış olduk. Zannediyorum 

ve inanıyorum ki karşılaştığımız ve karşılaşacağımız her sorunu nasıl çözeceğimizin sırrı 15 Temmuz gecesini hatırlamak 

ve o geceyi iyi okuyup anlamlandırmakla mümkün olacaktır. Tüm milletvekillerimize, genel başkanlarımıza, 

medyaya STK'lara ve hepsinden önemlisi 7 den 70'e sokağa dökülen, devlete, demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkan 

milletimize minnet ve şükran borçluyuz. Allaha ne kadar hamd ve şükür etsek azdır. Çünkü böyle bir millete mensubuz. 

Ama sonuçta bir şeyi hiçbirimiz, sıfatımız, konumumuz, yaptığımız görev ne olursa olsun unutmamalıyız: Türkiye                                                        

15 Temmuz öncesine dönmemeli. Üslubumuza ve ilişkilerimize özen göstermeli, birbirimizin hukukuna riayet ederek, 

sorumlu davranmalıyız. Hepimizin bir vicdan muhasebesine ihtiyacı var. Kimse kendini dışarda tutmadan nerede yanlış 

yaptığımızı sorgulamalıyız. Bundan sonrada bir DEMOKRATİK TÖVBE yapmalıyız. Geleceğimiz birçok şeyle beraber buna 

bağlı. Değilse kısa sürede eski halimize döneriz. 
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Emrullah İŞLER

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı

24, 25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihî gelişmeye tanıklık ettiniz. İzniniz 

olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum.

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Darbe girişimini akşam saat 10.00 sularında Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ’dan gelen ve bir anormallik olduğunu 

söylediği, benim bu konuda bilgimin olup olmadığını sorduğu telefonuyla öğrendim. Yeğenimin düğününde ve gürültülü 

bir ortamdaydım. Selçuk Bey'i kısa süre sonra arayacağımı söyledim. Hemen salon dışına çıkarak bir arkadaşı aradım, 

bilgisi olup olmadığını sordum. O da hasta olduğu ve o anda istirahatte olduğu için konudan haberdar değildi. Salondan 

ayrılır ayrılmaz eski bir milletvekili arkadaşım aradı o da bir anormallik olduğunu Cumhurbaşkanlığından kimseye 

ulaşamadığını söyledi. Tekrar hasta olduğu için istirahatte olan arkadaşımı aradım. O gerçeği öğrenmişti "Hocam, darbe 

girişimi var ben göreve gidiyorum, hakkını helal et dedi."  Böylece 10.30 gibi darbe girişimini kesin olarak öğrenmiştim. 

Tekrar Selçuk Bey'le görüştüm, Başbakanlığa geçiyorum sen de oraya gel dedi. Bunun üzerine hemen Başbakanımız 

Binali Yıldırım’ı aradım. Bir anormallik mi var Sayın Başbakanım dediğim de evet, bir grubun kalkışması söz konusu ama 

bastıracağız dedi. Ben siz iyi misiniz diye sordum. İyi olduğunu söyledi. Ardından Beyefendi nasıl diye sordum. O da iyi 

endişe edilecek bir şey yok dedi. Bunun üzerine Başbakanlığa geçeceğimi söyledim. Geçin orayı organize edin talimatını 

verdi. Eşimi eve bıraktıktan sonra silahımı aldım ve helalleşerek evden ayrıldım. Genelkurmay’ın oraya geldiğimde 

polislerin yolu kestiğini gördüm. Polisler Sayın Bakanım ateş edildiği için geçmenize izin veremeyiz dediler. Polislere:  

"Bu şerefsizlerle mücadele edeceğiz, gün bugündür, gerekirse hepimiz ölecek ülkeyi bu hainlere teslim etmeyeceğiz, 

Allah’a emanet olunuz." deyip oradan ayrılarak Çetin Emeç Bulvarı'nı kullanarak Çankaya Köşkü'ne geçtim.
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Darbe girişimini kesin olarak öğrendiğimde hiç endişelenmedim. Akşamın bu saatinde yapılan bir darbenin başarılı 

olamayacağını bilecek tecrübeye sahiptim. Nitekim birkaç saat içerisinde darbe başarısız kılındı. Çankaya Köşkü'ne 

vardığımda Bakanlardan Süleyman Soylu ve İsmet Yılmaz; milletvekillerinden Selçuk Özdağ, Abdulhamit Gül ve 

Mehmet Muş; Başbakanlık Müsteşarı ve MGK Genel Sekreteri ve birkaç bürokrat arkadaş oradaydı. Daha sonra Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Hanım geldi. Bir süre sonra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Kalkınma Bakanı Lütfi 

Elvan geldi. O sıralarda Meclis Başkanımız İsmail Kahraman geldi. Köşkte iki karar aldık. Bir Meclis'i açmak; iki Ankara 

halkını sokağa çağırmak. Bu kararı Meclis Başkanımız Başbakanımıza iletti daha sonra telefonu ben aldım ve kararımızı 

Başbakanımıza ileterek başka talimatları olup olmadığını sordum. Başbakanımız derhal harekete geçmemizi söyledi.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Aldığımız karar neticesinde Meclis'e hareket ettik. Üzerimizde uçaklar alçak uçuş yapıyordu. Yolda teşkilattan 

arkadaşlarla telefon konuşmaları yapıyor, onları yönlendiriyordum. Bir arkadaşımız Kızılay’da tanktan araçlara ateş 

açıldığını söyledi. ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu kavşağa geldiğimizde bir tankın hızla Cinnah Caddesi'ne doğru 

gittiğini gördüm. Kavşağı Güven Hastanesi istikametine geçerken Kızılay tarafına baktığımda TRT Binası yanında iki 

aracın tankla ezildiğini gördüm. Meclis'in Güvenlik Kapısı'na geldiğimizde kapı otobüslerle kapatılmıştı. Araçtan inerek 

Selçuk Özdağ Bey'le bahçeden Genel Kurul binasına yürüdük. Bu esnada uçaklar üzerimizde alçak uçuş yapıyor, bir 

tank ise Meclis duvarından aşağı doğru hızla gidiyordu. Kulise geldiğimizde bazı milletvekili arkadaşların beklemekte 

olduğunu gördüm. Bizden sonra Meclis Başkanımız da geldi. Çalışanlar olmadığı için bir kargaşa yaşandı. Derken birileri 

anahtarları getirdi. Bakanlar Kurulu sıralarına açılan kapının önünde Meclis Başkanımız ve milletvekili arkadaşlar birikti 

ama kapı bir türlü açılmadı. Bir görevli elinde iki anahtarla diğer kapıya yöneldi. Ben arkasından gittim. O kapı hemen 

açıldı. Böylece o gece Genel Kurula ilk giren ben oldum. Arkamdan Selçuk Özdağ Bey girdi. Henüz salon karanlıktı. Cep 

telefonunun ışıklarından yararlandık. Derken ışıklar açıldı ve arkadaşlar içeri girdiler ilk başta 30 civarında vekil vardık. 

Daha sonra sayı arttı. Önce Meclis Kürsüsü etrafında toplanıldı. Başkan ilk konuşmayı oradan yaptı. Daha sonra Başkanlık 

Kürsüsüne geçti. Partilerin grup başkanvekilleri de kâtip üyelerin yerlerine oturdu ve oradan konuşmalar yapıldı.

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

O gece Meclis'in açılması darbeler tarihinde bir ilk olacağı için tarihe geçeceğimizi biliyordum. Darbe gecesi Meclis'in 

açılması, girişimi akamete uğratacağı için oldukça önemliydi. Bu nedenle Çankaya’daki değerlendirme toplantısında 

Meclis'in açılması gerektiğini en güçlü şekilde savunan bendim. Meclis'i açtıktan sonra "kaybettiler…" şeklinde tek 

kelimelik bir tweet attım. Darbeciler Meclis'in açık olduğunu canlı yayınlarda öğrenince çılgına döndüler ve o gece en 

fazla Meclis'i bombaladılar. Doğrusu o gece Meclis'in bombalanabileceği hiç aklıma gelmemişti. İlk bombayı Genel 

Kurula isabet ettirselerdi çok sayıda ölüm olurdu. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis bombalanınca ve Genel Kurul toz toprak içerisinde kalınca gayri ihtiyari olarak ayağa fırladık. Ben uçağın 
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arkasından "alçaklar! sizden korkmuyoruz." diye bağırdım. Daha sonra ortalık karıştı. Bir telefon görüşmesi için Genel 

Kuruldan çıktığımda cam kırıklarını ve dökülen sıvaları gördüm. Geri döndüğümde Başkanın ve milletvekillerinin 

sığınağa gittiklerini öğrendim. Daha sonra kah sığınakta, kah Meclis'in içerisinde dolaşarak sabahı ettim.  Bu esnada 

sürekli dışarıdaki arkadaşlarla irtibat halinde kalarak Ankara’da neler olduğu hakkında bilgi aldım. Zaman zaman Arap 

kanallarına canlı bağlanarak başarısız darbe girişimini değerlendirdim. 

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Gazi Meclis'in bombalanması ilk defa oluyordu. Bu bombalamanın bizzat asker üniforması giymiş FETÖ örgütü mensubu 

teröristlerce milletin vergisiyle alınan F-16'larca yapılması her Türk vatandaşı gibi beni de ziyadesiyle üzdü. Bu millet ve 

bu topraklar, tarihinde hiç böyle bir ihanet görmemişti. Doğrusu bu ihaneti anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum. 

Gerek Genel Kurul’da, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz... İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Yukarıda da belirttiğim gibi benim için önemli olan Meclis'in açılması ve darbeye karşıyız mesajının Türk ve dünya 

kamuoyuna verilmesiydi. Bu düşüncemi Meclis'i açtıktan sonra "Kaybettiler…" şeklindeki tek kelimelik tweetimde 

ifade ettiğim gibi gece boyunca bana bağlanan Arap kanallarıyla da paylaştım. Muhalefet partilerinden milletvekili 

arkadaşlarla darbeye karşı birlikte mücadele etmek doğrusu güzel bir duyguydu. Zor zamanda olması gereken birliktelik 

görüntüsü başarısız darbe gecesi verilmişti. Bu birlikteliğin darbe sonrası devam etmesi memnuniyet vericidir.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Her ne kadar 15 Temmuz gecesi pek çok ilk yaşansa da o gecenin en büyük kahramanı milletin bizzat kendisidir.                            

15 Temmuz gecesi bu milletin torunları, dedelerinin 27 Mayıs’ta yaşadığı utancın tekrarlanmasına müsaade etmedi. 

Başka bir ifadeyle torunlar, dedelerinin  “27 Mayıs’ta darbeye karşı koyamadık, Menderes’in asılmasına engel olamadık.” 

şeklindeki hayıflanmalarını tanklara ve uçaklara meydan okuyarak boşa çıkardı. Milletimiz 15 Temmuz gecesi iradesinin 

bir kez daha çalınmasına, gasp edilmesine izin vermedi. Son yıllarda elde ettiği kazanımlarını bir avuç millî irade 

hırsızı ve demokrasi düşmanına yem etmedi. Bu asil ve cesur duruşuyla Türk milleti, darbelerin nasıl önleneceği ve 

demokrasiye nasıl sahip çıkılacağı konusunda bölge ülkelerine ve dünyaya bir ders vermiştir. Bu nedenle bundan sonra 

darbe yapmak isteyenlerin akıllarının bir köşesinde halkımızın bu asil duruşu hep olacaktır. 

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Meclis'e gelmeden ve Meclis'te iken sürekli akraba, eş, dost, tanıdık ve arkadaşlarla irtibat halindeydik. Meydanlarda 

neler olduğunu takip ediyorduk. Akrabalarım meydanlardaydı. Oğlum, damadım, kardeşim, kayınbiraderim ve 
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yeğenlerim Ankara’da farklı alanlardaydı. Kimisi Genelkurmay Kavşağı'nda, kimisi Külliye'de bazıları da Kızılay 

Meydanı'ndaydı. Dolayısıyla hem akrabalarımdan hem de arkadaşlardan dışarıda neler olup bittiği hakkında sürekli 

bilgi alıyordum. O gece maalesef bazı teşkilat mensuplarımız şehit oldu, bazıları yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan 

rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

O gün tekrar Genel Kurula girmek çok farklı bir duyguydu. Eğer darbe başarılı olsaydı parlamentoya kilit vurulacak ve 

bir daha oraya giremeyecektik. Bir yanda yaşananların üzüntüsü, diğer yanda darbecilerin püskürtülmesinin haklı 

gururuyla ve bütün grupların katılımıyla çok şükür darbe girişiminden sonraki olağanüstü toplantıyı gerçekleştirdik.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe Girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk defa bir darbe girişiminde bu denli kan dökülmesi darbecilerin ne kadar acımasız olduklarını ve ne denli kararlı 

olduklarını ortaya koymuştur. Çok şükür milletimiz top yekûn darbecilerin hesabını boşa çıkarmıştır. Allah böyle bir 

acıyı bu millete, bu ülkeye bir daha yaşatmasın. Bu girişim bir darbeden ziyade bir işgal hareketiydi. Başarılı olsaydı bu 

ülkenin bağımsızlığı ipotek altına alınacaktı.

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Milletin vekillerinin ilk defa bir darbe girişiminde Meclis'i açması tarihi bir hamleydi. Darbecilerin psikolojilerini 

bozmada son derece etkili oldu. Bu nedenle en fazla bombalanan yer oldu. Vekiller de asiller yani millet gibi o gece 

yapılması gerekeni yaptı. Dolayısıyla o gün Meclis'te olan başkanımız ve bütün milletvekili arkadaşlarıma böyle bir 

tarihi ana şahitliklerinden dolayı tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

15 Temmuz’da milletimiz darbecilere darbe yapan bir halk olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz milletimizin demokrasi 

bilincini güçlendirmiş, millî iradeye sahip çıkma arzusunu artırmıştır. 15 Temmuzda oluşan millî birlik ve demokrasi 

anlayışının ve 7 Ağustos ruhunun Türkiye’nin geleceği için devam etmesi elzemdir. Bu ruhu devam ettirdiğimiz takdirde 

her türlü meydan okumalara rahatlıkla karşı koyabiliriz. Türkiye’nin son yıllarda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya 

olduğu bir gerçektir. Bir başka gerçek ise milletimizdeki demokrasi bilinci, vatan, bayrak ve ezan aşkıdır. Söz konusu 

bilinç ve aşk 21. yüzyılı Türkiye asrına dönüştürmede etkili olacaktır. Milletimizin ve ülkemizin önü açıktır. Bundan kimse 

şüphe duymasın. Önümüzdeki yılların getireceği güzel günleri inşallah hep birlikte yaşayacağız.

Saygılarımla.
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Erkan AKÇAY

MHP Grup Başkanvekilli

23, 24, 25 ve 26. Dönem Manisa Milletvekili

SORU 1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

CEVAP 1- 15 Temmuz akşamı saat 10.00 civarında Balgat’ta açık havadaydım. Jet uçaklarının alçak uçuş yaparak Ankara 

semalarında tur atması dikkat çekiciydi. İlk dakikalarda herhangi bir olumsuz düşünceye sahip olmamakla birlikte bu 

uçuşların devam etmesi şüphe ve endişeyi de beraberinde getirdi. Daha sonra televizyon ve diğer haber kaynaklarından 

olumsuz ve olağan olmayan bazı askerî hareketlilik olduğu ortaya çıkmaya başladı. Artık bir kalkışmanın olduğu açıkça 

belli olunca doğrudan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne intikal ettim. Genel Merkezimizde hadiseleri kısa bir 

süre daha izledikten ve Genel Başkanımızla istişareden sonra TBMM’ye gitmenin ve Ankara’da bulunan milletvekilleriyle, 

diğer partilerin milletvekilleriyle birlikte Meclis'i toplamanın ve darbe teşebbüsüne karşı durmanın ülkenin selameti 

bakımından faydalı olacağı kanaatine vardık. Zaten Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli darbe teşebbüsünün ortaya 

çıkmaya başladığı ilk dakikalarda Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ı arayarak bu hain teşebbüsün karşısında, hükûmetin ve 

devletin yanında olduklarını bildirmiş ve bu açıklaması televizyonlardan yayınlanmaya başlanmıştı. Genel Başkanımızın 

talimatıyla AKP ve CHP grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanımızla temasa geçtim ve Meclis'e hareket ettim.

SORU 2 -TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

CEVAP 2- Meclis'e gelişte herhangi bir zorluk yaşamadım. Ancak Meclis'in bahçe kapıları araçlarla ve Meclis'in 

otobüsleriyle tedbir amaçlı kapatıldığı için yaya olarak Meclis Genel Kuruluna geldim. Meclis Kavşağı'nda, Genelkurmay 

önünde ve Kızılay yönünden gelen yol ve kaldırım üzerinde darbeye karşı gelen vatandaşlarımız da toplanmaya 

başlamıştı. 
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SORU 3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de 

bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz?

CEVAP 3-  Meclis'e gelirken darbeciler tarafından mutlaka Meclis'i ele geçirme teşebbüsünde bulunulacağını tahmin 

etmek zor değildi. Şartlar ne olursa olsun TBMM’yi açmanın ve darbeye karşı sert ve kararlı bir duruşun sergilenmesinin 

tarihi bir sorumluluk olduğunu düşündüm. Ancak TBMM’nin savaş uçaklarıyla alçakça saldırıya uğrayabileceğini asla 

tahmin etmezdim.

SORU 4-  Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

CEVAP 4- Genel Kurulda konuşmalarımızı yaparken bomba atışlarıyla Genel Kurul Salonu, zemini ve bütün bina bir 

sarsıntı geçirdi. Genel Kurul Salonu bir toz bulutu içerisinde kaldı. Ama Genel Kurul Salonu isabet alsaydı tavanda asılı 

16 adet büyük avizenin kopuşuyla birlikte can kayıpları yaşanabilirdi. Bomba atıldığı esnada bunun eski darbelerde 

olduğu gibi değil, çok farklı tamamen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarını hedef alan imha ve işgal teşebbüsü 

olduğunu hissettim. Bombalamanın ardından gerek helikopterlerle gerekse de tanklarla Meclis'e girme teşebbüsünde 

bulunulduğunu öğrendik.

SORU 5 - Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

CEVAP 5- Bombalama esnasında tek düşündüğüm her ne olursa olsun kesinlikle ölümü göze alarak dik onurlu bir şekilde 

darbecilere karşı direnme ve gerekirse çatışılması gerektiğini düşündüm. 

SORU 6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz... İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

CEVAP 6- Genel Kurul çalışmalarına devam ettiğimiz anlarda Meclis Ana Bina'nın bombalandığı esnada hepimizin 

darbe girişimi karşısındaki inancımız arttı ve bu inanç TBMM’nin darbe girişimi karşısında teslim olmayı ret ettiğini 

bütün dünya kamuoyuna bildirdi. O anlarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli ve kritik anlarından birini yaşayan 

ve tarihi bir görev üstlenen bir kişi olmanın gururu ve kararlılığını hissederken diğer yandan da Dünyaya çok önemli 

bir mesaj verdiğimizin farkındaydım. Bu mesaj sokaklarda tankların önüne yatarak, silahların karşısında korkusuzca 

dimdik durarak darbe girişimine direnen vatandaşlarımızın kararlılığıyla birleşerek ülkemizin devletiyle ve milletiyle 

demokrasiye ve millî iradeye sahip çıktığını haykırmaktaydı. Elbette ki bu olayların yaşanmasını hiçbirimiz istemezdik. 

Ancak işgal ve imha girişimi karşısında da susmadık, sinmedik. O gün bombalar altında Meclis koridorlarında tarihi bir 

duruşun parçası olduğumuzun gururunu yaşıyorduk.

SORU 7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî İradeye sahip çıkmak 

için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 

77’ye sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

CEVAP 7- Türk milleti 15 Temmuz akşamı ihanete, işgale karşı tutumunu en net bir şekilde ortaya koymuştur. Türk milleti 
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her nasıl ki terör örgütü PKK’nın saldırıları karşısında ülkesine ve devletine sahip çıkmışsa bir başka terör örgütü FETÖ’nün 

işgal ve imha girişimine karşı da sessiz kalmamıştır. O gece milyonlarca vatandaşımız hayatları pahasına devletinin 

işgalcilerin eline geçmesine karşı çıkmıştır. Milletimizin bu tutumu Dünya Demokrasi Tarihinin altın sayfalarına girmiştir. 

15 Temmuz akşamı milletimiz demokrasiye, Cumhuriyetin kazanımlarına, kurumlarına ve millî iradeye sahip çıkmanın 

destanını yazmıştır.

15 Temmuz akşamı Türk milleti suni bir varlık olmadığını bir kez daha göstermiştir ve çetin günlerden geçerken varlığına 

biçilen kefeni yırtıp atmıştır. Şüphesiz ki milletçe bir demokrasi ve devlet şuuruna sahip olmasaydık bu iradeyi ortaya 

koyamazdık. Bu iradeyi göstererek darbeye karşı çıkan büyük Türk milletinin her bir ferdiyle övünüyoruz.

TBMM’de de milletvekilleri siyasi parti ayrımı yapmaksızın yek vücut halde darbe girişimine direndi. TBMM’deki bu 

tutum işgal ve ihanete karşı duruşun sembolü haline gelmiştir. Türk siyasetinde müzakere ve uzlaşmaya dayalı bir zemin 

ve atmosfer oluşmuştur. Bu zemin 7 Ağustos günü İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi 

parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşen ve yüzbinlerce vatandaşımızın bir araya geldiği mitingle taçlanmıştır.

Bu zemin ve atmosferi ülkemizde demokrasiyi ve hukuk devletini daha da geliştirmek başta iktidar sahipleri olmak 

üzere bütün siyasi aktörlerin ve kurumların görevidir. 

SORU 8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

CEVAP 8- Meclis'teyken dışarıyla iletişimimiz cep telefonlarımız aracılığıyla gerçekleşiyordu. Kimi zaman televizyonlardan 

son dakika bilgilerini alan yakınlarımızla görüşüyorduk; kimi zaman da sosyal medya aracılığıyla gelişmeleri takip 

etmeye çalışıyorduk.

Ülkemizde yaşanan ve bizim Meclis'te yaşadığımız o kritik saatlerde; eşim, iki oğlum, annem ve kardeşlerimle sürekli 

görüşmelerimiz oldu. Birbirimizi bilgilendirdik, moral verdik, dualar ettik. Ailemin dua ve desteği müthiş bir sinerjiydi. 

Hani  “Ölsem de gam yemem!” denir ya, tıpkı öyle. 

SORU 9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

CEVAP 9- Çok zor bir gece geçirmiştik. Gün ağardıktan sonra da tehlike geçmiş değildi. Sığınıktan çıktığımızda dahi her 

an tetikteydik. Saat 17.00’da toplanan Genel Kurulda milletvekillerinden dinleyici localarındaki misafirlere kadar ihanet 

şebekesine karşı tutumun kararlılığını görmek, Genel Kurul olarak yek vücut olmak bu darbe girişiminin hiçbir zaman 

başarılı olamayacağını göstermişti. Bu hissiyatı görmek, vatandaşlarımızdan gelen olumlu mesajları almak en büyük 

gururumuz oldu.

SORU 10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke... Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe 

Girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP 10- Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü darbeye ve darbe girişimine karşı ilkesel olarak karşı çıktık. Bu tür 
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faaliyetlere karşı hiçbir zaman konjonktürel davranmadık. 15 Temmuz akşamı da ilkesel duruşumuzu devam ettirdik. 

Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren hızlı bir şekilde tepkimizi gösterdik.

15 Temmuz Darbe Girişimi bugüne kadarki bütün darbelerden ve darbe girişimlerinden farklı bir anlam içermekteydi. 

15 Temmuz girişimi topyekûn Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşlarını, Türk milletinin iradesini, cumhuriyetin, 

Kurtuluş Savaşı’nın kazanımlarını hedef almıştı. Bu hedef için her türlü hainlik yapıldı. TBMM 7 kez bombalandı, 

sokaklardaki vatandaşlarımıza helikopterlerden ateş açıldı. Bu girişim ihanet şebekesinin işgal ve imha girişimiydi. 

Girişimin başladığı ilk anlardan itibaren bu gerçeği görmek mümkündü. 

SORU 11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından 

teşebbüs edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda 

Meclis’te bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

CEVAP 11- Darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli unsuru birlik ve beraberliğimizi korumamızdı. Sokaklarda 

Türk milleti darbe girişimine karşı direnirken TBMM’de bizler onların iradesine, milletimize, devletimize sahip çıkma 

gayretindeydik. Şüphesiz ki TBMM bu süreçte psikolojik bir eşikti. Girişimin ilk anlarından itibaren TBMM’nin açık 

olması, siyasi partilerin ve milletvekillerinin gerek Meclis kürsüsünden gerekse de çeşitli iletişim araçlarıyla mesajlarını 

kamuoyuna iletmesi darbe girişimine karşı dik duruşun en önemli unsurlarından birisi oldu. Bu nedenledir ki TBMM 

tarihinde ilk kez bu terör örgütü tarafından hedef alınmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nda Polatlı’dan gelen top sesleri altında çalışmalarına devam eden, o işgal günlerinde dahi tek bir 

kurşun dahi atılamayan TBMM 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin en önemli hedeflerinden birisi oldu. Çünkü Meclis 

millî iradedir, millî birliktir, millî duruştur. Meclis'in sindirilmesi veya işgal edilmesi hiç şüphesiz darbe girişiminin en 

önemli hedeflerinden birisiydi. TBMM’yi açık tutarak işgalcilere karşı en büyük darbeyi vurduğumuzu düşünüyorum.

SORU 12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

CEVAP 12- Türk siyasetinin bu darbe girişiminden çıkaracağı mesajlar vardır. Öncelikle demokrasiden vazgeçemeyiz; 

çünkü demokrasiden taviz, istikbal ve istiklalden kopuş demektir. Her türlü demokrasi dışı arayış ve tavrı reddetmeliyiz. 

Ülkemiz üzerinde proje yürüten çetelerin, paralel yapıların, terör örgütlerinin sonu her zaman hüsran olacaktır. Siyasi 

görüş ve düşünce farklarımız elbette vardır ancak değişmeyen bir gerçek, hepimiz Türk milletinin birer mensubuyuz. 

Biz Türk milletiyiz, Türkiye Cumhuriyeti’yiz. Sonsuza kadar, ayrışmadan ve çatışmadan bir arada yaşamaya, 1915’te 

Çanakkale’de, 1921’de Sakarya Savaşı’nda, Büyük Taarruz’da ant içtik. Aziz vatanımızın huzur ve inkişafı için çalışacağız, 

demokrasimize ve hukukumuza sahip çıkacağız, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün kurumlarıyla korumalıyız. Adı, sıfatı, iddiası ne olursa olsun hiçbir örgütlü informel 

yapının, meşru görünümlü de olsa ister cemaat, ister tarikat, ister hizmet hareketi, ister loca ne olursa olsun, devlette 

söz sahibi olmasına, kadrolaşmasına, sızmasına meydan verilmemeli, göz yumulmamalıdır.

Devlete, vatana, Anayasa ve kanunlara sadakati olmayan hiç kimseye devlette yer ve makam verilmemelidir. 
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Erol KAYA

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

24, 25 ve 26. Dönem AK PARTİ İstanbul Milletvekili

S. 1. 15 Temmuz günü Bolu-Düzce Belediyesi ziyaretlerim vardı. Sonrasında, Hendek ve Akyazı’da aile ziyaretlerim 

sırasında Saat 22.00'de Köprü’de tank var terör saldırısı ihtimali dendi değerlendirdik.

22.45  İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk Bey aradı ve darbe oluyor dedi.

23.00 Sakarya-Akyazı’dan karayoluyla hemen Ankara’ya yola çıktık. Darbe ülkeye/millete/hükûmete yapılıyordu. Biz 

milletin temsilcileriydik ve Meclis'te olmalıydık.

S. 2. Sakarya-Hendek’den İstanbul istikameti trafiğe kapatılmıştı. Ankara istikametimizdi. Ankara girişinde iki cemse 

askerî araç yolu kesmişti. Araçlarımıza silahları çevrildi. Biz geri çıkarak farklı yoldan devam ederek Ankara’ya zorlukla 

ulaşabildik. TBMM Dikmen Giriş Kapı'ya vardığımızda TBMM kapısı iki otobüsle kapatılmıştı. Kaldırımdan zorlayarak 

giriş yapabildik.

S. 3. Ankara bombalanıyor uçaklar ses duvarını aşıyordu. Görünüşe göre ölüme gidiyorduk. Ancak inanıyordum ki Hz.       

Ali (r.a.) kendisine seni öldürecekler sözüne “Elimde ecel gibi kalkanım var bir şey yapamazlar.” sözü aklıma geldi. ‘’Evet 

ecel bizim kalkanımızdı geldiyse yapacak bir şey yok. Gelmediyse kimse bir şey yapamazdı’.’

S. 4. Meclis'e bomba atılması belki dünya siyasi tarihinde çok az görülür hadiselerden bir tanesi. İnanılmaz bir şey. Yani 

ihanetin bu kadar yüksek olacağını düşünmemiştim. Hiç korktum mu? Bugün belki rahat söylüyoruz ama Elhamdülillah 

hem personelimle, şoförüm ve danışmanlarımla beraberdim. Onlarla da paylaştığım gibi; Allah’ın takdir ettiği ömür ne 

ise orada bitecektir. Dolayısıyla keyifliydi çünkü işin ucunda şehadet vardı. Bence keyifliydi.
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S. 5. Meclis'e en son bomba atıldığında ben sığınaktan yukarı çıkmıştım ve Meclis Başkanvekilinin odasına geçtim, 

kuru bir kırmızı kalem aldım, tam o sırada Meclis'e en büyük bomba, yani son bomba atıldığında danışmanım koşarak 

geldiğinde “Başkanım lütfen aşağıya sığınağa inelim.” dediğinde, aynı ifadeyi ona bir kez daha söylemiştim. “Elimizde 

ecel gibi bir kalkanımız var geldiyse yapacak bir şey yok gelmediyse kimsenin yapacak bir şeyi yok.”

Dolayısıyla, Meclis'te sabah namazından sonra yukarıya çıktığımızda gördüğümüz, hakikaten Meclis'in hali korkunçtu. 

Bombanın tesiriyle üst katlar harap olmuştu, cam kırıkları ve toz duman içindeydi. Tüm Meclis'i gezdim gördüğüm bu 

Meclis'in tarihindeki en utanç verici görüntüsüydü.

S. 6. Meclis, iktidarıyla, muhalefetiyle darbecilere karşı ve o günün atmosferiyle bence ‘’siyasi bir kimlikten uzak, 

insani bir kimlikle’’ çok net bir duruş sergiledi. Hem Genel Kurulda hem sığınakta. O gün Meclis'te bulunan 100’e 

yakın milletvekilinin her birini tek tek tebrik ediyorum. Bence bu ülkenin kaderinde evet milletin duruşuyla, Meclis'in 

duruşunu birlikte değerlendirmek gerekir. 

Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakanın çağrısıyla millet net bir duruş ortaya koydu. Meclis'deki diğer siyasi parti 

üyesi milletvekillerimiz; AK PARTİ, CHP ve MHP’den olmak üzere orada bulunan milletvekilleri, bu ülke tarihinin en 

önemli şahitleri ve en önemli kaderini etkileyen insanlarıdır.

S. 7. Zannedersem 1445 Fatih’e karşı yapılmış. Huruç Harekâtın'dan bu yana yapılmış 600 yıllık darbeler tarihinde, 

darbeyi yapanlar, iktidarı alaşağı etmeye çalışmış ve süreçte iktidar ile darbe arasında geçen bir süreç olmuştur. Burada 

gerek Osmanlı'daki iktidardan indirilen padişahlar ve rahmetli Menderes ile beraber değerlendirildiğinde, darbeye 

kalkışanlara karşı çok fazla siyasal iktidarın yada mevcut iktidarın bir tepkisi yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde son 

100 yılda ilk defa AK PARTİ 2007 deki e-muhtıraya karşı bir duruş sergiledi. Dolayısıyla millet siyasi iktidarın darbelere 

karşı duruş iradesini 2007'de görmüştü ve samimiyetini test etmişti. Kefenleriyle yola çıkan iktidar mensupları ve Sayın 

Cumhurbaşkanımızın şahsında bütün Parlamento ve AK PARTİ ailesinin duruşunu gördü. Millet bunu benimsedi ve 

sandığa yansıttı. 2015 ve 2016 yılında da o çağrıya 2007 yılından aldığı ilhamla 15 Temmuz gecesi duruşuyla sahada 

gösterdi. O gece millet ve iktidar birlikte cevap verdiler. Bence bu müthiş bir hadisedir ve yeni bir kahramanlık destanı 

yazmanın en önemli göstergelerinden birisidir. 

Burada bir şey daha söylemek isterim. Kazan, kalkışmanın ve darbenin yaşandığı en önemli üslerden bir tanesiydi. 

Kazan’daki Akıncı Üssü’nün bombalanmasını, Sayın Başbakanımız Eskişehir’deki Komutanı arayarak pist bombalansın 

demişti. O komutan “Efendim yazılı bir emir gönderin.” dediğinde Sayın Başbakan kendisine “Bu dinlediklerin yazılı 

emirdir.” demişti. O gün bu ülkenin kurmay aklı en stratejik aklı Akıncı Üssü’nün bombalanmasını öngörüyordu. 
Kazan’daki köylülerimiz ve muhtarlarımızda Akıncı Üssü’nün ne büyük bir belaya ülkeyi düçar ettiğini görerek, milletin 
kendi irfanıyla yola çıktığında neler yapılacağının en büyük göstergesini yaptılar ve samanlıktaki balyalarını alarak, 
anızlarını yakarak Akıncı Üssü’ndeki uçakların kalkmasını engellediler. Yani bu ülkenin stratejik aklı Akıncı Üssü’nün 
bombalanmasını, bizim köydeki sıradan dediğimiz vatandaşlarımızda irfanlı duruşunu sergilemiştir. Bu, ülkenin irfanı 
ile devlet aklı birleştiğinde neleri ortaya koyacağının en büyük göstergesidir. 
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S. 8. Çok ilginç ben o gece sürekli telefonla hem eşimle, hem ailemin diğer fertleri ile, annemle çocuklarımla telefonla 
konuştum. Eşim Ankara’daydı ve yalnızdı, kendisine başka bir eve nakledeyim sorusuna red cevabı vermişti. Allah’ın 
takdiri ne ise o olur demişti. Dolayısıyla darbe girişimi esnasında bizim, bence tıpkı Bedir’de olduğu gibi, insanlarımız 
Allah için yola çıktılar ve imanları gereği ne gerekiyor ise onu yaptılar. 

15 Temmuz gecesi, özellikle Belediye Başkanlığım zamanında birlikte çalıştığım yaralanan kardeşlerimiz var, gazi olan 
arkadaşlarımız var.

S. 9. Darbe girişiminde Meclis'in olağanüstü toplanması doğruydu. İsmail Kahraman Bey'i tebrik ediyorum. Bence 
Sayın Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın darbeye karşı duruşu nasıl anlamlıysa ve önemliyse Sayın Meclis 
Başkanımızın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırıp, Meclis'i açması ve çalıştırması o kadar önemlidir. O gün Meclis 
bombalanırken özellikle içeriye giren polislere lütfen burayı boşaltalım ifadesi, insanlara karşı hiçbir yere gitmiyoruz 
ifadesi çok önemsenmesi gereken bir durumdur. Kürsüde konuşan diğer parti milletvekillerimizi de tebrik etmek gerekir.

S. 10. Önceki darbeler ile karşılaştırdığımızda, bu darbenin en kahpece, en alçakça, en rezilce yapılmış bir darbe 
olduğunu söyleyebilirim. Bu darbe milletin bizatihi kendisine, millet için var olduğunu iddia eden hainlerce yapılmıştır 
ve millete karşı bir kalkışmadır. Dolayısıyla bu ülkenin siyasi tarihine utanç sayfaları olarak geçmiştir. Milletin içerisinde 
barınan bir kısım hain odakların millete nasıl silah doğrulttuklarına hep birlikte şahit olduk.

S. 11. Bence Meclis’in darbe girişimine karşı oynadığı rolü, aslında o gece Meclis açıldıktan sonra Meclis’in 
bombalanmasıyla gördük. Meclis’te Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın darbeye karşı duruşuna 
Meclis’te farklı siyası partilerin ittifakı ve topyekûn bu milletin iradesinin tecelligahı olan Parlamentoda darbeye karşı 
duruş, onları, yani hainleri çıldırtmıştı. Bence asıl kırılma noktalarından bir tanesi Meclis'in o toplantıyı yapmasıdır.

S. 12. İlave husus;

O gün başta 241 şehidimiz, 2000'den fazla gazimiz ve Parlamentoda bulunanlar bu ülkenin kaderinde önemli bir rol 
oynadılar. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Bu ülkenin siyasi tarihine şeref ve şan ile geçtiler, Allah emeklerini zayi 
etmesin.

Teşekkür ediyorum.
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Hacı Bayram TÜRKOĞLU

24, 25 ve 26. Dönem Hatay Milletvekili

Hain Darbe Girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

15 Temmuz 2016 gecesi; hain Fetullahçı Terör Örgütü mensupları (FETÖ) tarafından, Türk demokrasisine yapılan bir 

darbe girişimiydi. Haberi aldığımda Ankara Gölbaşı tarafına 30 km'lik bir mesafedeydim. Bir dost Meclisi'nde kritik 

yapıyorduk. Ailem de yanımdaydı. Başbakanımızın açıklaması, Cumhurbaşkanımızın aziz milletimizi, demokrasiye 

sahip çıkmaları, darbecilere karşı millî iradeyi hâkim kılmaları noktasında meydanlara davet etmesi sonucu ben de saat 

01.45 de TBMM Başkanımızın ve grup yönetimimizin mesajlı çağrısı ile TBMM çalışmalarına katılmak için hareket ettim. 

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM’ye gelirken eşim ve kızım yanımdaydı. Onlar beni yalnız göndermek istemediler, bana eşlik ettiler. Dikmen 

Caddesi boyunca, ellerinde Türk bayraklarıyla yaya olarak ve araçlı olarak insanlar Genelkurmay- TBMM istikametine 

geliyorlardı. Dikmen Kapı'dan araçla giremedik. Aracı Dikmen Kapı TBMM - Genelkurmay arasına park ettik. 

Genelkurmay önünde 6-7 bin insan vardı. Ben eşim ve kızım Dikmen Kapı'dan TBMM’ye 02.30 sularında yaya olarak 

polis noktasından geçtik. Kapıdaki yiğit polislerimize dua ettim. Onlar kararlı şekilde “Biz şehit düşmeden hiçbir 

darbeciyi (FETÖ’cü) kapıdan içeri sokmayacağız dediler.” kapıdan 60-70 metre içeride TBMM Ana Bina'ya yakın köşede 

iken alçaktan uçuş yapan F-16 jetin ilk bombayı Meclis bahçesine 30-40 metre yakınımıza atmasıyla o cehennemi, 

anaforu yaşadık. Şarapnel parçalarıyla ben kolumdan, eşim kollarından, kızım başından ve ayaklarından yaralandı. Eşim 

aynı anda Dikmen Kapı üstünden TBMM tarafını tarayan helikopterin açtığı ateş sonucu iki kolundan da yaralandı. Kızım 

yerde Kelime-i şehadet getiriyordu. Hemen yerden kaldırdım. Allah (cc) bize ve bir soğukkanlılık ve metanet verdi. 

Zerre korkuya kapılmadan bir yanda eşim diğer yanda kızım Dikmen Kapı'ya kadar birbirimize yaslanarak yürüdük. 
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Kapıda polis arkadaşlar yaralandığımızı fark ettiler. Yardım ettiler. Hemen sivil bir araç çevirip hastaneye gönderdiler. 
Helikopter Genelkurmay önünde bekleyen vatandaşları da taradığı için 50-60 yaralı, çok sayıda şehit vardı. Araçlar 
sürekli şehit ve gazileri taşıyordu. İlk müdahalemiz 29 Mayıs Hastanesinde yapıldı. Aynı hastanede çok sayıda yaralı 
vardı. Eşimin kolundaki mermi çekirdeğini burada çıkardılar. Kolları özellikle sağ kol dirsekten yukarı kırık, dirsekten 
aşağı 5 - 6 noktada parçalı kırık ve 6*15 cm boyunda açık yarası vardı. Sol omuz hizasının altından kurşun girip çıkmıştı. 
Biz hastaneye geldikten sonra TBMM aralıklı olarak bombalanmaya devam etti. Gece 03.30 da 29 Mayıs Hastanesinden 
özel bir hastaneye gittik. Kızım bir gün yoğun bakımda yattı. Başındaki yaralanma, kesi sütüre edildi. Benim yaralarım 
temizlenip dikiş atıldı. Eşim ise Memorial Hastanesinde 4 kez ameliyat oldu. Sağ kolundan ve sol gözaltından şarapnel 
parçaları çıkarıldı. Parçalı kırıkları ve kopan sinirleri parça ekleyerek tedavi edildi. Yaklaşık 1 ay hastanede kaldık. Şu 
anda dışarıdan tedavi devam ediyor. Fizik tedaviye başlandı. Eşimin sağ kolu sıkıntılı. Zamanla açılacak inşallah. 

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

TBMM’ye gelirken, karmaşık duygular içerisindeydim. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine köstebek harekâtıyla sızmış 
bir grup FETÖ’cü eşkıya nasıl darbeye girişir diye yorumlamaya çalıştım. Darbeler tarihinde ilk defa darbe girişimi, 
esnasında TBMM çalışıyordu. Darbeciler deliye dönmüş olmalılar. Etrafımdaki dostlara bu gece TBMM bombalanabilir 
diye söyledim. Abdestimizi alarak şehadeti göze aldık. Millî iradenin temsilcisi milletvekili olarak millet iradesinin 
yegâne tecelligâhı TBMM çalışmalarına katılmaya karar verdim. İkinci kez Gazi olan TBMM’nin Gazi Milletvekili olma 
şerefine nail olduk. Ailecek alabileceğimiz en büyük rütbeyi aldık. Allah (cc) devletimize, milletimize zeval vermesin. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

TBMM’ye bomba atılması tarihte eşine rastlanmamış bir olaydı. Bu haince acımasız saldırıyı darbe teşebbüsü ile izah 
etmek mümkün değil. Darbeler masum kalır. Bu millete, millet iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin istikbaline 
yapılmış kast hareketiydi. 

Meclis'in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

TBMM’nin bombalanması esnasında, Genel Kurulda yüze yakın milletvekili arkadaşımız, TBMM Başkanımız, Grup 
yöneticilerimiz, iktidarı muhalefetiyle millî iradeye sahip çıkmak, darbenin her türlüsüne dur demek için çalışıyorlardı. 
Peş peşe atılan bombalarla Meclis'in tahrip edilen yerlerine baktığımızda, Başbakanlık odası başta olmak üzere Genel 
Kurul Salonu'nun hemen yanına bombaların düşmesi tesadüf değil. Bilinçli, koordinatlı, planlı, milletvekillerimizin ve 
çalışanlarımızın topyekûn canına kast ve imha hareketiydi. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Ben ailemle birlikte TBMM’nin ilk bombalanmasında yaralandığımız için hastaneye giderken Meclis İdare Amirimiz,   
Hatay Milletvekilimiz Orhan Karasayar Bey'i arayıp yaralandığımızı ve hastaneye gittiğimizi haber verdim. Hastanedeyken 
peş peşe bombaların atıldığını fark ettik. O gün millet iradesini hâkim kılmak adına, demokrasiye sahip çıkmak için, 
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darbeyi püskürtmek için milletin temsilcileri, milletvekilleri tam bir kader birliği ve karar birliği yapıp şehadeti göze alıp 
TBMM’yi terk etmediler. TBMM ikinci kez GAZİ ve milletvekillerimiz gazilik şerefine erdiler. 

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımızın cep telefonu aracılığı ile televizyonlara bağlanması, canlı yayında Türk 
milletine seslenmesi FETÖ’cü darbecilerin hain planlarını bozdu ve millî irade şaha kalktı. O gece Türkiye’nin yeniden 
kurtuluş destanı yazıldı. Dünya’da hiç bir milletin yapamayacağını Türk milleti istikbal ve istiklalini kazanmak adına, 
can pahasına, şehitler vererek, geride gaziler bırakarak tanklara toplara aldırmadan savaş uçaklarının bombalarına, 
helikopterlerin mermilerine karşı gül bahçesine girercesine ellerinde Türk bayraklarıyla vatan savunmasında şehadete 
koştular. O gece herkesin bir canlı hatırası oldu. Yediden yetmişe topyekûn bir milletin millî hikâyesi oluştu. Kahramanca 
yapılan millî mücadelede Türk tarihinin şeref levhaları arasında yerini alan unutulmaz millî mücadele destanı yazıldı. 
Milletin gücü tankın gücünü aştı. Yaşasın Türk milleti. Dalgalansın Türk Bayrağımız. Ebed-müddet yaşasın Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti. 

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz üzerine kâbus gibi çökmüştü. O gece eşim, kızımla TBMM’de savaş uçağıyla ilk atılan 
bombada ve helikopterin taramasıyla yaralandığımız için unutulmaz anlar yaşadık. Aynı anda TBMM’de nöbet bekleyen 
15 kadar polisimiz, Dikmen Kapı önünde 50-60 yaralımız ve çok sayıda şehidimiz vardı. 

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

16 Temmuz 2016 günü hastanede tedavimiz, ameliyatlarımız devam ederken TBMM’nin olağanüstü toplanması 
hepimizi heyecanlandırdı, gururlandırdı. Hain FETÖ’cü darbeciler derdest edilmiş, millî İrade hâkim kılınmış, milletin 
temsilcileri milletvekillerimiz, TBMM Başkanımız, Başbakanımız, ana muhalefet ve muhalefet liderimiz tek ses tek 
yürek olarak yasama faaliyetlerinin devam ettiğini ilan ile Türk milletinin ve devletinin emrinde, hizmetinde olduklarını 
duyurmuşlardır. Özlenen millî birlik ve dayanışma anlayışı hâkim olmuştur. Darbeciler adalete teslim edilmiş, kazanan 
Türk demokrasisi olmuştur.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe Girişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz daha önce de darbelere maruz kalmıştı. 10 yılda bir demokratik düzen kesintiye uğruyor. Sonra normalleşme 
sürecine geçiliyordu. Kansızdı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar kanlı baskın niteliğindeydi. Masum bir darbe hareketi, 
yönetime el koyma girişimi değildi. Cumhurbaşkanımızın canına kastedildi. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin hükmi 
şahsiyetine kastedildi. FETÖ’cülerin hain darbe teşebbüsü ile Türk milletinin canına, varlığına kast edildi. Dışarıdan 
güdümlü bu hareket başarılı olsaydı çok kan dökülecekti. TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Emniyet Birimlerini, 
Özel Harekâtı, Özel Kuvvetleri ve stratejik noktaları ele geçirmek için acımasızca bombalayıp, savaş uçaklarıyla, 
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helikopterlerle, tanklarla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları dolduran aziz milletin üzerine saldıranlardan ihanetin 
ve vatan hainliğinin dışında ne beklenir. Darbeye karışan FETÖ’cü terör örgütü mensuplarının tamamı vatana ihanet 
suçundan yargılanmalıdır. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

15 Temmuz 2016’da yapılan kanlı darbe teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Darbeye inat TBMM’nin açık olması, 
çalışması, canlı yayında Türk milletine TBMM’den seslenilmesi, verilen mesaj, darbeci hainlerin planlarını alt üst 
etmiştir. Hainler çılgına dönmüş ve acımasızca saldırmışlardır. Millî iradenin yegâne tecelligahı olan TBMM’nin çalışması 
Türk milletinin en büyük moral gücü ve direnç noktasını oluşturmuştur. Millî birlik ve beraberlikle şahlanan yüksek 
ruh, darbecilerin süfli ve aşağılık hayallerini alt üst etmiştir. İktidarı, muhalefeti başta TBMM Başkanımız ve grup 
yöneticilerimizi, siyasi parti genel başkanlarımız olmak üzere bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kararlı 
tutumları, yüreklerindeki vatan sevgisi, millî dayanışma ve birlikte hareket etme anlayışıyla darbeyi ve darbecileri 
derdest etmede en büyük rol üstlenmişlerdir. Allah (cc) hepsinden razı olsun. Şehitlerimize Allah (cc)’tan rahmet, 
Gazilerimize sağlık ve ebedi saadetler dilerim.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Türkiye Cumhuriyeti ebed-müddet yaşasın. Aziz milletimiz dünya durdukça yaşasın. Eski Türkiye yok. Yeni Türkiye’de, 
güzel ülkemizde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için 2023’ler, 2053’ler ve 2071’e hedefler koyuyoruz. 
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Allah (cc) yar ve yardımcımız olsun. Yolun açık olsun TÜRKİYEM.

Saygılarımla.   
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Hakan ÇAVUŞOĞLU

24, 25 ve 26. Dönem Bursa Milletvekili

1 - 15 Temmuz 2016 günü yurt dışından gelen bir heyeti Meclis’te misafir ettikten bir süre sonra akşam saat 20.00 gibi 

ikametgâhıma geçtim. İkametgâhımda bulunduğum sırada evin camlarını sarsan F-16 uçaklarının seslerini duydum. 

Pencereden uçakların uçtuğu güzergâhta apartman aralarına girerek kaybolduğunu gördüğümde, bu uçuşların normal 

olmadığını kesin olarak anladım. Bu uçuşlar devam ettiği sırada bir yandan da sosyal medyada durumu takip etmeye 

başladım. Bu esnada Boğaz Köprüsü'nde tankların trafiği kestiğini öğrendim. Aynı zamanda milletvekili arkadaşlarımızın 

ortak iletişim alanı olan WhatsApp grubundan da yazışmaları takip ediyordum. Henüz resmî bir açıklama olmasa 

da bunun bir darbe kalkışması olduğu hususunda hepimiz hemfikirdik. Bir şeyler yapmam gerektiğin düşündüm. 

Derhal Genel Merkeze intikal ettim. Genel Merkeze giderken yollar sakin ve neredeyse hiç trafik yoktu. Yolda hiçbir 

askerî araca da rastlamadım. Genel Merkeze ulaştığımda buraya henüz kimsenin gelmediğini gördüm. Bunun üzerine 

tekrar eve döndüm. Bir şey yapamamanın huzursuzluğu içerisinde Meclis’e gitmem gerektiğini düşündüm ve nihayet 

Meclis’e gitmek üzere evden ayrıldım. Bu arada beni en çok endişelendiren husus, Sayın Cumhurbaşkanımızın nerede 

ve ne durumda olduğu idi! Nitekim milletvekili arkadaşlarımızın ortak paylaşım alanı olan WhatsApp grubumuzdan 

Anayasa Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Şentop, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğünü, 

milletvekili arkadaşlarımıza selamı olduğunu söyleyince bu endişelerimiz bir nebze olsun giderilmiş oldu. 

2 - TBMM’ye her zaman olduğu gibi Dikmen Kapısı'ndan girmeye karar verdim. Dikmen Kapısı'na yaklaştığımda en 

son trafik ışıklarında yolun kapatıldığını ve polislerin araçları geri çevirdiğini gördüm. Polis memuruna milletvekili 

olduğumu TBMM’ye gireceğimi ifade ettim. Polis memuru girişin yasak olduğu şeklinde karşılık verdi. Buna mukabil 

ben de ısrar ettim. Milletvekili olduğumu, hiç kimsenin TBMM’ye girişimi engelleyemeyeceğini söyledim. Bunun 
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üzerine polis memuru içeriden onay almak için bir süre beklemem gerektiğini ifade etti. Polis memurunun içeriden 

izin talep edeceğini ifade etmesi üzerine ben de acaba içeridekiler kimler sorusu belirdi. Bir süre sonra polis memuru 

içeri girebileceğimi söyledi. Ancak yanımda bulunan danışmanımın içeri alınamayacağını ifade edince endişelerim iyice 

arttı. İçeride kimlerin olduğunu bilmiyordum. Polisler de bu darbe sürecinin içerisinde miydi? Kendiliğimden teslim 

olmak üzere mi gidiyordum? Bu sorulara cevap ararken 1 no’lu kapıya geldim ve aracımdan indim. Polis arkadaşlar bizi 

nezaketle karşılayınca, buradaki polislerin vatansever polisler olduğunu anladım. Hiç durmadan AK PARTİ grup yönetim 

katına çıktım, henüz kimse gelmemişti. Birkaç dakika sonra koridorun penceresinden dışarıya baktığımda Karabük 

Milletvekilimiz Burhanettin Uysal’ın geldiğini gördüm. O’nunla birlikte Kulise indik. Orada da Kayseri Milletvekilimiz 

Hülya Nergiz ve eşinin olduğunu gördüm. Bu defa tek başıma tekrar 1 no’lu kapının önüne çıktım. Ankara Milletvekilimiz 

Aydın Ünal da gelmişti. Kısa bir süre sonra Kahramanmaraş Milletvekilimiz Celalettin Güvenç'de geldi. Celalettin Güvenç 

bize; emniyet müdürlüğünden geldiğini, özel harekâtın bombalandığını ve yaklaşık 40-45 şehidimizin olduğunu haber 

verdi. Oradaki değerlendirmelerimize devam ederken, karşıdan üç kişilik CHP’li milletvekilinin geldiğini gördüm. Açıkçası 

onların tepkisini çok merak ettim. Yanımıza geldiklerinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan 

bize “Bu darbeye hep birlikte karşı duracağız.” dedi ve yanımızdan ayrıldılar. Bu sırada, Sayın Devlet Bahçeli’nin darbeye 

karşı bir açıklaması olmuştu. Ancak henüz CHP Genel Başkanı’nın bir açıklaması yoktu. Dakikalar ilerledikçe Meclis’e 

gelen milletvekili sayısı da arttı. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ve Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanımız Süleyman Soylu da gelmişti. Meclis Başkanımız Genel Kurulu açacağını, özel gündem ile 

toplanacağımızı belirtti. Nihayet Genel Kuruldaki yerimizi aldık. Sayın Meclis Başkanımız özel gündemi açacaktı ancak 

canlı yayın yoktu. Şimdi de bu sorunu çözmemiz gerekiyordu. Bu sırada kimi arkadaşlarımız Periscope üzerinden yayın 

yapıyordu. A Haber canlı yayın aracı ile Anadolu Ajansı muhabirinin yakında bir yerlerde olduğunu öğrendik. Bu defa 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Süleyman Soylu, İzmir Milletvekilimiz Hüseyin Kocabıyık, Meclis İdare Amiri Hatay 

Milletvekilimiz Orhan Karasayar ve ben, polis koridoru eşliğinde Dikmen Kapısı'na giderek Anadolu Ajansı Muhabirini 

yanımıza aldık. Meclis İdare Amirimiz Orhan Karasayar ise canlı yayın aracına binerek aracı Çankaya Kapısı'ndan almak 

üzere hareket etti. Canlı yayın imkânı hazır hale gelince Meclis Başkanımız oturumu açtı.

3 - Meclis’e gelirken evden çıktığımda bu darbe girişiminin kesinlikle başarılı olamayacağı duygusunu hep taşıdım, 

ALLAH’ın yardımıyla bu hain girişimi de bertaraf edeceğimize olan inancımı hiç yitirmedim. Açıkçası TBMM’nin 

bombalanacağı hiç aklıma gelmemişti. Olsa olsa Meclis’in kuşatılacağını ve hainlerin bu şekilde Meclis'i ve 

milletvekillerini etkisiz hale getirebileceklerini düşünmüştüm. Tâ ki tepemize bomba ininceye kadar! Tüm bunlar 

yaşanırken beni dehşete sürükleyen bir düşünce hâsıl oldu. O da; birkaç yıl öncesine kadar Meclis’in içerisinde varlığını 

sürdüren tabur halen burada olsaydı durumumuz ne olurdu? 

4 - TBMM’de oturum devam ettiği sırada, Adalet Bakanımız kürsüde iken çok şiddetli bir patlama yaşandı. Genel Kurulu 

toz bulutu ve barut kokuları kapladı. O an için yaşadığımız duyguyu tarif etmek mümkün değil! İlk bombadan sonra 

hemen arkasından ikinci bir bombanın geleceği hissine kapıldım. Ömrümün son anlarını yaşadığımı düşündüm.

5 - Meclis’in bombalanması sonrası, durumunu gördüğümde hissettiğim şey; millî iradenin tecelligâhı olan bu 
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mekânın Kurtuluş Savaşı döneminde top sesleri duyulurken çalıştığı halde, şimdi bombalarla çalıştırılamaz duruma 

getirilmesiydi. Düşmanın yapmadıkları ne yazık ki yıllardır bu milletin kaynaklarıyla yetiştirilip donatılmış sözde TSK 

mensupları tarafından ülkemize yapılıyordu. Şu gözü dönmüşlüğü ve hainliği kelimelerle ifade etmek kabil değildir. Bu 

yaşatılanlar karşısında hiç değişmeyecek hislerim bu hainlere karşı acımasız olmaktır. 

6 - Sabaha kadar ki süreçte yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi anlatmak bu röportajın içeriğine sığmaz. Ancak şunu 

ifade etmeliyim ki; ALLAH bize bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Ben şahsen o gece, devletimize ve milletimize 

yönelen kalleşçe bir saldırı karşısında ALLAH’ın inayetiyle insanın nasıl da yüreğinin cesaretle kabardığını, söz konusu 

vatan olunca başta canı olmak üzere her şeyini feda etmeye hazır olduğunu iliklerime kadar hissettiğimi hatırlıyorum. 

Benim gördüğüm; bu hissi kadın erkek orada bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımızın da taşıdığıydı. Özellikle; CHP 

ve MHP milletvekili arkadaşlarımızla tüm görüş ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak aynı his etrafında kenetlenmiş olmayı 

görmek, bizim bu kahpe girişimi püskürteceğimiz konusundaki düşüncemizi pekiştiriyordu. 

O gece oturum sırasında üzerimize bomba düşünce neredeyse bütün milletvekili arkadaşlarımızın oturumun devam 

etmesi yönünde kararlılığı vardı.  Ancak güvenlik görevlilerimizin de yönlendirmesiyle bizlerin sığınağa gitmemiz 

gerektiği ifade edildi. Burada bir hayal kırıklığını ifade etmek isterim. O da; milletvekili arkadaşlarımız arasında 

evvelce konuştuğumuz Genel Kurul Salonu'nun altında bir sığınak bulunduğu, hatta bir tehlike anında görüşmeleri 

sürdürebileceğimiz teknolojik alt yapı ile donatılmış bir Genel Kurul Salonu'nun varlığına ilişkin sözlerin bir şehir 

efsanesinden ibaret olduğunu görmemdi. Gerçekten de bizi sığınak olarak götürdükleri yer, sadece biraz daha korunaklı 

olan, bir ucu otoparka açılan, koridorun bulunduğu, teknisyen odalarının yer aldığı bir bölüm idi.

Gece boyunca bir savaş uçağının ve bir helikopterin sürekli üzerimizde dolaştığını duyuyorduk. Saatler boyunca bu 

helikopter ve uçak üzerimizden ayrılmadı. Bombalamalar oldu. Yukarıda yaşanan çatışmalar sonucunda yaralanan 

emniyet görevlilerimiz bizim bulunduğumuz alana getirilip tedavi edilmekteydi. Nitekim sabaha karşı çok yoğun bir 

çatışma yaşandı. Bunun sebebini sorduğumuzda; hainlerin Meclis’e indirme yapmak istediklerini ve Meclis polislerimizin 

kendilerine mukavemette bulundukları cevabını aldık. Polislerimizin ellerinde bulunan silah ve mühimmatın yetersiz ve 

zayıf olduğunu düşündüğümüzden, bir süre sonra darbecilerin indirme hususunda başarılı olacaklarını ve devamında 

bizi ya teslim alıp ya da şehit edeceklerini kendi aramızda konuştuk. Bir an önce havanın aydınlanması için dua ediyorduk. 

Hava aydınlanınca işlerin değişeceğini biliyorduk. Ben şahsen sabah namazını son namazım olarak eda ettim. Gece 

yarısında bize iletilen bir bilgi Eskişehir’den dost uçaklarının havalandığı, çok az zaman sonra bu uçaklar tarafından 

üzerimizdeki F-16 ve helikopterin etkisiz hale getirileceği yönündeydi. Ancak saatler geçmesine rağmen üzerimizde uçak 

ve helikopter halen dolaşıyordu. Anlaşılan çatışmalar sürüyordu. Bu sırada milletvekili arkadaşlarımızdan bazıları başka 

bir tehlikeye işaret ettiler. O da; üzerimizdeki F-16’nın yakıtının bitmesi durumunda, bu gözü dönmüşlükle hainlerin, 

uçağı birliğe indirmek yerine, Külliye ya da Meclis Binası'na intihar saldırısı gerçekleştirebileceği düşüncesiydi. Çok 

şükür her türlü kötü senaryoya rağmen ALLAH’ın yardımıyla gece aydınlığa kavuştu. Bir süre sonra uçak ve helikopter 

sesi duyulmaz oldu. Ben ve Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can, bulunduğumuz yerden ayrılarak Genel Kurul katına 

çıktık. Gördüğümüz manzara karşısında dehşete kapıldık. Meclis adeta bir harabe yerine dönmüştü. Bu kadar hainliği 
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tasavvur dahi edemezdik. Meclis'i bu hale getirenler bizim milletimizin fertleri olamazdı. Bize bunu düşmanlarımız bile 

yaşatmadı. Henüz hiçbir şeyin değişmediğini, Külliye'nin önünde yaşanan, televizyondan gördüğümüz bombalama ile 

anlaşmıştık. Saatler ilerledi, saat 10.00 gibi Meclis Başkanımız Genel Kurul Salonunda tekrar oturumu açtı. Oturum 

sırasında Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, Başbakanımızın saat 11.00’de bir açıklama yapacağını duyurdu ve 

Genel Kurulun saat 14.00’te olağanüstü toplanacağını belirterek oturuma ara verdi. Ben de eve gitmek üzere Meclis’ten 

ayrıldığımda Çankaya Kapısı'na yakın bir yerde yol üzerinde tankların üzerinden geçmesiyle adeta kağıt haline dönen 

araçları gördüm. Bugün tekrar tekrar şükrediyorum. Milletimiz ve devletimiz büyük bir tehlikeyi atlattı. Şimdi artık 

hesap sorma zamanıdır. 

7 - Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda küllerinden doğan milletimizi ve ecdadımızı hep okuduk. Onların 

kahramanlıklarını ve destansı mücadelelerini gözlerimizin önüne getirdik. Ancak ilk defa olarak bu süreçte, o ecdadın 

torunları olan bu milletin fertleri söz konusu vatan ve mukaddesat olunca aynı duruş, aynı cesaret ve aynı destansı 

mücadeleyi vereceğini bir kez daha dost düşman herkese göstermiştir. Çıplak bedenleriyle tankı durdurmaya kalkan, 

göğsünü kahpe kurşunlara siper eden bu millet asla boyun eğdirilemez, teslim alınamaz. Bugün daha iyi anlıyoruz ki; 

bu kalkışma bir yönetime el koyma teşebbüsü değildir. Aksine vatanı peşkeş çekme, milleti teslim alma teşebbüsüdür. 

Milletin bütün fertleri ilk anda bunu idrak etmiş ve gerekeni yapmıştır. Bu milletin bir ferdi olmak her türlü gururun 

üstündedir. ALLAH onlardan razı olsun. Şehitlerimize ALLAH’tan rahmet dilerim. Gazilerimize acil şifalar dilerim. Bize 

düşen, bu milletin ve bu ülkenin hak ettiği noktaya taşınması için gece gündüz çalışmaktır. 

Yine, bu kalkışma göstermiştir ki; milletimiz, kendi bağrından çıkan, kendisiyle aynı ufku gerçekleştirmek için mücadele 

veren ve “Ben kefenimi giydim de yola çıktım.”  ifadesini geçtiğimiz süreçte her tehlike ve tehdit karşısında müşahhas bir 

şekilde ortaya koyan liderini asla yalnız bırakmayacaktır. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

şahsında kendini bulmuştur. Milletimizin bu hain teşebbüs karşısında ortaya koyduğu irade, Türkiye’yi yeni bir sürecin 

içerisine sokmuştur. Şimdi eskisinden daha güçlüyüz. Hedeflerimize ulaşmak noktasında daha kararlıyız. 

8 - Meclis'te bulunduğumuz sırada, televizyon ve cep telefonlarımız aracılığıyla dışarıda yaşananları takip etmeye devam 

ediyorduk. Dışarıda yaşananları an ve an izleme imkânımız vardı. Bu nedenle dışarıda olup bitenlerden haberdar olmak 

ve her bombalamadan sonra iyi ve sağlıklı olduğumuzu haber verebilmek o an için bizim adımıza en değerli şeydi. Bu 

sırada Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un şehadeti bizi derinden yaraladı. Meclis’e indirme yapmaya çalışan darbeci 

hainlere karşı mücadele eden polis arkadaşlarımızdan yaralananlar bizim bulunduğumuz noktaya intikal ettiriliyor ve 

ilk müdahaleleri doktor milletvekili arkadaşlarımız vasıtasıyla yapılıyordu. Bu anlar, hiçbir zaman için unutamayacağım 

anlardır ve bu anlar hiçbir zaman darbeci hainlere karşı yüreğimizi soğutmayacak anlardır. 

9 - Ertesi gün TBMM’nin olağanüstü toplandığı sırada bende en çok iz bırakan husus; milletimizin bütün katmanlarının 

millî iradenin tecelligâhı olan Meclis’in etrafında kenetlenmiş olmasıdır. O sırada kamu, özel her kesimin temsilcisi vardı. 

Bu fotoğraf müstesna bir fotoğraftır. Bir olmuştuk, yumruk olmuştuk ve Türkiye’yi hep birlikte bir cenderenin içerisinden 

kurtarmıştık. 
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10 - 15 Temmuzda yaşanan bir darbe girişimi değildi. Türkiye’yi bölme ve milleti teslim alma projesiydi. Bu, her ne kadar 

yönetime el koyma teşebbüsü ise de, başarılı olsaydı ülkemizi bir iç savaşa sürükleyecek ve bölünmesi ile sonuçlanacaktı. 

Bu nedenle 15 Temmuzu diğer darbelerle mukayese etmek bizi yanlış yerlere sürükleyebilir. 

11 - Bu girişimin akamete uğramasının en hassas unsuru; Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi sokağa davet etmesi 

ve milletimizin de bu davet mucibince sokaklara inmesidir. En sıcak anların yaşandığı sırada Meclis bombalanırken, 

MHP, CHP ve AK PARTİ milletvekillerinin hep birlikte darbe karşıtı bir tutumla mesaj vermeleri ve bu oturumun canlı 

olarak yayınlanmasının milletimize cesaret, darbeci hainlere de korku verdiğini düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin yapması gereken buydu ve o anda o gerçekleştirilmiş oldu. 
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Halil ETYEMEZ

25 ve 26. Dönem Konya Milletvekili

Cevap 1;  15 Temmuz günü Meclis'teki çalışmalarımın ardından Murat Bilgin, Fatih Öncü ve Oktay Sümer ile birlikte 

Külliye'nin hemen yakınında bir yerde sohbet ettikten sonra gece 22.00’ye doğru Keçiören Subayevlerindeki evime 

geçerken iki telefon aldım. Telefonlarda arkadaşlar bir hareketlilik olduğu, havada jet uçakların çok yakın uçtuğunu 

söylediler. Ben de kendilerine jetler elbette uçacak, işleri bu dedim. İşin aslı böyle bir hainlik hiç aklıma gelmedi. 

Akşam birlikte olduğum arkadaşlar Yenimahalle’de MİT binası önünde çatışma olduğunu gördüklerini söylemelerinin 

ardından televizyonu hemen açtım. İstanbul Boğaz Köprüsü'nün terör saldırısı şüphesiyle asker kılığındaki hainlerce 

tutulduğu yeni yeni ifade ediliyordu. Her iki olayı birleştirince bu paralelci, asker kılığındaki teröristler Ağustos Şurası 

öncesi darbe mi yapıyor dedim. İlk aklıma gelen bu oldu. Eve geldiğimde birkaç telefon görüşmesi yaptım. Telefonla 

görüştüğüm arkadaşlar “Sayın Vekilim gelelim sizi alalım, şimdi size ne yapacakları belli olmaz, bizim eve gidelim.” 

şeklinde tekliflerde bulundular. Ben de arayanlara arkadaşlar neyin hesabındasınız? Bu saatten sonra herkes vazifesini 

yapsın ve iradesine sahip çıkmak için harekete geçsin diyerek mukabele ettim. Arkadaşları yanıma çağırdım. Büyük 

oğlum Hasan Eren ve onlarla birlikte saat 23.00 gibi evime en yakın gidilebilecek ilk yer olan Keçiören AK PARTİ İlçe 

Binası'na hareket ettik. Aklımda hep bu şerefsizlerin gelecekleri varsa görecekleri de var düşüncesi vardı. O sırada 

uçak ve patlama sesleriyle Ankara’nın üstüne barut kokuları sinmeye başlamıştı. Keçiören AK PARTİ Teşkilat Binası'na 

vardığımızda milletin toplanmaya başladığını, ilçenin önünde herkesin Reisi yedirmeyiz gerekirse ölürüz diye 

bağırdığını duydum. Kimi Kur’an okuyor kimi de Rabbim sen bu millete ve Reisicumhur’ a yardım et diye dua ediyordu. 

İlçe başkanımız ve halkla istişarelerimizde bir kısmımızın Cumhurbaşkanımız gelirse diye havaalanına bir kısmımızın da 

Kızılay’a çatışma olduğu söylenen Genelkurmay'ın önüne gitmesi kararını aldık. Biz havaalanına gitme kararı alıp yola 

çıktık. İlçe başkanımız ve halkımızla helalleştik. O esnada arabada Ankara Milletvekilimiz Meclis İdare Amirimiz Ahmet 
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Gündoğdu’ yu aradım neredesiniz diye. O da TBMM’ de olduğunu, vekillerimizin de TBMM’ ye gelmesi gerektiğini iletti. 

Bizde milletin iradesinin tecelli ettiği yer olan TBMM‘ye doğru yöneldik.

Cevap 2; Ulus civarında Kızılay yönünün askerlerce tutulduğunu ve tanklarla yolların tutulduğunu görünce Maltepe 

Köprüsü istikametinde gitmeye karar verdik. Maltepe Köprüsü'nden ara sokaklardan Balgat’ a oradan da Çankaya’ nın 

üst kısmındaki Atakule'den geçerek konsoloslukların önünden Meclis’ in Çankaya Kapısı'na geldik. Tanklar ve o hainlerin 

ezdiği sivil araçlarla karşılaştık. Yollar boştu ve Ankara’nın üzerine hainlerin kokusu sinmişti. İçimde bunun hesabını 

hainlere mutlaka soracağız hıncı vardı. Sinirliydim, o ruh haliyle Çankaya Kapısı'na geldik o sırada cep telefonundan 

Cumhurbaşkanımızın CNN'deki açıklamasını canlı dinliyorduk. İşte dedim lider! İşte Reisicumhur! Arabadaki herkese 

büyük moral oldu o konuşma. Çankaya Kapısı önünde kahraman polislerimiz önlem almıştı, muhtemel bir Meclis'i işgal 

hareketine karşı hazırlık yapmışlardı. O hızla Cumhurbaşkanımızın da verdiği moralle Meclis'e girdik. Çünkü o ana kadar 

Reisicumhur nerde diye birbirimize soruyor ve endişe ediyorduk. Ama Rabbimin onu koruyacağını da biliyorduk.

Cevap:3; Bir askerî darbe girişiminde korkaklar için gidilecek en son yer herhalde TBMM'dir. Nasıl ki kahraman halkımız 

o gece iradesine sahip çıkmak için ecdadına layık şekilde ölümü göze alarak sokaklara akın akın indiyse biz de millet 

iradesinin tecellisi, milletin en önemli temsili olan TBMM’ye giderek bu kutsal mekâna sahip çıkma kararını almıştık. 

Bazıları neden oraya gittiniz sokakta kalsaydınız diyebilir. Lakin milletin vekilleri böyle bir geceyi o kutsal mekânda 

dimdik, darbecilere bu millet adına haddini bildiren açıklamaları yapmak üzere oradaydı. Her şeyden öte milletin 

irade merkezi, milletin namusu Meclis'tir. TBMM’ nin saldırıya en azından işgale uğrayabileceğini tahmin etmiyorduk. 

Buradaki detay şu; biz milletin iradesinin emin ellerde olduğunu, asla bu milleti vesayet altına alamayacaklarını 

haykırmaya başlayınca bombaları başımıza yemeye başladık. Bu açıklamalarımızı yaparken artık bu işin boyutunu da 

tahmin ediyorduk.

Cevap:4; Acı ve nefret hissettim. Korku asla hissetmedim. İşimiz milletin iradesini vekilleri olarak korumaksa ve bu 

iradeye sahip çıkmaksa bunu asla tereddüt etmeden, ilerisini ve gerisini düşünmeden yapmak lazımdı. İnsan işine 

odaklanınca amacına kitlenince ölümü düşünmüyor. Demek ki gerisi takdiri ilahi oluyor.

Ayrıca öfke hissettim. Büyük, bedenimi yakan, adeta gözlerimden çıkan bir öfke… Aklını ipotek edenlere karşıydı bu 

öfke. İnsanın insanlığından çıkmasını gözler önüne seriyordu manzara.

Cevap:5; Atılan bombaların hangi noktalara atıldığını görünce zaten aslında Meclis çatısı altındaki milletin iradesine 

hizmetkâr olanları yok etmeye yönelik olduğunu düşündüm. Meclisimizin işlevselliğini yok etmeye, Meclis'i adeta 

bitirmeye yönelik saldırılardı bunlar.

Mesele Meclis'in orası burasından ziyade mesele millet iradesinin tecellisi olan bu yerdi, mesele milletin ta kendisiydi.

Cevap:6; Benim için 15 Temmuz gecesi; zamanla her yerde bütün izleri yok olsa da ki olamaz. Hafızamda asla yok 

olmayacak bir zaman dilimidir. Düşünün bir milletin yalnızlıkla, kimsesizlikle olan imtihanında o gece ailece, hep 

birlikte el ele ölüme gidebilmesinden daha anlamlı hayatta ne olabilir? Büyük oğlum Hasan Eren de o gece benimle 
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birlikte TBMM’ de idi. Ona; ”Burada şehit olabiliriz tarihe şahitlik ediyoruz  fiilen ve manen nesiller boyu anlatılacak bir 

tarihe. Bunu asla unutmayacak ve unutturmayacaksın.” dedim. Her ailenin, her milletin tarihinde böyle kırılma anları 

şeref zamanları vardır, benim ve ailem için de 15 Temmuz gecesi böyle bir zaman dilimidir. Zor anlarda insanın aklına 

hep en sevdikleri gelir benim de aklıma en küçük evladım Akif geldi , Suriye’nin, Halep’in yetim çocukları geldi. Oysa 

benim Akif’ imin gideceği bir Türkiye’de olmayacaktı. Ne büyük acı. O gece bu millet elleriyle, kanlarıyla Anadolu’nun 

yeniden dirilişinin adını koydu, her zaman bir yüzü toprağa dönük Anadolu insanı şehitleriyle bu topraklara yeniden 

hayat verdi. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Rabbim 15 Temmuz şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, onların 

şahitliğine bizleri mazhar eylesin. Tabii ki muhalefet milletvekilleriyle (HDP yoktu.), o gece hep birlikte direnmek, 

demokrasimiz ve bu ülkenin geleceği adına müthiş bir duygu. Çünkü bizi bombalarlarken ayırt etmediler şu parti bu 

parti diye, bizi bombalarlarken düşünce ve ideolojimize bakmadılar. Tek bir hedefleri vardı YIKIM. Ama her vekilimizin 

yüreğinde cesaret vardı. Korkaklığın emaresi bile yoktu. Milletimiz gibi vekillerimiz de zor zamanlarda hainlere karşı bir 

olabilme becerisini ortaya koydu. Orada ki herkesle gurur duydum.

Cevap:7; “Millet darbeye darbe yaptı.” diyerek bu sorunuza cevap vermeye başlamak isterim. Bizim milletimizin 

yüreğinde İMAN var. Öyle bir iman ki bu ecdadına layık. Dedeleri nasıl ki bütün dünyaya meydan okuyarak Çanakkale’de 

ve Anadolu’da torunları olan bizlerin rahatı için; “Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa şerefle toprağın altına 

girerim.”  idraki ile canlarını teslim ettiyse aynı idrakle 15 Temmuz gecesi torunları da Başkomutanın emri ve Allah’ 

ın izniyle vatanını hainlere teslim etmemek için çeliklere çıplak gövdelerini kalkan eylediler. Bu bize açıkça şunu 

göstermektedir; milletimiz inanmıştır. Liderine ve geleceğine inanmıştır. Şimdi dünya diyor ki bu millet nasıl bu kadar 

cesur olabiliyor, ölümden korkmuyor. Bilmiyorlar ki birilerinde dehşet duygusu oluşturan ölüm bizler için Mevlana’nın 

deyimiyle “düğün gecesi” ve mutlulukların en büyüğüdür. Çünkü biz şehadete inanmış, vatan ve bayrak uğruna ölenlerin 

Hazreti Peygamber’e komşu olduğuna iman etmiş bir milletiz. Şimdi ne yandan gelsin, neylesin bize ölüm.

Böyle bir milleti asla yenemezsiniz, onların anlamadığı bu. Bu Aziz Millet Kurtuluş Savaşından sonra ilk defa yeni bir 

destan yazdı o gece bunu bütün dünya gördü ve yaşadı.

Cevap:8; Haberler, aslında vekil arkadaşlarımızın birbirlerine ilettikleri ile sınırlı kalıyordu. Telefonlarımızdan gelişmeleri 

takip etmeye çalışıyorduk. Kendimle ilgili yukarıdaki sorularınızda da belirttiğim üzere en ufak bir korku ve endişem 

yoktu. Bizler tamamen milletimizin iradesine sahip çıkma arzusu ile sabaha kadar Meclisimizdeydik. Bu uğurda şehit 

de olabilirdik, gazi de. Rabbim nasip etmedi. Ancak elbette insanın aklına böyle bir durumda geride bırakacakları olan 

canları ve cananları da geliyor. Şehit olan akrabam yok ancak şehit olanların hepsi bizim yakınımızdır, canımızdır.

Cevap 9 ; Olması gereken oldu. Zaten biz sabahlamıştık. Sürecin sıcağı sıcağına değerlendirilmesi ve ne ile karşı karşıya 

olduğumuz noktasında ileriye dönük yol haritası çizmemiz gerekiyordu. Bu sebeplerden millet iradesine bu ihaneti 

yapanların millet iradesinin merkezi olan Meclisimizde ele alınması mühimdi. Meclisimiz de bu noktada hemen 

toplanıp yapılması gerekenleri yapma yolunda çalışmalara başladı.

Cevap:10; Elbette milletimiz önceki darbelerde de kendi iradesinin bir tarafa atılmasını, vesayetle yönetilmeyi 
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istemezdi. Ancak demek ki inanmışlık ve liderine sahip çıkma duygusu bu kadar benimsenmemiş olacak ki ölümü 

göze alıp çeliklere gövdelerini siper etmedi.15 Temmuz sürecinde de şu husus çok önemli; gerek Cumhurun başı olan 

Başkomutanımız , gerek Cumhurun vekilleri olan siyasetçilerimiz gerekse Cumhurun kendisinin dik duruşu hesapları alt 

üst etmiş ve millet darbeye darbeyi yapmıştır. Kalplerine korku tecelli eden bu hain yapının elleri ayaklarına dolaştıktan 

sonra iyice batıp Meclis'i, Külliye'yi bombalayacak kadar akılsızca işlere kalkışması bize bunu açıkça göstermektedir. 

Zaten diğer darbe girişimlerinde böyle halkının üzerine fütursuzca ateş edilmemiş, Meclis bombalanmamış, askerî 

birimlere saldırılmamıştı.

Cevap:11; Aslına bakarsanız darbe girişimine Başkomutanının emriyle darbe yapan, göğsünü hayasızca akına siper eden, 

Akıttığı kanlarla şehadet mertebesine ulaşan, yaralanarak gazilik şerefine mazhar olan büyük milletimizin vekilleri olan 

bizler yapmamız gerekeni yaptık. O büyük milletin namusu ve şerefi olan Meclisimizi, millet iradesini ölümü göze alarak 

bekledik. Karşımızdakilerin ne kadar gözü dönmüş olduğunu sıktıkları kurşunlar ve attıkları bombalar göstermektedir. 

Meclis'te bulunmamızın elbette çok büyük bir etkisi vardı. Şunu asla unutmamak gerekir Meclis açıksa millet iradesi iş 

başındadır. Yani hainler başarısız, milletimiz başarılı olmuş demektir işte bizim övünç kaynağımız budur. Elhamdülillah 

ki bizler o gece Meclis'teydik ve millet iradesinin tecellisi olan Büyük Meclisimize sahip çıktık.

Cevap:12; İşte tüm bu nedenlerden ülkede siyasal bürokrasinin hakim olabilmesi için, 15 Temmuz bize göstermiştir 

ki artık milletle devleti barıştıracak, bir an evvel sivil, şeffaf ve tamamen milletin anayasası olan yeni anayasa sistemi 

hayata geçirilmelidir.
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24, 25 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

O gün Cuma namazından sonra saat 20.30’a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odamda mesai arkadaşlarımızla 

çalıştık. Günlük rutin işlerimizle ilgilendik. Ancak o saate kadar hiçbir şey hissetmedik. Akşam evimize ulaştığımızda 

televizyon kanalları Boğaziçi Köprüsü'ndeki tankları gösteriyordu. Tabii bu durumun bir darbe girişimi olduğunu 

düşünmedim. Bir terör saldırısı olabileceğini düşündüm. Olayları takip etmeye başladım. Ne olduğuna dair ilk başta 

bir açıklık getiren olmadı. Ta ki! Saat 23.05’te Başbakanımızın canlı yayın bağlantısıyla bunun bir darbe kalkışması 

olduğunu öğrendik. Böylelikle işin ciddiyetinin farkına vardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayın bağlantısındaki 

çağrısı ve AK PARTİ Grup Başkanlığından gelen mesaj ile Meclis’e gelmeye karar verdik.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Şanlıurfa Milletvekilimiz Mahmut KAÇAR ve danışmanım ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arabamızla giriş 

yapabilmek için tüm giriş kapılarını dolaştık. Kapıların hepsinin önüne tankların girişini engellemek amacıyla otobüsler 

çekildiğinden taksimizi Dikmen Kapısı'nın önüne park ettik ve içeriye yürüyerek girebildik. Tam o sırada darbeciler 

tarafından silahla ilk tarama gerçekleştirildi. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Zamanın milletin emanetine sahip çıkma zamanı olduğunu düşünerek evden çıktık. Milletimizde olduğu gibi bizlerde 
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de korku ve tedirginlik yoktu. Meclis'in bombalanabileceğini düşünmemiştim.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Gece Saat 02.30 civarında Genel Kurul Binası bombalandı. Genel Kurulda yaklaşık 60 milletvekili vardı. CHP ve MHP’den 

de milletvekillerimiz oradaydı. Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey olağanüstü toplantıyı yönetiyordu. Her 

birimiz darbeye karşı olduğumuzu beyan ediyorduk. Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’da darbecilere Meclis'i 

bırakmayacağımızı söylüyor ve motive ediyordu. O sırada tekrar bombalama olayını yaşadık. Bazılarımız sığınağa 

indi. Sayın Bozdağ’ın “Öleceksek burada öleceğiz.” diyerek sığınaklara inmeyi ret etmesini destekledik ve yanında 

bulunduk. Darbeciler tarafından sabaha kadar 3-4 kez daha TBMM uçaklarla bombalandı ve helikopterlerle taramalar 

gerçekleştirildi. Sonrasında bizler de sığınağa indik. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

O gece çok şeyler yaşandı, tarifi ve izahı mümkün değil. Gün geçtikçe işin ciddiyetini anlıyoruz. Ele geçirilen belgeler, yeni 

çıkan görüntüler işin vahametini ve darbe girişiminin ne kadar haince bir kumpasla hazırlanmış olduğunu görüyoruz.

Fethullahçı Terör Örgütü mensupları gerçek yüzlerini 15 Temmuzda 6 saat içinde gösterdiler. Ben bunu sadece bir 

kalkışma olarak görmüyorum. Yaşananlar aslında bir lideri yok etme, bir ülkeyi ve ümmeti parçalama girişimidir. 

Suriye ve Irak’ta neler oluyor görüyoruz. Türkiye’de Suriye ve Irak gibi yapılmak istendi. 17-25 Aralık’ta FETÖ’nün iç 

yüzünü görmüştük, bu darbe girişimiyle iç yüzlerini açık ve net bir şekilde bir kez daha görmüş olduk. 

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Özellikle savunma sanayimizin gelişmesiyle övündüğümüz bu günlerde, sınırlarımızın korunmasında ve güvenliğimizin 

sağlanmasında kullanılması gereken silahlarımızla, Türk askeri üniforması giymiş teröristlerce vurulduk. Bu herkesi 

olduğu gibi beni de çok üzdü. Bu ihanetin bir izahı kesinlikle olamaz. İhanet kelimesi bile yaşanan durum ve yapılanlar 

için yetersiz. Liderimiz bu süreçte, sağduyulu davranarak milletin ona güveninin ne kadar gerçekçi olduğunu da tüm 

dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Söz konusu vatan olunca tüm partilerle ve hiçbir farklılık gözetilmeksizin nasıl bir 

ve beraber olabileceğimizi tüm dünyaya göstermiş olduk. Maddi gücü yenen bir maneviyat söz konusuydu. Çanakkale 

ruhunu bir kez daha yaşamış ve yaşatmış olduk. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, Millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Milletimiz, darbe girişiminin millî iradeye yani kendilerine yapıldığını biliyordu. Tarihimizde darbelerden çok çekmiş olan 

milletimiz, bir kez daha geçmişte yaşananları yaşamak ve gelecek nesillere yaşatmak istemiyordu. Genciyle yaşlısıyla 

darbe girişimine karşı cansiperane kendilerini tankların, mermilerin ve topların önüne atarak kahramanca direnen 
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halkımız 15 Temmuz akşamı ikinci bir kurtuluş destanını yazmıştır. Milletimize can borcumuz olduğunu düşünüyorum.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Darbe girişimini öğrenir öğrenmez hiç tereddüt etmeden evden TBMM’ye geçtim. Olağanüstü toplanan Meclis 

çalışmaları esnasında gerek eş, dost, akrabalarım olsun gerekse Şanlıurfalı hemşehrilerim ile sürekli telefonlaşarak 

onları meydanlara davet ettim. Sabaha kadar da Şanlıurfalı hemşehrilerim ile irtibat halindeydim.

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Çok güzel bir tabloydu. 79 milyonun tek yumruk ve tek yürek olduğu bir zamandı. Meclis'te bulunan dört siyasi partinin 

farklı görüşleri de olsa, vatanımız için tüm milletvekillerimiz ile birlikte millî iradeye sahip çıktık ve bundan sonrada 

çıkmaya devam edeceğiz. 

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bundan önceki darbeler siyasete yönelik ve iktidarı yıkmak için yapılmış iken bu darbe ise bir lideri, bir ülkeyi, bir milleti 

ve bir ümmeti yok etme girişimiydi.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet etmesi, uçağı ile F-16’lara rağmen Atatürk 

Havalimanına inmesi ve bizlerinde milletimizin temsilcisi olarak TBMM’yi açık tutmamız ve çalıştırmamız halkın 

güvenini ve motivasyonunu arttırmıştır. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Dinî ve millî söylemleri kullanan FETÖ terör örgütünün gerek içeride gerekse dışarıda AK PARTİ yönetiminin prestijinden 

yararlanarak yabancı ülkelerde kendine yer bulan bu ihanet şebekesinin ülkemize ve milletimize değil de kimlere 

hizmet ettiğini bir kez daha görmüş olduk. 

Başta diğer cemaatlere, tarikatlara ve İslam dinimize tarif edilemeyecek derecede büyük zarar vermiştir.

Rabbimden, ülkemize ve milletimize bu ve buna benzer olayları bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum.
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Hülya NERGİS

 26. Dönem Kayseri Milletvekili

1) 15 Temmuz akşamı bir kafede yardımcımla birlikte oturuyorduk. Saat 22.10 civarında havadan uçaklar geçmeye 
başladı. Sonra gürültü üzerine Özbek asıllı olan yardımcım telaşlandı, ’’Hülya Hanım ne oluyor? Bu neyin nesi?’’ 
diyerek bana sordu. Bende parmaklarımla dikdörtgen işareti yaparak ‘’Bunu bir Türkiye haritası olarak kabul edersek, 
Ankara bu dikdörtgenin tam ortasına isabet ediyor, biz Türkiye’nin tam ortasındayız, sınırda değiliz, buraya kadar 
düşman uçağı gelemez, korkma, muhtemelen tatbikat veya eğitim yapılıyordur. Telaşlanmaya lüzum yok.’’ diyerek 
teselli etmeye çalıştım. Sonra eve geldik. Saat 22.30 civarında, danışmanım (Sokullu Çay Bahçesi'nde ailesiyle birlikte 
oturuyormuş.) beni arayarak ‘’Çay bahçesinde darbe olduğu konuşuluyor, evdeyseniz, müsaitseniz yanınıza geleyim 
mi? Konuşalım.’’ dedi. Danışmanımın bu sözü üzerine NTV’yi açtım. İstanbul’da şimdiki ismi 15 Temmuz Köprüsü olan 
Boğaziçi Köprüsü'nün trafiğe kapatıldığı, askerî bölgelerde bir askerî hareketlilik olduğu, haberi yayınlanmaktaydı. Çok 
geçmeden Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bir haber kanalına telefonla bağlanarak ordu içerisinde bir kalkışmanın 
olduğu, bu kalkışmanın önlenmesi için gerekli adımların atılmaya başlandığı şeklinde beyanda bulundu. Biz darbenin 
olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Önce panik olduk. Fakat Sayın Başbakanımızın sakin ve kendinden emin 
konuşması üzerine biraz rahatladık. Bunun üzerine, bir an önce bir şeyler yapalım düşüncesiyle eşim, danışmanım 
ve ben, aramızda konuşmaya başladık. Bir haber gelmiş midir diye, WhatsApp grubuna baktığımda, vekiller arasında 
TBMM’de toplanalım yazılarını gördüm, aynı anda AK PARTİ Grubundan’ da TBMM Başkanımızın vekillerin TBMM’ye 
gelmelerini istediği mesajı gördüm ve biz hemen TBMM’ye gelmek üzere yola çıktık. Yolda gelirken yollar çok boştu. 
Sakindi. TBMM’ye araçla almadılar. Arabamızı Dikmen Kapısı'nın karşısına, Kara Harp Okulu'nun giriş kapısına park 
ederek, Dikmen Kapısı'ndan Meclis’e girdik. TBMM’ye girdiğimizde sadece güvenlik görevlileri vardı. Vekillerden 
kimse yoktu. Işıklar kapalıydı. Bunun üzerine kulisten geçerek, grup başkanvekilleri yerindeyse onlarla görüşelim diye 
başkanvekillerinin odalarına doğru yürüdük. Bu arada telefonla TBMM’ye geldiğimizi, kimsenin olmadığını WhatsApp 
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grubumuza mesaj attım. Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu grup odasına çıkmış, aşağıya indi, sonra vekillerimiz birer 
ikişer gelmeye başladılar. Işıkları açmak için güvenlik görevlileri ile arkadaşlarımız görüştü. Görevliler ışıkları açmak 

istemedi. Görevlileri ikna etmemiz sonucunda ışıkları açtırdık “ya demokrasi, ya ölüm diyerek” salona girdik. Parti farkı 

gözetmeksizin tek vücut olduk ve dimdik durduk. 

2) Gece 02.42 sularında, milletin Meclisi'nin üzerine bombalar yağdırmaya başladılar. Silahlarla taradılar. Bir tek adım 

atmadık. Adi, hain teşebbüse, cesaretle ve onurla direnip, sığınaklara geçtik, darbe püskürtülünceye kadar her birimiz 

ölümü yanı başımızda hissede hissede tüm dünyaya örnek bir duruş sergiledik. 

3) TBMM’ye girişte herhangi bir zorluk yaşamadık.

4) TBMM’ye gelirken ülkeyi krize, derin karmaşaya ve iç savaşa sürüklemek isteyenlere karşı bir şeyler yapmamız, bir 

mesaj vermemiz gerektiği düşüncesindeydim. Nitekim Meclis’te de bir araya geldiğimizde, parti farkı gözetmeksizin, 

tek vücut olup, bu çirkin girişimi püskürtmemiz için tüm vekillerin TBMM’de bulunması gerektiğini düşündüm. 

TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini hiç tahmin etmedim. Hele de bombalanacağını hiç düşünmedim. Ancak; Kader 

de ölüm varsa bundan kaçış olmadığını düşünerek yola çıktık. Yola çıkarken yardımcıma ‘’Korkma bir şey olmaz, 

biz döneceğiz, siz bizi evde bekleyin. Oğlum sana emanet. Allah’a emanet olun. herşeyin hayırlısı..’’ diyerek eşim ve 

danışmanım ile birlikte yola çıktık.

5) Meclis’e bombanın atılması üzerine tabii ki korktum. Ama kaderde olandan kaçılmaz. Eğer ömrümüz varsa buradan 

çıkarız, ömrümüz yoksa da buradan çıkamayız, güzel Türkiye’miz, canım vatanım için Allah’a yardım etsin diye elimdeki 

tespihimle durmadan dua ettim, sükûnetimi muhafaza etmeye çalıştım.

6) Meclis’in bombalanmış olması bana; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, milletvekillerimizin ve Aziz 

Türk milletinin ne çok düşmanının olduğu ve işimizin de çok zor olduğunu hatırlattı. Bombalama hadisesini, batının bize 

bir gözdağı olarak yorumladım. Adeta dediler ki; ‘’Ayağınızı denk alın, biz sizi kendi silahınızla ve kendi askerinizle teslim 

alırız, bize karşı hiçbir şey yapamazsınız, biz çok güçlüyüz, kuralları biz koyarız.’’ mesajını verdiklerini düşündüm. Kendi 

halkıma ve ülkeme çok üzüldüm. Daha çok çalışmamız ve çok güçlü olmamız gerektiğini bir daha idrak ettim. Bunun 

için de birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu düşündüm.

7) Sabaha kadar bombaların altında beklemek tabii ki çok sinir bozucu idi. Sürekli dua ettim. Tespihim hep elimdeydi. 

Ama bu darbenin önceki darbeler gibi olmadığını ve bir grubun kalkışması olduğu için bastırılabileceğinden emindim. 

Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması ve hayatta olduğunu öğrenmemiz, akabinde I. Ordu Komutanımızın 

açıklama yaptığını ve olayın üzerine gidildiği duyumunu aldık, bu gelişmeler neticesinde, bu kalkışmanın bastırılacağına 

ve neticeye ulaşmayacağına inandım. Kendi kendime biz görür veya görmeyiz ama bu darbe netice vermez diye 

aklımdan geçirdim.

8) Milletimiz o akşam destan yazdı. Bence o akşam ki direniş 2. Çanakkale Savaşı ve zaferiydi. Halkımızın çok mesafe kat 

ettiğini, demokrasiyi içselleştirdiğini, liderlerine ve kendine güvendiğini halk istemedikçe bu ülkede hiç kimsenin iktidara 

gelemeyeceğini, bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş oldu. 
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Bu millet,  kahramanlığını bütün dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Ayrıca; halkın sokağa çıkmasındaki en büyük 
faktör, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına olan büyük güven ve sevgiydi. Halk liderine güvenerek onun çağrısına uydu 
ve sokağa çıktı ve en değerli varlığı olan canını ortaya koydu.

9) Kayseri Valimiz ve teşkilatta görevli arkadaşlarımızı, kendi ilçemi cep telefonumla aradım. Oralarda sıkıntının 
olmadığını öğrendim. Bu haberler beni darbenin neticeye ulaşmayacağı konusundaki fikrimi pekiştirdi ve rahatlattı. 
Meclis'te o akşam eşim ve danışmanım yanımda değildi. Onlar, otoparka geçip orada beklediler. Telefonumun 
şarjı bitince onlarla bağlantım kesildi. Onlarla ilgilide endişelendim. Daha sonra sabaha karşı bombardıman bitince 
rahatladım. Bu arada evde olan oğlum ve yardımcımı da arayarak teselli etmeye çalıştım.

Tanıdığım bir ailenin oğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düştü. Şehidimizin ismi Cüneyt Bursa, taziyeye 
gittiğimde ailesinin metaneti beni çok etkiledi.

10) Bombalama hadisesinden dolayı yer yer hasar görmüş Meclis'i görmek beni çok üzdü.

Bu kadar büyük bir hadiseyi atlattığımızı o zaman fark ettim. Çok büyük bir hadiseyi az bir zararla atlattığımızı 
düşündüm. Allah’ıma şükrettim.

11) Ben 1980 darbesinde henüz çocuktum. 1961 darbesi ile alakalı okuduklarımdan bildiğim kadarı ile darbe 
yapanlar yönetim kademesini sessiz sedasız görevden el çektirir, darbe olduğunu vatandaş Basın-Yayın’dan öğrenir 
ve çatışma, bombalama hadiseleri olmaz. Ama biz 15 Temmuzda darbe değil sanki bir düşman işgali ile karşılaştık. 
Kendi ordumuzun mensupları olduğunu zannettiğimiz hainler tarafından sivillere ateş edildi, öldürüldü, birçok yer 
bombalandı. Bu bombalanma hadisesinde dış güçlerin parmağı olduğunu bana gösterdi. Her şeye rağmen Meclis'in 
ertesi günü toplanması ve mesaj vermesi, birlik beraberlik çağrısı yapması CHP, MHP ve AK PARTİ Genel Başkanlarının 
TBMM çatısı altında birlik beraberlik mesajı vermeleri çok anlamlıydı. Bu darbe girişimi neticeye ulaşmadığının ve 
ulaşamayacağının en büyük kanıtıydı.

12) TBMM’nin o akşam toplanması, Genel Kurulun açılması, halkın iradesini temsil eden milletvekillerinin ‘’Biz 
buradayız, iş başındayız.’’ mesajını vermesi çok önemli ve anlamlıydı. Bu dik duruş, birlik ve beraberlik mesajı, karşı 
tarafın psikolojik olarak başarısız olduklarının, neticeye ulaşamayacaklarının ve ulaşmadıklarının bir göstergesiydi. 
Darbe yapanların psikolojik olarak etkilenmelerinde, bir geri adım atmalarında büyük katkısı olduğuna inanıyorum. 
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Hüseyin KOCABIYIK

25 ve 26. Dönem İzmir Milletvekili

 

1- 15 Temmuz akşamı Ankara yakınlarında bir köy evinde hafta sonu tatili için bulunuyorduk. Saat 09.30 sularında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu aradılar. O ana kadar benim herhangi bir gelişmeden 
haberim yoktu. Sayın Soylu bana sordular: “İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nü kapattılar, F-16’lar alçak uçuş yapıyorlar, bu 
nedir?

”Ben kendilerine şunu söyledim: “Emir komuta zinciri içinde yapılıyorsa bu askerî darbedir; emir komuta yoksa bu 
tartışmasız bir Fetullahçı darbedir. Her ikisinde de yapılması gereken bellidir: Cumhurbaşkanı hemen güvenli bir yere 
geçmeli ve Başkomutan olarak ordunun emir komuta yetkilerini üzerine almalıdır. İkinci olarak da halk TBMM’nin 
etrafını kuşatmalıdır. Parti teşkilatı hemen bunu temin etmelidir.” Süleyman Bey benim hemen Başbakanlığa, yani 
Çankaya Köşkü'ne gelmemi istediler. Saat 10.45 civarında Çankaya Köşkü'ndeydim. Toplantı Salonu'nda Süleyman 
Soylu, Abdülhamit Gül, Fatma Betül Sayan Kaya, Aydın Ünal, Nevzat Ceylan ve bazı güvenlik bürokratları vardı. O ara 
TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman da geldiler. Meclis Başkanımız İsmail Bey çok kızgın, üzgün ve fakat çok vakur 
duruyorlardı. O ara Cumhurbaşkanımızın CNN’deki konuşmasına kadar durumun boyutlarını anlamaya çalıştık. Süleyman 
Soylu bir televizyon kanalına bağlanarak darbecilere meydan okuyan bir konuşma yaptı. Ardından Cumhurbaşkanımızın 
CNN’deki konuşması hepimizin ruhunda volkanın lav püskürtmesi gibi bir isyan patlamasına neden oldu.

Ben arkadaşları masaya toplayarak ayakta bir konuşma yaptım ve başkanımızın da huzurunda şunları söyledim: “Bu 
bir darbe girişimidir. Bizim mücadele için hemen bir karargâha ihtiyacımız var, bu karargâh Meclis'tir. Sayın Başkanım 
hemen gidip Meclis'i açmalıyız ve çalışmaya başlamalıyız. Bakınız, 1981 yılında İspanya’da faşist Franko'cu subaylar 
Meclis'i bastıkları zaman El Pais Gazetesi ve bazı milletvekilleri direndikleri için İspanya demokrasisi kurulmuştur. Onun 

için hemen Meclis'e gitmeliyiz.” O arada salonda bulunan bazı güvenlik bürokratları  yolların tanklarla kapatıldığını ve 
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bunun çok tehlikeli olduğunu söylediler. Meclis Başkanımız "O halde hemen Meclis'e gidelim.” dediler. Süleyman Soylu 

ise "Tank mank, hiç önemli değil, aşıp geçeceğiz.” dediler.

2- Ara sokaklardan geçerek Meclis'e ulaştık, fazla bir zorluk yaşamadık.

3- Meclis'e gelirken doğrusu içimdeki kızgınlık kabarcıkları nefret oklarına çoktan dönüşmüştü. Milletime ülkeme 

yapılan bu kötülüğü ne zihnim, ne kalbim ne de midem kaldırıyordu.  Gözümün önünden 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 

28 Şubat darbeleri geçti. Bu darbelerin Türk milletinde açtığı onulmaz yaralar aklıma geldi. Tüm benliğimi darbecilere 

karşı nefret kaplamıştı. O an zamanın ve mekânın benim için önemini kaybettiğini hissettim. Hayatın bütün sembolleri 

ve neşesi sanki beni terk edip gitti. İçimi tam bir yıkıcılık ve intikam hissi kapladı. Ben bütün bu negatif duygularla 

boğuşurken dahi FETÖ'cu ihanetin TBMM’ye bombalayacağı ihtimali zihnimin en uzak köşesinde bile bir öngörü olarak 

yer almadı.

4- Süleyman Soylu Bey Başbakanlıktan Meclis'e gelirken çok önemli bir şey yaptı: A Haber TV’yi Meclis'e canlı yayın 

yapmak üzere çağırdı ve birlikte canlı yayın ekibini Genel Kurul Salonu'na soktuk. Zaten canlı yayın başlayınca hainler 

Meclis'i bombalamaya başladı. İlk bomba düşer düşmez arkadaşlara döndüm ve şunu söyledim: “Arkadaşlar bu bir darbe 

değildir, bu bir işgal girişimidir. Bu andan itibaren her şey değişmiştir. Bir tek gerçek vardır artık: işgale karşı direneceğiz, 

öleceğiz ve öldüreceğiz!" O an aklıma nedendir bilmem ama bir de Yunanlılarla savaşan Truvalıların komutanı Hektor’un 

sözü geldi: "Allah'a inanırız! Ülkemiz için ölürüz! Karımızı severiz!"

5- Meclis'in bombalarla harabeye dönmüş kısımlarını gördüğüm zaman FETÖ denilen örgütün Türk milletinin 

düşmanlarının elindeki nasıl bir iğrenç bir silaha dönüştüğünü anladım ve 15 Temmuzun asla bir darbe değil, işgal 

girişimi olduğunu gördüm. O yıkıntılar aslında bir yazıydı ve ben bunu okudum.

6- Orada bulunan milletvekili arkadaşlarımız birer kahramandırlar. Yüreklerinde korkunun izi yoktu. Herkes oraya 

ölmeye gelmişti. “Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.” sözündeki manayı ispat edercesine orada dimdik 

durdular. Bombalar cehennemi bir biçimde tepesinde patlarken o bombalara karşı parmak sallayan, slogan atan 

milletvekili profili dünyanın hiçbir Meclisi'nde görülmedi, görülemez. O gece milletvekili arkadaşlarımızın hissiyatını 

Sayın Bekir Bozdağ çok güzel özetledi: “Bizim burada bir tek görevimiz var, o da burada ölmektir!”

7- Milletimiz için söylenecek tek şey var, onu da şair söylemiş: 

“Bir zamanlar millet, hem nasıl milletmişiz,

Gelmişiz dünyaya millîyet nedir öğretmişiz!”

İşin gerçeği şu: Biz o gün, o gece mazideki o şanlı, o büyük zaferlerin banisi büyük Türk milletinin ölmediğini, etiyle 

kemiğiyle ve ruhuyla yaşadığını bütün kâinata gösterdik. Ve Türk milleti o gün, Türk kimdir, millet nedir, demokrasi nasıl 

savunulur, vatan nasıl korunur, bayrak için nasıl ölünür… Bunları bütün insanlık âlemine göstermiştir.

8-70’li yıllarda batıda şöyle bir söz vardı: Dünyada en hızlı haberleşme aracı: Faks ve kadınlar! Elbette en taze haberler 

cep telefonu aracılığıyla eşimden geliyordu. Çünkü o bütün televizyon kanallarını izliyor ve beni bilgilendiriyordu. Bu 
arada o yoğun duygular içerisinde elbette ailemizle helalleştik ve bir duygu bütünlüğü içerisinde olduk.
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O gece ben en yakın arkadaşımı kaybettim. Benim 25 yıllık arkadaşım Erol Olçok ve kucağımızda büyümüş olan oğlu 
Abdullah köprüde şehit oldu. Benim bu dünyayla bütün irtibatımın kesildiği andır Erol’un şehadetini öğrendiğim an. 
O haberi aldığımda Süleyman Soylu ile birlikte TRT’yi işgalden kurtarmaya gitmiştik. Haberi Süleyman Bey’e verdiğim 
vakit bana döndü ve hiç düşünmeden “Abi, Erol şehit oldu, inşallah bize de nasip olur.” Sadece boşlukta dönmeye 
başladığımı hatırlıyorum bu satırları yazarken.

9-16 Temmuzda TBMM Genel Kurulu toplandı. Arka sıralardan Meclis'e şöyle bir baktım ve sadece şunu düşündüm: 
Millet iradesi ve onun tecelligâhı olan TBMM gerçekten büyük bir kurum ve büyük bir fikir.

10- Bana göre ülkemizin daha önce yaşadığı darbelerle 15 Temmuzu mukayese etmek belli bakımlardan mümkün ama 
esasta yanlıştır. 15 Temmuzu bir askerî darbe olarak düşünürsek siyasi tarihimiz bunun gibi vahşi, bunun kadar şerefsiz, 
bunun kadar insanlık dışı bir darbe girişimini hiç yaşamadı. Kendi insanını, kendi polisini kendi Meclisi'ni bombalayan, 
kendi ordusunun iki bin yılda oluşmuş bütün itibarını yerle bir eden bir darbe insanlık tarihinde de yoktur. 15 Temmuz 
yaşanmış darbe tecrübelerinin hiçbirine benzemiyor, zira bir darbe değildi sadece. 15 Temmuz başka ülkelerin yerli 
hainler eliyle devleti ele geçirme, Türkiye’yi bir tür işgal girişimiydi. Daha önceki darbelerde olmayan eylemlerin                     
15 Temmuz’da yaşanmış olması onun sadece  bir darbe olmamasından kaynaklanmıştır.

11-15 Temmuz işgal girişimine millet karşı koymuştur. Büyük önderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşı 
koymuştur. Polisimiz karşı koymuştur. TBMM de tarihi bir sorumluluk duygusuyla ve varlık gerekçesinden hareketle 
bu alçak eyleme karşı koymuştur. Bütün bu irade bileşenleri emperyalist bir saldırıyı bertaraf etmişlerdir. TBMM, gazi 
bir Meclis olduğunu bu millî direnişte rol alarak tarihin hafıza kayıtlarına, bir kez daha, mazisine yakışır bir şekilde 
nakşetmiştir.

12- Yaşasın Türk milleti!

Ve selam olsun 15 Temmuz vatan müdafaasının Şehitlerine, Gazilerine!
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İbrahim Halil FIRAT

25 ve 26. Dönem Adıyaman Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz? 

Hain Darbe Girişimi esnasında evdeydim. Danışmanım beni aradı, hemen televizyonu açtım ve darbe girişimini oradan 

öğrendim. “Bu bir namus davasıdır.” deyip,  danışmanımla görüştüm, gel hemen Meclis'e gideceğiz dedim. Küçük 

kızım o an hastaydı ve 40 derece ateşler içindeydi, eşim ve çocuklarımla helalleşerek Meclis'e geldim. Vatanımız için 

ne yapmamız gerekiyorsa, yapmalıyız düşüncesiyle, AK PARTİ Grubuna gittim. TBMM Meclis Başkanımız Sayın İsmail 

Kahraman Başkanlığında, Genel Kurulu açmaya milletin Meclisi'ni ve kürsüsünü korumaya karar verdik.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Evet, Meclis'e girerken zorluk yaşadık. Çalışan personeli, danışmanlarımızı dahi içeri almıyorlardı. Önce Dikmen Kapı 

girişinin üzerinde bir polis noktası oluşturulmuştu, orada bizi beklettiler. Milletvekili olduğumuzu söyledik, öyle 

bıraktılar. Dikmen Kapı girişindeki polisler de "Sadece milletvekili ve şöför girebilir." dediler. Biz de içeri girdik. 

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz? 

Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ne pahasına olursa olsun, vatanımız 

uğruna biz kefenimizi giyip yola çıkmıştık. O niyetle şehadet şerbetini içmeye her zaman hazırdık. TBMM’nin herhangi 

bir saldırıya uğrayacağını kesinlikle tahmin etmemiştim. İstiklal Savaşı'mızdan bugüne TBMM’ye bir kurşun dahi 

sıkılmamıştır. Milletin Meclisi'nin böyle bir şeye maruz kalmasını, kimse tahmin edemezdi. Vatanımızı, milletimizi, 

Hükümetimizi, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı korumak adına Meclis'e gittim.
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Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Hiçbir savaş döneminde, darbe döneminde milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM’ye bir kurşun dahi atılmamıştı. Bu 

eli kanlı FETÖ Terör Örgütü, düşman ordularının bile yapmadığı bir şeyi yaptı. TBMM’yi bombalıyor, kurşun yağdırıyor. 

Böyle bir şey kabul edilemez. Karşımızda millete düşman, millî iradeye düşman bir örgüt var. Hem de milletin tankı, 

helikopteri ve savaş uçaklarıyla milletin Meclisi'ni, milletin kendisini bombalıyor. Ama onlar bu milletin gerektiğinde 

birlik olarak destansı bir direniş göstereceğini hesap edemediler. Meclis bombalanırken de, Genel Kurul Salonu'nda iken 

de biz ölmek için gelmiştik. Ama bir saniye bile ölüm korkusu yaşamadım.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

TBMM’de büyük hasar meydana geldi. Gazi Meclisimizi hedef alan, FETÖ’cü teröristler, hiçbir darbede yaşanmamış 

bir alçaklığa imza attılar. TBMM’yi bu hale getiren hainler, milletimizin azmi ve kararı ile hedeflerine ulaşamadılar. 

Meclisimizin bombalanan noktalarını gördükten sonra bu örgütün ne kadar alçak, haysiyetsiz, şerefsiz ve namussuz 

oldukları bir kez daha ortaya çıktı.

Gerek Genel Kurul’da, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

İktidar milletvekili olarak, muhalefet milletvekilleri ile birlikte vatanımıza, milletimize, demokrasimize sahip çıkmanın 

mutluluğunu yaşıyorum. Vatan konusunda, milletvekilleri iktidar, muhalefet hepsi tek ses, tek vücut olması lazımdı, 

onu da başardık. Hepsine teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Vatanına, iradesine, hükûmetine ve Başkomutanına sahip çıkan ve sokaklara, meydanlara çıkan Aziz Milletimize 

minnettarız. Bu Aziz Millet hainlikleri hiçbir zaman kabul etmemiştir. Bu devlet, bu millet her zaman destan yazmıştır, 

yazmaya da devam etmektedir. Aziz Milletimiz, bir ay boyunca meydanları terk etmeyerek, bu milletin tek vücut, tek ses 

olduğunu, demokrasiye ve millî iradesine nasıl sahip çıkılması gerektiğini tüm dünyaya göstermiştir. Devleti ve milleti 

için canını, kanını veren bir milletten, tanklara, uçaklara, tüfeklere karşı gelen bir milletten bahsediyoruz. Bu millet 

kalkan eli de, başı da adalet kılıcıyla koparan bir millettir. Böyle bir milletin ferdi olduğumdan dolayı Rabbime şükürler 

olsun. Milletimizle gurur duyuyorum. Bu milletle ne kadar övünsek, ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükran duysak 

azdır. Bu millet her şeyin en iyisine layık bir millettir.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Telefonla irtibat kuruyordum. Hatta ailem Meclis'e her bomba atıldığında beni arıyor, nasıl olduğumu soruyordu. 
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Meclis'e bomba atılma esnasında danışmanım Rıdvan Doğan kolundan yaralanmıştır. Sabaha kadar Meclis'te yaralı 

halde beklemiş ve sabah ancak hastaneye sevk edilmiştir.

Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

TBMM, Gazi Meclisimiz, İstiklal Mücadelesi döneminde kapanmamıştı, çalışmaya devam etmişti. Biz de bugün İstiklal 

Mücadelemizi vererek çalışmamız lazımdı. Ben, darbenin ilk anında, evden çıkarken de bu duygularla yani İstiklal 

Mücadelemiz döneminde çalışan Meclisimizin şimdi de çalışması gerektiğini düşünerek Meclis'e gelmiştim.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe Girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 

15 Temmuz 2016 günü büyük bir tarihi olaya tanıklık ettik. FETÖ Terör Örgütü bu ihanetiyle,  tarihimize kara bir ihanet 

sayfası olarak geçen bu hainlik, ülkemiz tarihinin en acımasız darbe girişimidir. Ülkemizde gerçekleştirilen darbeler 

genelde yönetimi ele geçirmek için yapılırdı. 15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişiminde, millete kurşun sıkıldı, 

üzerine tanklar sürüldü. Milletin iradesi elinden alınmak istendi. Ama milletimiz Kuvayi Milliye ruhuyla birlik içerisinde, 

bu hain darbeyi bertaraf etti.

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın çağrıları 

ile darbeye geçit vermeyerek, meydanlara inen milletimizle, bizde milletimizin iradesinin tecelli ettiği TBMM’de 

bulunmamız gerekirdi ve biz milletin temsilcisi olarak öyle yaptık, Meclis'teydik. Milletimiz zaten Cumhurbaşkanımıza 

güvenerek meydana çıktı. Biz milletimizin iradesini korumak için Meclis'te olmamız en uygun olanıydı.
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İlknur İNCEÖZ

AK PARTİ  Grup Başkanvekili

23, 24, 25 ve 26. Dönem Aksaray Milletvekili

1-Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Cevap: 15 Temmuz Cuma günü, Meclis’te çalışmalarını tamamladıktan sonra, Aksaray’a gitmek üzere eve geçmiştim. 
Saat 21.00 sıralarında danışmanım Fatma Hanım beni arayarak, endişeli bir şekilde, "Boğaziçi Köprüsü askerlerce tek 
taraflı olarak trafiğe kapatıldı, darbe girişimi olacağına ilişkin duyumlar alıyoruz." dedi. Daha sonra arayan danışmanım 
Engin Bey de aynı ifadeleri kullanınca, hemen telefon trafiği başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı aradım. Telefonu, çalar çalmaz açınca içimde şüpheli olan durum netleşti. Hasan 
Bey, "Evet başkanım bu darbe girişimi, sesimizi duyurmalıyız." dedi. Ben de "Sayın Cumhurbaşkanımızın yerini 
sormuyorum ama iyi mi?" diye sordum. O da Cumhurbaşkanımızın iyi olduğunu söyledi. Bir kaç televizyon kanalına canlı 
bağlanarak, bunun darbe girişimi olduğunu söyledim ve Allah’ın izniyle; cansa can, biz bu canı vermeye hazırız dedim.  
O anda Meclis’e mi, AK PARTİ Genel Merkezimize mi?, Başbakanlığa mı yoksa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne mi gidilmesi 
gerektiği konusunda kısa bir tereddütte kaldıktan sonra olmamız gereken yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna 
kanaat getirdim evden çıkarak hızlıca Meclis’e geldim. 

2-TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Cevap: Meclis'e gelirken yolda her hangi bir sorunla karşılaşmadım, zira henüz darbe girişiminin başlangıç 
aşamasındaydık ve erken geldiğim için de rahatlıkla Meclis’e giriş yaptım. Meclis'e ilk gelenlerden biri olduğum için 
belki de en sorunsuz şekilde Meclis'e girenlerden biri oldum. Çankaya Kapısı kapanmıştı, 3 otobüsle giriş kapatılmıştı 
muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı, tankların girişine karşı alınmış bir tedbirdi bu. Ancak daha sonra giriş-çıkışlar 

zorlaştı.
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3-Meclis'e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele bombalanabileceğini hiç 

tahmin etmiş miydiniz?

Cevap: Darbe girişimini ilk öğrendiğim anda, 15 yıldır her türlü darbeci ve vesayetçi zihniyete karşı verdiğimiz 

mücadeleyi, Kurucu Genel Başkanımız Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gövdesini taşın altına 

koyarak verdiği mücadeleyi düşündüm. Demokrasiyi güçlendirebilmek adına 15 yıldır verdiğimiz mücadele, aldığımız 

tedbirler, hak ve özgürlüklerin genişletilmesine yönelik tedbirlere rağmen böyle bir kalkışmaya cesaret edilebilmesi, 

devlet kurumlarının içine sızılmış olması, ordunun içerisine sızılmış olması, milletin vergileri ile alınmış ve ülkeyi 

korumak üzere kendilerine emanet edilen silahların millete doğrultulmuş olması karşısında ciddi anlamda derin bir 

üzüntü duydum. Savaş dönemlerinde bile hedef olmayan millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 

bomba atılacağına ihtimal vermemiştim.

4-Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Cevap: Meclis'e gelir gelmez hemen AK PARTİ Grubuna çıktım. Bazı arkadaşların “Hedef oluruz.” ikazlarına rağmen 

"Bizim burada olduğumuzu görsünler, millet sokakta milletin vekilleri de Parlamento’da" diyerek ışıkların açılmasını 

istedim. Daha sonra Genel Kurula girdik, ışıkları açtırdık. İlk defa basın Genel Kurula girdi ve bağlantılar yapıldı. Biz 

orada konuşmalarımızı yaparken, düşmanların bile silahlarını doğrultmadığı Meclis’e bombalar yağmaya başladı. 

Helikopterle asker indirilmeye çalışıldı. Sabaha kadar Meclis'i terk etmedik. Sabah da Meclis’teki tahribatın boyutunun 

ne kadar büyük olduğunu gördük.

5-Meclis'in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Cevap: Biz o gece sabaha kadar burada kaldık ve sabah olduğunda Meclis'in nasıl hasar gördüğünü ve tahribatın 

büyüklüğünü hep birlikte gördük. O anda yaşadığımız üzüntüyü, içinde bulunduğumuz ruh halini anlatacak kelime 

yok aslında. Sadece Gazi Meclis’teki bu tahribat FETÖ’nün üniformalı teröristlerin millet iradesine karşı düşmanlıklarını 

ve ne kadar ileri gidebileceklerini görmemiz açısından bir ibret vesikasıdır. Dünyaya da bu darbe girişiminin normal 

darbelerden çok farklı olduğunu, FETÖ’nün kendi insanına, kendi ülkesine yaptıklarını göstermek adına oradaki manzara 

çok önemliydi. 

6-Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Cevap: TBMM Başkanımız da geldikten sonra "Genel Kurulu açalım." dedik. Anahtarlar o anda bulunamadı, kapıları 

kıralım düşüncesi bile akla geldi. Ancak sonra anahtarlar bulundu. Salona girdik, ışıkları açtırdık. Basın mensuplarını 

da salona aldırdık. İlk kez milletvekillerinin bulunduğu alana basın mensupları alındı ve canlı yayınlar başladı. Salonda 

68 AK PARTİ milletvekili, ikisi grup başkanvekili olmak üzere 15 CHP milletvekili,  MHP’den grup başkanvekilinin de 

aralarında bulunduğu yaklaşık 6 milletvekili -belki sonra sayılar artmış olabilir- vardı. Sayı önemli değil, bir milletvekili 
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bile olsa bizim için önemliydi. Orada siyasi farklılıklarımızı ortadan kaldırdık, yekvücut olduk. Milletin meydanlarda 

olduğu bir süreçte bizim gelip Meclis'i açmamız ve iradenin arkasında olduğumuzu göstermemiz, can vermekten 

kimsenin çekincesinin olmaması darbecileri çok rahatsız etmiş olacak ki, buradaki yayınları ve bağlantıyı kesmek 

istemişler. Herkes canını verirdi ama asla teslim olmazdı. Herkesin buradaki gayreti çok önemliydi, herkes bu hain 

kalkışmaya karşı net tavır sergiledi. 

7-Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Cevap: Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk canlı yayınındaki görüntülü 

mesajı, halkın sokaklara çıkmasını ve böylece darbe girişiminin engellenmesini sağladı. FETÖ’nün o gece doğrudan 

hedefinde olmasına rağmen kritik anlarda bir ülkenin geleceğine nasıl yön verildiğini, o gece Cumhurbaşkanımız 

gösterdi. Örgütün ana hedefinde o vardı. Çünkü biliyorlar ki 14 yıldır Türkiye’deki değişimin ve dönüşümün asli mimarı, 

Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız. Böyle kritik anlarda bu kararları alabilmek cesaret gerektirir ve bu da 

ancak bir liderde olur. Milletimizin yazdığı kahramanlık destanına gelince herkesin buradaki gayreti çok önemliydi, 

herkes bu hain kalkışmaya karşı net tavır sergiledi. O günkü direniş Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesiydi. Kurtuluş 

Savaşı'nda yaptığımız ne ise o gece yapılanlar da aynıdır. Milletimizin bu hain FETÖ darbe girişimi karşısında sergilediği 

tutum takdire şayandır. Kıyafetlerini çıkartıp tankların egzoz borusuna tıkayarak tankı durdurma cesareti hangi millette 

vardır? Uçakları ya da helikopterleri acaba engelleyebilir miyim diye, çatıya çıkma cesareti kimde vardır? 15 Temmuzda 

milletimiz, merhum Mehmet Akif’in; "Bir   zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya, millîyet 

nedir   öğretmişiz." sözünü ispat edercesine, tüm farklılıkları bir kenara bırakarak yekvücut olduğunu tüm dünyaya 

haykırmıştır. Bu manada Aziz Milletimize şükranlarımı bir kez daha sunuyorum.

8-Siz Meclis'te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınız ile ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir yakınınız var mı?

Cevap: Darbe girişimi ve Meclis'e yapılan saldırılarla ilgili bilgileri güvenlikten alıyorduk. O anda sadece vatanımızı 

düşündüğümüz, ülkemize, geleceğimize sahip çıkacağımız andı. Çünkü mesele vatan millet meselesiydi. Onun dışında 

hiçbir şeyin önemi yoktu. O saatlerde eşim ve kızım da Aksaray’da meydanlardaydı. Darbe girişimi sırasında çok sayıda 
tanıdığımız insan şehit ya da gazi oldular. 

9-Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Cevap: 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi karşısında siyasi parti ayrımı yapmaksızın "ya demokrasi, ya ölüm" 
diyerek Genel Kurul Salonu'nda sabaha kadar kesintisiz bir şekilde dimdik duran milletvekillerinin, siyasi partilerimizin 
genel başkanlarının bir arada olması darbeci hainlere büyük bir tokat niteliğindeydi. Milletimizin meydanlarda 
sergilediği birlik ve dayanışma tablosunun Gazi Meclis çatısı altında da sergilenmiş olması, darbe girişiminin başarı ile 
püskürtüldüğünün de göstergesiydi aynı zamanda.   



Gazi Meclis'te O Gece

470

10-Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: 15 Temmuz her yönüyle bir milattır. Geçmiş tarihimiz belli, 1960 ihtilali eğer durdurulabilseydi, 1980 darbesi 
gerçekleşemezdi; bu aradaki darbeler, muhtıralar engellenebilseydi bir sonraki kalkışma girişimleri engellenebilirdi. 
Ne yazık ki geçmişte bunu yapamamışız. Bu anlamda da 15 Temmuz gecesi bir kırılma, bir dönüm noktasıdır. İlk kez 
milletin darbeye karşı duruşuna tanıklık ettik.   

11-Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat milletvekillerimizin o anda Meclis'te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Cevap: Bir kere 15 Temmuz gecesi milletçe ne kadar güçlü olduğumuzu yaşadık gördük. Vatan savunmasında kararlılık 
çok önemliydi, o gece 79 milyon kahramanlık destanını bu azim ve inançla yazdı. Milletimizin sokakta olduğu bir 
zamanda milletin temsilcileri olarak bizim de Parlamentoda olmamız çok önemliydi. Cuntacılara karşı milletimizin 
meydanda olduğu bir süreçte bizim de Meclis'i çalıştırmamız, açmamız iradenin arkasında olduğumuzu, can vermekten 
hiç kimsenin bir çekincesinin olmadığını göstermemiz çok önemliydi. Millet iradesinin en yüksek oranda temsil edildiği 
mekânın doğrudan hedef alınmasının arkasında da bu gerçek yatıyor. Meclis'teki yayınları kesmek, buradakileri 
korkutmak, Meclis'i işgal etmek ve akabinde “Meclis ele geçirildi.” görüntüsü vermek istiyorlardı. Her ne kadar 
hiçbirimizin silahı olmasa da bu mücadeleyi dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince sürdürme konusunda kararlıydık. 

12-İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Cevap: 15 Temmuz gecesi bir milletin millet olduğu geceydi. Yenikapıda yeni Türkiye’nin yeni kapısı ve darbe 
teşebbüsünün ikinci kırılma noktasıydı, bütün dünyaya haykırmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkomutan sıfatıyla 
milleti meydanlara çağırması ve kendisinin de milletle birlikte meydanlarda olması, Parlamentonun millet iradesine 
topyekûn sahip çıkması ve milletimizin eşi görülmemiş bir destana imza atmış olması her türlü takdirin üzerindedir. Bu 

anlamda Fetullahçı Terör Örgütü’nün üniforma giymiş teröristleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi karşısında 

dik duruş sergileyen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle 

anıyorum.
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İmran KILIÇ

26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Olandan ibret alsın. Nesilden nesile salınsın. Yoksa  tarih tekrar eder. Belki dünkünden de beter. Uçakların ve 

helikopterlerin uçması, bende şüphe uyandırdı. Kaldığım otelde 15 Temmuz akşamla yatsı arası durumu öğrendim. Ben 

o anda Ankara’da idim, hemen çağrı üzerine abdestimi alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne danışmanlarımla beraber 

koştum, çünkü inancım ve davam böyle gerektiriyordu. Göreve koşmanın hazzını yaşadım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde girişte bir kısım tedbirler alındığını gördüm. Herkeste bir endişe ve ürperti vardı. 

Değişik yönlerden saldırı geleceği kanaatini taşıyorlardı. Biz Halkla İlişkiler Binası'na girdiğimizde etraftan silah sesleri 

gelmeye başladı.

Bir şey ki yapılacaksa, bunu ben yapmayacaksam kim yapacak düşüncesiyle hareket ettim. Meclis'e ilk önce 

gelenlerdenim. Saldırı olacağını tahmin ediyordum. Bu duygularla Genel Kurul Salonu'na girdim ve oraya ilk gelen 

birkaç arkadaşımla beraber görevin başında olmanın mutluluğunu yaşadım.

Her hakir yaşamaktan ve belki de hakaretler altında öldürülmektense görevimin başında şerefli bir şekilde ölmeyi her 

zaman tercih etmişimdir. Korkunun ecele faydası yoktur. Korkak, iki kere ölür. Hiçbir korku ve endişe hissetmedim.  Gazi 

Meclisimizde,  gazi bir milletvekili olmanın hazzını yaşadım. Milletime karşı görevimi yapmanın bahtiyarlığını yaşadım.

Hainler korkak olur ve yapabildikleri kadar tahribat yaparlar. Onlar da kendilerine yakışanı yaptılar; onlardan başka bir 

şey de beklenemezdi.

Birlikten kuvvet, kuvvetten devlet doğar. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak Sayın Meclis Başkanımızın 
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başkanlığında hep beraber Meclisimizin muhabbetine ve milletin iradesine sahip çıktık.  Ne mutlu bize atılan bombalar, 

sıkılan kurşunlar, Meclis'in basılması tehditleri hiç umurumda olmadı. Zillet içerisinde yaşamaktansa izzetlice ölmek 

daha güzeldir.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinin gereğini, milletimiz de üzerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Saygılarımı ve 

hürmetlerimi sunuyorum. Bütün milletimizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum.

Bazen telefonlarla haberleşiyor, bazen bomba ve çatışma seslerinden olanı ve olacak olanları tahmin ediyor,  bazen 

de ilgili ve yetkililerin bir şekilde verdiği bilgilerle bilgileniyordum. Bütün şehit ve gaziler bizim insanlarımızdır ve 

kardeşlerimizdir.  Onlar iftihar vesilelerimizdir, şehitlerimiz şahitlerimizdir.

Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantısına katıldım. Olanı anlatmak mümkün değildir. Orada 

olanları yaşamak bir başka duygu idi. Bazı olaylar vardır ki anlatılamaz yaşanır.

Bu darbe girişiminin ötesinde;  en büyük bir fitne, fesat ve ülkemizi işgal hareketiydi.  Allah bir daha bu fitne, fesat 

ehline fırsat vermesin.  Devletimize ve milletimize zeval vermesin.

Bizler milletimize ve görevimize layık olmanın gayreti içerisinde olduk.  Görev iman ile yapılır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza dirayetli önderliğinden dolayı hürmetlerimi sunarım. Milletimizi,  

şehitlerimizi,  gazilerimizi,  Gazi Meclisimizin Sayın Başkanına ve o gece orada bulunan ve bulunmayan bütün 

milletvekillerimizi, güvenlik güçlerimizi, milletine silah çekme zilletini reddeden bütün askerlerimizi ve milletimizi          

anbean bilgilendiren medyamıza ve milletimizin, devletimizin yanında olan herkesi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Herkesi Allah’a emanet ediyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun.



473

Gazi Meclis'te O Gece

İsmail BİLEN

22, 23 ve 26. Dönem Manisa  Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Saat 22.00-22.30 gibi evde eşim ve kızlarımla otururken oğlum Serdar Burak tarafından arandım. Bir kalkışma 

hareketinin olduğunu söyledi. Hemen televizyonda haber kanallarını takip etmeye başladım. O sıralarda jetlerin 

üzerimizden alçak uçuş yaptıklarını fark ettik. Haberlerde Boğaz Köprüsü'nün cuntacılar tarafından kapatıldığı 

haberlerini gördüm. Ancak darbe ve kalkışma hareketi olma ihtimalini zayıf olarak düşündüm. Zira ülkede darbeyi 

gerektirecek ekonomik ve siyasi bir karışıklık olmadığını, hemen hemen her işin rutin olarak seyrettiğini bu nedenle 

de bunun bir darbeden çok terör saldırılarına karşı bir tedbir olabileceği ihtimalini daha kuvvetli gördüm. Ancak 

ilerleyen dakikalarda Genelkurmay'da çatışmalar olduğu ve bunun bir cuntacılık faaliyeti olduğu netleşmeye 

başlayınca buna karşı durmamız gerektiğini ve bunun için Genel Merkez veya Külliye'ye gidilmesinin gerekliliğini 

düşündüğüm anda 22, 23 ve 26. dönem milletvekillerimizce kurulan WhatsApp grubunda sokağa çıkılması, 

Külliye'ye gidilmesi, parti önlerinde toplanılması ve Meclis’in açık tutulması kanaatleri paylaşılınca Meclis’e gelmenin 

ve millî iradenin tecelligahı olan TBMM’nin açık tutulması gerektiğini düşündüm. O esnada dışarıda bulunan 

oğlum da eve gelmişti. Abdest alıp evdekilerle helalleştikten sonra Meclis’e gelmek için tedbirimi alıp evden çıkmak 

üzereyken oğlumun yalnız gitmemem gerektiği yönündeki telkini ve eğer bir mücadele gerekirse yanımda olmayı arzu 

ettiği  ısrarı karşısında talebini kabul ettim. Çünkü o sıralarda Genelkurmay Kavşağı'nda şiddetli çatışmaların olduğu, 

Meclis’e girişin engellendiği ifade edilmekteydi. Bu esnada Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ve Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da darbeye karşı koymak adına halkımızı meydanlara ve havaalanlarına davet ettiği 

haberini görünce oğlumla birlikte tedbirimizi alarak Meclis’e doğru yola çıktık. 

TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?
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Gruptaki görevli arkadaşlardan Meclis’e girmenin mümkün olup olmadığını sorduğumuzda Güvenlik Kapısı'nın 

otobüslerle kapatıldığı, çatışmaların olduğu Dikmen Kapısın'dan girebileceğimizi söylemeleri üzerine yola çıktık. Ancak 

geldiğimizde Dikmen Kapı'nın da kapalı olduğunu ve çatışmaların devam ettiğini ve kapı önünde tankın olduğunu 

görünce Çankaya Kapı'ya yöneldik. Çankaya Kapı'dan içeriye girdiğimizde helikopterlerin Meclis üzerinde olduğunu, 

silah seslerinin ve çatışmanın devam ettiğini gördük.  

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Bunun çok alçakça bir saldırı olduğunu, ülkeye çok zarar vereceğini, en kısa zamanda bu saldırının püskürtülmesi                     

gerektiğini, bu anlamda TBMM’nin mutlaka açık tutulması gerektiğini, ne pahasına olursa olsun millî iradenin 

tecelligahı TBMM’nin cuntacılara teslim edilmemesi gerektiğini düşünüyordum. TBMM’nin bombalanacağı ihtimalini 

düşünmemiştim. Ancak cuntacılar tarafından tanklar, helikopterler ve askerler tarafından kuşatılıp bizlerin derdest 

edileceğini düşünmüştüm. Ve bunu kuvvetli ihtimal dâhilinde görmekteydim. Ancak daha sonra gözü dönmüş bu 

alçakların TBMM’yi bombalamayı da göze aldıklarına şahit oldum.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis’e bomba atıldığında bu alçakların gözünün döndüğünü ne pahasına olursa olsun ülkeyi ele geçirmek gayreti 

içinde olduklarını ahlaki, hukuki ve insani hiçbir kural tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ve bizleri de öldürmeyi göze 

aldıklarını düşündüm. Oğlumu yanıma alıp Meclis’e gelmekle evde bulunan eşim ve iki kızımı yalnız ve savunmasız 

bıraktığım için biraz üzüntü yaşadım. İlk bomba atıldığında oğlum muhalefet kulisinde, ben ise Genel Kurulda idim. 

Bombanın muhalefet kulisi tarafına isabet ettiğini anlamıştım. Hemen kulise baktığımda oğlumun durumunun iyi 

olduğunu gördüm. İzleyici bölümüne çıkmasını söyledim. Tekrar Genel Kurula girdim. O esnada cep telefonları ile 

medya kanallarına Meclis’in açık olduğunu, millî iradenin üstünde hiçbir güç tanımadığımızı ifade ederken, A Haber 

televizyonunun muhabir ve kameramanları ile Genel Kurula geldiklerini ve canlı yayın yapmak istediklerini gördüm. 

Canlı yayın yapılmaktayken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşması esnasında ikinci bombanın atılması ile artık 

orada alçak cuntacılar tarafından kesinlikle öldürüleceğimizi düşündüm. Bu sebeple oğlumu da yanıma çağırarak 

öldürüleceksek de yan yana olmamız gerektiğini ve birbirimizden ayrılmamamızı söyledim. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Bombalanan noktaları gördükten sonra bu alçak cuntacıların bizi öldürmeyi göze aldıklarını ve bu saldırıları bu sebeple 

yaptıklarını düşündüm. 

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Bu arada Meclis’in sürekli açık tutulmasının halk nezdinde çok önemli olduğunu ve bu cuntacılara ölmeden teslim 

olmayacağımızı hissettirmek adına Meclis’ten ayrılmamayı düşündüm. Ancak üstümüzden uçan onca uçağın, 
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helikopterin bizi sağ bırakmayacağını, Meclis’in işgal edilmek istendiğini artık biliyor ve hissediyordum. Ancak 

milletin sokağa çıkışının yoğunlaşmasıyla bunun çok kolay olmayacağını, ciddi katliamlar yapılabileceğini düşünmeye 

başlamıştım. Muhalefet milletvekillerimizin de TBMM’ye gelerek cuntaya karşı ortak bir tavır sergilemelerini görünce 

bundan çok mutlu oldum. 1960’ tan bu yana yapılan darbelerde halkın tepkisiz kalmasının bu seferki kalkışmada böyle 

olmayacağını, darbecileri er ya da geç püskürteceklerine inandım. Bu arada sosyal medya hesaplarımdan da (facebook, 

twitter vb.) darbeye karşı direneceğimizi, onlara darbede başarılı olma fırsatı vermeyeceğimizi, ne pahasına olursa 

olsun millî iradenin çiğnetilmeyeceğini paylaşmaya çalıştım. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan meydanlara çağrı davetlerine 

halkımızın verdiği tepkiyi ve gösterdiği duyarlılığı, o arada gazi ve şehitlerimizin oluşunu bir kahramanlık örneği olarak, 

ağlayarak izledim. Milletimizin başta Başkomutanımız ve Başbakanımız ve millî iradenin temsilcilerini sahiplenmesi 

büyük bir kadir şinaslık ve fedakârlık örneğiydi. Silaha, tanka, helikoptere ve uçağa rağmen meydanları doldurmaları 

kelimelerle ifade edilmesi çok zor olan bir cesaret örneğiydi. Bu cesaret, bu fedakârlık ve adanmışlık güçlü bir imanın ve 

inancın dışında hiçbir şekilde izah edilemez. Kurtuluş Savaşı'mızdaki mücadele ile eşdeğerde bir mücadele olduğunu 

düşünüyor ve inanıyorum. 

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Cep telefonu marifetiyle zaman zaman haberleri zaman zaman arkadaşları, dostları arayarak ya da onlar tarafından 

aranarak bilgileniyor ve bilgilendiriliyorduk. Eşim ve iki kızımı evde yalnız bırakarak oğlumla Meclis’e geldiğim için 

bencillik yaptığımı düşünüyordum. Meclis ikinci kez bombalandıktan sonra oğlum tarafından “hadi baba gel de Meclis’te 

bir hatıra fotoğrafımız olsun.” demesi üzerine teklifini kabul etmiştim. Ve değişik mekânlarda birkaç pozda resim 

çekinmiştik. Ancak o sırada bu teklifin hangi gerekçe ile yapıldığını anlayamamıştım. Bombalanan yerleri gördükten 

sonra bunun herhangi birimizin ya da ikimizin de şehit edilmesi halinde geride kalanlara bir hatıranın bırakılması ile 

alakalı olduğunu anladığımda çok duygulanmıştım. 

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Çok öfkeliydim. Bu kalkışmayı iktidar olarak da ülke olarak da siyasetçiler olarak da haketmediğimizi düşünüyor ve 

biliyordum. Türkiye’nin itibarının zarar görmesinden endişe ediyordum. Bunu yapanlardan hesabının en şiddetli şekilde 

sorulmasını arzu ediyordum. 

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gençliğimden beri her 10 yılda bir darbe yapıldığını ya da darbeye yeltenildiğini biliyordum. Ve yaşayarak da 

görmüştük. Ancak bunun darbenin dışında da bir anlam taşıdığını, öncekilerden daha alçakça, daha haince ve daha 
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şerefsizce hatta daha vahşice bir kalkışma olduğunu, hiçbir vicdani, insani ve ahlaki bir değerinin olmadığını; milletin, 

ülkenin ve devletin bekasına kastedildiğini düşünüyorum. Ve bunun sözüm ona hoca diye geçinen bir sahtekâr 

tarafından yönetildiğini, yönlendirildiğini ve yine sözüm ona İslami değerler taşıdığını iddia eden ve sevenleri (beyinleri 

kiralanmış) tarafından yapılması çok daha üzücüydü. İslamın tüm değerleriyle çatışan bu alçak FETÖ terör örgütü 

mensupları İslamın da insanlığın da dışına çıktığını ispatlamış oluyordu. Bu münafıklar güruhu tarafından tezgahlanan 

kalkışma ülkenin işgaline zemin sağlayacak ve fırsat verecek bir kalkışmaydı. Diğer darbelerde böyle bir sonuç 

amaçlanmamıştı.  

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Darbe girişiminin başarısız olmasında en büyük rolün Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza 

ve Aziz Milletimize ait olduğunu düşünüyorum. Ancak TBMM’nin ortak bir irade ile darbe ve cuntaya karşı çıkışını da 

çok önemsiyorum. Belki de bu ortak iradenin TBMM’den seslendiriliyor olması da bu alçak cuntacıları tahrik etmiş ve 

Meclis’in bombalanmasına vesile olmuştu. Siyasi partilerimizin genel başkanlarının da (Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın 

Bahçeli) cuntaya karşı olduklarını basın ve medya aracılığıyla duyurmalarının da çok etkili olduğunu düşünüyorum. 

Bir fert olarak şahsımın tek başına bir anlam ifade ettiğini zannetmiyorum. Ancak karınca misali oğlumla birlikte o 

uğurda ölmeyi ya da gazi olmayı göze almış olmamızın ailem, dostlarım tarafından bir anlam ifade edeceğini, Meclis’te 

kalabalık bir milletvekili grubunun oluşuna destek sağladığını düşünüyorum. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki bu tür yapılanmaları önleyecek tedbirlerin alınmasını, bu tür cemaat veya sivil 

toplum örgütlerinin daha şeffaf denetiminin daha düzenli yapılıyor olması gerektiğini, bu tür sapkınlıkların önüne 

geçmek adına bu ve benzeri topluluk ve cemaatlerin gençlerimizi ve insanlarımızı yanlış bilgi ve yönlendirmelerden 

uzak tutacak bilgilerin gerek Millî Eğitim Bakanlığı ve gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmesinin ve 

denetlenmesinin önemli olduğunu, bu tür takiyelere karşı teyakkuzda olmamızı sağlayacak tedbirlerin alınması 

gerektiğini düşünüyorum. Bu tür sapkın ideoloji ve düşünceleri insanlarımıza aşılama gayreti içerisinde olanlara karşı 

daha dikkatli ve teyakkuzda bulunulmasının önleyici tedbir olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ordumuz 

içerisinde geçmişten gelen darbe ve cunta heveslilerini besleyen eğitimden ve diğer unsurlardan ivedilikle kurtarılması 

gerektiğini ülkemiz ve geleceğimiz adına istiyor ve temenni ediyorum. Bu hastalıklı anlayışın ordumuz içerisinde 

neşvürema nema bulmasının önlenmesinin gerektiğini düşünüyorum. Darbenin tamamının yanlış olduğunu emir 

komuta zinciri içerisinde olsun olmasın hepsinin suç olduğunu ve tümüne birden şiddetle karşı çıkılması gerektiğini 

düşünüyorum. Bugün darbelere karşı alınan ortak tavrın çok önemli olduğunu ve bunun muhafaza edilmesinin 

gerekliliğine inanıyorum.

Selam ve saygılarımla.
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Jülide SARIEROĞLU

25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

15 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında kız kardeşimin telefonla havada anormal bir hareketlilik olduğu, uçakların, 
helikopterlerin uçtuğu bilgisini vermesinin ardından yaptığım telefon görüşmeleri sonrasında öğrendim. Aynı saatlerde 
milletvekillerimizin ortak olarak kullandığı WhatsApp grubumuzda bazı vekillerimizin Ankara’da hareketlilik olduğu 
yönünde aldığı duyumları paylaştıkları esnada televizyonda biz Ankara’da jetleri ve helikopterleri havada gördükten 
sonra İstanbul’daki Boğaz Köprüsü'nün geçişlere kapandığı bilgisi, haberi veriliyordu. Bu gelişmeler üzerine ilk olarak 
Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya’yı aradım. Ali Bey, telefonu açar açmaz “Jülide Hanım, bir darbe girişimiyle 
karşı karşıyayız. Fetullahçı terör örgütü bu darbeyi gerçekleştiriyor.” şeklinde bir bilgi verdi. Kendisi, gelişmeleri takip 
ettiğini ifade etti. Haberleşmek üzere kapattık telefonumuzu. Bir gün önce, perşembeyi cumaya bağlayan gece, çok 
geç saatlere kadar Meclis çalışmalarımız olmuştu ve birçok vekilimizin bölgelerine gittiğini biliyoruz. Biz Ankara 
milletvekilleri olarak aramızda bir koordinasyon gerçekleştirdik. İlk Aydın Ünal Vekilimizi telefonla aradım, kendisinden 
detaylı şekilde bilgi aldım. Aydın Bey Hava Kuvvetlerinin ve Jandarmanın ortak bir darbe girişimi, bir işgal girişimi 
içerisinde olduğunu belirtti. Ne yapalım, nasıl yapalım diye konuştuğumuzda Aydın Bey, Meclis'e gidilmesi gerektiğini 
düşündüğünü ifade etti. Millet iradesine sahip çıkılması ve bu gece Meclis'in açılması ve Meclis'te olunması gerektiğini 
konuştuk. Ardından ben Ankara vekillerimiz Ahmet Gündoğdu ve Murat Alparslan’ı aradım, Aydın Bey’le yaptığımız 
görüşmeyi kendilerine aktardım. Murat Bey dışarıdaydı zaten. Ahmet Gündoğdu vekilimiz Meclis'e gitmek konusunda, 
kendisi Başkanlık Divanı Üyesi,  Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’la bir telefon görüşmesi yapıp bana geri dönüş 
yapacağını söyledi. Ahmet Gündoğdu Vekilimizle konuşurken arkadan çok ciddi olarak jetlerin sesleri ve bazı patlama 
sesleri geliyordu; vekilimiz, MİT’e çok yakın bir bölgede oturduğunu ve MİT’in tarandığını söyledi… Tabii, bu sırada saat 
11’e yaklaşıyordu. Vekillerimiz ile yaptığımız görüşmelerde özellikle Başkentimiz, Türkiye’nin kalbi ve yaşadığımız darbe 
girişiminin de merkezi konumunda olan Ankara’nın milletvekilleri olarak teşkilatlarımızla birlikte millet iradesine, 
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ülkemize sahip çıkmak için sokağa çıkmak, Meclis’e gitmek konusunda hemfikirdik.  Arka arkaya çok sayıda telefon 
görüşmesi yaptım. Hazırlanmaya başladım. O sırada tabii, ailemi bilgilendirdim bir darbe girişimi olduğunu söyledim. 
İnanmakta güçlük çektiler. “Her şey bu kadar yolundayken, bu devirde ne darbe girişimi?” şeklinde babamın bir serzenişi 
oldu. O sırada tabii, telefon görüşmelerim de devam ediyordu. Genel Sekreterimiz Abdülhamit Gül Bey, İl Başkanımız, 
İl Başkan Yardımcılarımız, Düzce Vekilimiz Ayşe Keşir Hanım'la, Nur Özkaya Hanım'la… İl Başkanımız, İl Başkanlığına 
doğru yola çıkmış olduğunu kendisi iletti. Ben telefon görüşmelerimiz oluyor dedim, belki Meclis'e gitme durumumuz 
olur, İl Başkanlığına da geçilebilir; telefonla hızlı bir biçimde istişare ettik. Herkeste ortak duruş bu darbeye karşı boyun 
eğmeme, dik durma yönündeydi. 

Daha sonra Aydın Ünal Vekilimizle tekrardan telefonla konuştuk, kendisi bazı görüşmeler yapmıştı ve Meclis'te buluşmak 
üzere telefonlarımızı kapadık. Ben saat on biri on geçe kapıya doğru ilerlemiştim, tam çıkmak üzereyken ailemle 
vedalaşırken Sayın Başbakanımızın televizyonda bir açıklama yaptığını duydum ve tekrar geri döndüm. Başbakanımız 
açıklamasında bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuzu, darbecilere karşı gereğinin en ağır şekilde yapılacağı, bunun 
hesabının sorulacağını ifade etti. Sayın Başbakanımızın konuşmasını dinledikten sonra yola doğru çıktım. Tabii, aile 
üyelerimizle aramızda hayatım boyunca belki de unutamayacağım bazı konuşmalar oldu, gidip de geri dönmemek 
olabilir diye helalleştik. Zor bir gecenin başlangıcıydı aslında ama içimde en ufak bir tereddüt olmadı. Bir okul gibi 
gördüğümüz yıllarca görev yaptığımız Partimizden öğrendiğimiz, arkasından onurla yürüdüğümüz liderimizden,  
milletten gücünü alan Sayın Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz dik durmak, milletimizle birlikte olmak. O yüzden 
en ufak bir tereddüt olmadan çok hızlı bir biçimde organize olduk ve çıktık.  Bu hainliği öğrendiğimiz andan itibaren 
yaptığımız tüm görüşmelerde direkt dışarıda olmak, mücadele etmek, ülkemize, milletimize sahip çıkmak üzerine 
istişarelerimizi yaptık. 

Saat 23.30’da yola koyulmuştum. “Millet iradesine, demokrasimize ve ülkemize sahip çıkacağız.” diye erken saatlerde 
bir tweet attım. Yine, Meclis'e doğru yol alırken çalışma arkadaşlarıma bir SMS metni gönderdim. Tüm teşkilatlarımızı, 
vatandaşlarımızı; ülkemize, vatanımıza, milletimize sahip çıkmaya davet ettik. Meclis'e doğru giderken helikopter 
ve F-16’ların çok yakın uçuş yaptığına şahitlik ettim. Bu sırada vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan çok yoğun 
telefonlar aldık. Bu bizi daha da cesaretlendirdi. Herkes  sokağa çıkma refleksiyle arıyordu. Bu gerçekten çok onur verici 
muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatlarımızdaki yöneticilerimiz, il yönetim kurulu üyeleri, başkanlarımız, 
herkes hızlı bir biçimde organize olma ve ülkeye sahip çıkma konusunda hassasiyetini dile getirdiler. Çankaya Kapısı'na 
geldiğimde saat onikiye yaklaşmıştı. Meclis Kapısı'nda, Meclis güvenlik görevlilerimizle karşılaştık, kendileri Meclis'in 
kapalı olduğunu, Meclis'in içerisine girmenin, başka da vekil olmadığı için riskli olabileceğini bana ilettiler. Ben de ki kendi 
aramızda organize olduğumuzu ve tüm vekillerin Meclis'e geleceklerini kendisine ilettim. Konuşmalarımız neticesinde 
direnç gösteremedi ve içeri girdim.  O sırada Aydın Ünal Vekilimiz aradı, kendisi bana Ayrancı Kapıda olduğunu söyledi. 
Ben tekrar Meclis'ten çıkarak Ayrancı Kapı'ya gittim ve Aydın Bey’le birlikte orada kısa bir değerlendirme yaptık ve 
içeriye giriş gerçekleştirdik. Saat on iki olmuştu diye tahmin ediyorum o saatlerde. WhatsApp grubumuzda Aydın Ünal 
Milletvekilimizle birlikte Meclis'te olduğumuz bilgisini diğer vekil arkadaşlarımızla paylaştık. Birçoğu zaten yoldaydılar, 
telefonla görüştüğümüz arkadaşlarımız. Ahmet Gündoğdu Vekilimiz kısa bir süre sonra geldi. Tabii, bu sırada Meclis 
Binası'na girmek istedik. Tabii, kapıdaki arkadaşlarımız henüz belirsiz bir süreç olduğunu, şu anda milletvekilleri 
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olarak Meclis'e yönelmemizin Meclis'i sıkıntıya sokacağını bize ifade ettiler. Ahmet Gündoğdu Vekilimiz, ben, Aydın 
Bey,  tepki gösterdik, arkamızdan çok sayıda vekilin de Meclis'e doğru yolda olduğunu, Kapıların açılacağını ve bütün 
vekillerimizin içeriye alınacağını kendilerine söyledik. Özellikle Meclis İdare Amiri olan Ahmet Gündoğdu, kefenlerimizi 
giyip de geldiğimizi ve bu hain girişim karşısında dimdik duracağımızı, ifade etti. Sayın Ahmet Gündoğdu’nun 
odasının anahtarı bulundu ve biz Ahmet Gündoğdu Vekilimizin odasına geçtik. Bunu da ben WhatsApp’tan milletvekili 
arkadaşlarımızla paylaştım. Bursa Vekilimiz Hakan Çavuşoğlu geldi, sonra bayan vekillerimiz gelmeye başladılar, 
gitgide kalabalıklaşıyorduk ve diğer illerdeki arkadaşlarımız da illerindeki gelişmeleri paylaşmaya başlamışlardı. Bize 
gelen telefonlarda Ankara’da, meydanların dolmaya başladığı, teşkilatlarımızın önünde çok ciddi kalabalıkların olduğu, 
teşkilat mensuplarımızın çok kararlı bir biçimde haykırarak sloganlarla, tekbirlerle bu girişime karşı durma konusunda 
iradesini güçlü şekilde ortaya koyduğu haberleri geldi.  İçimizde en ufak bir korku, en ufak bir tereddüt, en ufak bir 
kaygı yoktu. Bilmiyorum, hayatımın bir döneminde acaba bir daha böyle bir duyguyu yaşar mıyım? Hepimiz, hem gelen 
vekillerimiz, hem telefonla konuştuğumuz arkadaşlarımız, muhtarlarımız, herkes aynı duygudaydı. Gerçekten tek yürek 
olduk diyebilirim Ankaramızda hem vekiller olarak, teşkilatımız, vatandaşlarımız olarak. Muhtarlarımız aradılar gece 
boyunca, bütün köylerden vatandaşları toplayarak Ankara’ya doğru hareket ettiklerini, ilçe merkezlerine doğru hareket 
ettiklerini bizlere söylediler. Bu şekilde ilk olarak Aydın Ünal’ın Meclis demesiyle birlikte başlayan bir süreçte uzun 
gecemiz başlamış oldu. 

İkinci soru: “Meclis'e gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?”

Tabii, yola çıktığımız zaman, çok sayıda araç yollardaydı, vatandaşlarımız sokaklara dökülmeye başlamıştı. Meclis'e 
giriş esnasında az sayıda güvenlik görevlisi olması, Meclis'in bu konuda bir hazırlığının olmaması sebebiyle tabii 
güvenlikteki arkadaşlarımızın bir tedirginliği söz konusuydu. Hep birlikte kendi enerjimizi onlara da vererek bu 
tedirginliğin, daha doğrusu tedirginlik de demeyelim, belirsiz durum karşısında ne yapılması gerektiğini bilememe 
şaşkınlığının aşılmasına katkı sağladık, onlara da moral verdik, hep birlikte dimdik ayakta duracağız, gerekirse öleceğiz 
ama vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi bu hainlere ezdirmeyeceğiz görüşünde hemfikir olduk. 

Üçüncü soru: “Meclis'e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? Meclis'in saldırıya uğrayabileceğine, hele de 
bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz?” 

Az önce de ifade ettim, evde bu olayla ilgili haberleri izlediğim, görüşmeler yaptığım, Meclis'e doğru yol aldığım süre 
zarfında en ufak bir tedirginlik ve kaygı yaşamadım. Çok hain, kirli bir girişimdi. Tek duygu vardı, buna karşı durma 
duygusu benim içimde. Az önce de ifade ettim, en ufak bir korku, belirsizlik, en ufak bir soru işareti, şöyle mi yapsam, 
bu konuda en ufak bir tereddüt yaşamadım. O gece dışarıda olacaktım. Meclis olmasaydı sokakta, il başkanlığımızda 
ya da Genel Merkezde mutlaka milletimizle birlikte olacaktık. Çünkü biz partimizde liderimizden bu şekilde gördük, bu 
şekilde öğrendik, bu şekilde büyüdük partimizde. Bunun dışında, sokakta olmak, milletimizle dimdik durmak dışında 
en ufak bir düşüncemiz olmadı. Ancak sürecin başlangıç anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın iyi olup olmadığı 
düşüncesi hep içimde, aklımdaydı. Yüreğimiz, duygumuz, düşüncemiz buydu. Anlatılabilecek, tarif edilebilecek 
bir şey değil.  Allah bir daha o duyguyu yaşatmasın. Diğer taraftan Meclis'in saldırıya uğrayabileceğiyle ilgili bir şey 
düşünmedim doğrusu. Henüz darbe saatlerinin başlangıcında bu ülkenin vergileriyle alınmış, milletimizin alın teriyle 
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alınmış silahların millete doğrultulabileceğini, tankların milletin üzerine yürüyebileceğini, F-16’ların milletin üzerine 

bomba yağdıracağını, helikopterlerin vatandaşlarımızı tarayacağını, hiçbirimiz bu kadar ileriye gidebileceklerini 

düşünmedik. Ülkemiz geçmişte birçok darbeye, darbe girişimine tanıklık etmiş, hiçbirinde bu şekilde kanlı bir süreç 

olmamış. Bu şekilde kanlı bir sürecin olabileceği aklımıza gelmedi ama bir milletvekili olarak geçmiş dönemlerdeki 

darbe girişimlerinde milletvekillerinin başına gelenleri biliyorduk. Bu konuda da her şeye hazırlıklıydık. Bu yüzden 

ailemle, annem ve babamla helalleşerek, ellerini öperek çıktım. Onlar da çok soğukkanlıydı, ben de. Gidip de dönmemek 

olduğunu bilerek evden ayrıldım. 

Meclis'in bombalanması ya da saldırıya uğraması… Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış bir ülkeyiz, birçok ağır badireyi 

atlatmış bir ülkeyiz, savaş döneminde bile tabii ki Meclisimiz bombalanmamış. Dediğim gibi, bu kadar kanlı bir 

sürecin olabileceği o ilk saatlerde aklımıza gelmemişti ama Meclis'te bulunduğumuz sırada, saat yarım gibi, henüz 

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını daha dinlememiştik, TRT’den bildiri okunuyordu, o sırada Ahmet Gündoğdu 

Vekilimizin odasındaydık. Ben yine bir telefon görüşmesi yapmak için aşağı kapıya indiğim zaman, F-16’ların -daha 

sonra öğrendiğimiz- yakından bir uçuşuyla çıkan bir ses, çok ağır bomba hissi yaratan bir ses oluştu. O sesi duyduğum 

zaman, ardından MİT’e yönelik girişimin ne kadar büyük olduğunu öğrendiğim zaman bu gecenin geçmişteki darbe 

tecrübelerinden farklı olacağını anladım. Bu anlamda da başımıza gelebilecek her türlü şeye de hazırlıklıydım ama 

bunun üzerine gideceğimiz, aşacağımız ve dik durma konusunda en ufak bir tereddüdüm olmadı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı bizler için çok önemliydi. Henüz daha Meclis Genel Kuruluna gittiğimiz zaman Sayın 

Cumhurbaşkanımızın FaceTime üzerinden CNN Türk’e bağlanıp yaptığı çağrı gerçekten  unutulmaz anlardan biriydi. O 

duyguyu da tarif edemem. Liderimizin kararlı sesini duymak ayrı bir duyguydu. O an bu darbe girişimi Allahın izniyle 

burada bitmiştir dedim. Onun gibi bir liderin arkasından yürüdüğümüz için  bir kez daha gurur duyduk. Ömrümüzün 

sonuna kadar bu gururu yaşayacağız. Milletin Adamı,  Gücünü Milletten Alan Lider... O gece bir kez daha canlı canlı 

daha önce de yaşadığımız zorluklarda, badirelerde olduğu gibi tüm dünyaya bunu bir kez daha gösterdi.  15 Temmuz 

gecesi “Halkımın gücünün üzerinde güç tanımıyorum.” dedi ve halkımıza güvendiğini ifade etti. Ondan sonra da tabii 

ki vatandaşlarımızın akın akın sokaklara dökülmesi söz konusu oldu. Halkımız  liderimizi, yalnız bırakmadı, ülkemize 

vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıktı. Yani, değişik düşünceleri, değişik duyguları bir arada 

yaşadığımız uzun ve unutulmaz bir geceydi.

Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularımız… 

Tabii, sayımız git gide arttı. Sevindirici olan, o gece Meclis'te sadece iktidar partisi vekilleri olarak yer almamamız, 

hem ana muhalefet hem de muhalefet partisi vekillerinin de gece Meclis'te olması. Bu birlik, beraberlik aslında 

önemli bir gelişmeydi ülkemiz açısından. Diğer partilerin grup başkanvekilleri sırayla açıklama yaptılar. İlk önce 

Sayın Meclis Başkanımız başımızda, onun da çağrısıyla zaten bütün milletvekilleri olarak Meclis çatısı altında dimdik 

duruşu gösterdik. Millet iradesine nasıl sahip çıktığımızın mesajını tüm dünyaya da verdiğimizi düşünüyorum. Gazi 

Meclis'in milletvekilleri olarak, ikinci kez gazi olmuş bir Meclis'in milletvekilleri olarak bu sürecin içinde olmak da ayrıca 

ömrümüzün sonuna kadar unutamayacağımız bir onur. 
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Meclis'i açmıştık. Meclis Başkanımız tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Partilerin temsilcileri teker teker darbeye 
karşı konuşmalarını yapıyorlardı. Grup başkanvekilimiz Mehmet Muş Bey konuşurken ilk bomba atıldı. Daha sonra  
konuşmalar tamamlandıktan sonra vekillerimiz Meclis kürsüsünden konuşmalarını gerçekleştiriyorlardı. Adalet 
Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ tam Meclis kürsüsünden konuşmaya başlayacağı sırada işte camların üzerimize indiği, 
ağır bir toz bulutunun olduğu ciddi bir hem ses hem sarsıntıyla karşı karşıya kaldık. Orada da en ufak bir korku ya da ölüm 
benim aklıma gelmedi. Konuştuğumuz zaman bütün vekillerimiz de aynı duygudaydı. Zaten anında -sendikacılıktan da 
gelen bir milletvekiliyim- slogan atmaya başladık diğer vekillerimizle birlikte. Bunun hesabını ödeteceğimizi Meclis 
çatısı altından haykırdık. Yani Meclis'e bomba atıldığında da en ufak bir korku ya da ölüm düşüncesi aklımıza gelmedi. 
Tabii, Meclis'te toplandığımız sırada biz Ankara milletvekilleri olarak yine Ankara’da teşkilatlarımızla sürekli iletişim 
hâlindeydik. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da vardı. Bana HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’dan telefon 
geldi. TÜRKSAT’ta örgütlü bir konfederasyon. TÜRKSAT’a yönelik bir zorlama, işte içeriye girmeyle ilgili bazı girişimler 
olduğu bilgisi ve acilen oraya destek gönderilmesi gerektiği bilgisi geldi. Sayın Bakanımıza bu konuyu ilettiğimiz zaman 
kendisi gerekli görüşmeleri yapıp gerekli organizasyonları gerçekleştirdi. Murat Alparslan Vekilimiz Gölbaşı ilçemiz ile 
iletişime geçti. Gölbaşı ilçemiz ayaktaydı. 

Yine, Özel Harekâtla ilgili gerçekten ağır bir haber aldık o sırada. Orada özellikle Özel Harekât benim için çok önemli. Çok 
kısa bir süre önce Ramazan ayından çıkmıştık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendinin 
himayesinde iftar organizasyonunda, Doğu, Güneydoğu’da terörle mücadelede görev yapan Özel Harekâtçılarımızın 
eşleriyle bir iftar yemeğinde bir araya gelmiştik. Biz Ankara olarak son bir buçuk yıldır çok şehit vermiş bir şehiriz. 
Şehitlerimizin de büyük kısmı terörle mücadelede Özel Harekâttan geldi. Onlarla ve aileleriyle çok ayrı bir gönül bağımız, 
diyaloğumuz var. Görev yapan kardeşlerimizde de ailelerinde de ne kadar büyük adanmışlık olduğunu, ne fedakarlıklar 
yapıldığını, verilen emeği biliyorum. Birebir artık birbirimizi tanır hâldeydik. Özel Harekâtın bombalandığı bilgisi geldiği 
zaman çok büyük bir üzüntü yaşadım, gerçekten o ayrı bir duyguydu. Tabii, o sırada oradaki kardeşlerimizden birisinin 
eşinden, kıymetli bir hanımefendiden mesaj aldım. Gölbaşı teşkilatımızın, vatandaşlarımızın orada bombalar atılırken o 
bölgede nasıl etten duvar ördüklerini, bundan dolayı da bu gecenin kolaylıkla atlatılacağına inandığını yazmıştı. 

Diğer taraftan Kazan’dan haberler geliyordu, Etimesgut’tan haberler geliyordu, Sincan teşkilatımızdan, Mamak’ta 
vatandaşlarımızın tankların üzerine çıktığı, Kızılay Meydanı’nda Keçiören teşkilatımızın, Altındağ teşkilatımızın 
tankları püskürtme konusunda vatandaşlarımıza gayretleriyle ilgili bilgiler geliyordu. Akyurt, Elmadağ, Çubuk, Kalecik, 
Pursaklar’ın havaalanını tuttukları. Ankara’da yani kısacası, özetle 25 ilçemizde çok ciddi bir hareket vardı. 25 ilçemizden 
akın akın, uzaktakiler Ankara merkeze gelmek üzere yola çıkmışlardı. Polatlı’da hakeza çok ciddi bir hareketlilik vardı, 
roket rampalarının durdurulması konusunda. Hep birlikte bu süreci bir teşkilat bilinciyle, aile olarak birlik, beraberlik 
içerisinde atlatmak için aslında büyük bir mücadele örneği yaşadık. Hem  Meclis çatısı altında, hem teşkilatlarımızda.

Genelde böyle uzun karanlık geceler unutulmak istenir ama 15 Temmuz gecesi ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar 
karanlık olursa olsun ömür boyu unutmak istemeyeceğimiz unutmayacağımız, unutturmayacağımız bir geceydi. 
Şehitlerimizin acısını, gazilerimizin fedakarlığını, vatandaşlarımızın kahramanlıklarını, ülkemize sahip çıkma onurunu, 
yapılan hainliği püskürmenin gururunu  bir ömür unutmayacağımız, uzun bir geceydi. Milletimize minnettarız. 
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Milletimiz hem dünyaya büyük bir ders verdi hem de ecdadımıza yaraşır bir duruş sergiledi. Biz Çanakkale ruhunu 
taşıyan, Çanakkale’de şehitler vermiş, millî mücadelede şehitler vermiş, hiçbir zaman prangayı kabul etmemiş, esareti 
kabul etmemiş bir nesiliz, o ecdadın devamıyız. Onlara layık, bu toprakları vatan yapan şehitlerimize layık bir duruş 
millet olarak sergiledik. Bunun da onuru, gururu ayrı. 

6’ncı soru: “Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve 
o anki düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı birlikte bulunmanın 
önemi hakkında düşüncelerinizi almak isterim.” 

Gerçekten o birlik, beraberlik ruhu çok önemliydi, Türkiye’nin ihtiyacı olan da bir şeydi. 15 Temmuz gecesi belki bir şerdi 
ama sonrasında da birçok hayırlara vesile oldu. Hem o gece Genel Kurulda bunu gördük, ülkeye, vatana, millete iktidarı, 
muhalefeti hep birlikte sahip olmak için o gece Meclis çatısı altında birlikte süreci yaşadık. Biz milletin vekilleri olarak 
Meclis çatısı altında bunu yaşarken asiller, milletimiz de aslında alanlarda aynı şeyi yaşadı. Bu süreci de devam ettirmemiz 
gerekiyor. Tüm dünyaya biz bu mesajı verdik. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman, altından kalkamayacağımız 
bir zorluk, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını bir kez daha dünyaya göstermiş olduk. 

7’nci soru: “Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliğiyle televizyonlara bağlanarak millî iradeye sahip çıkmak 
için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişiminde 7’den 
77’ye sokaklara çıkarak yeni kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?”

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı en önemli kırılma noktasıydı. Henüz Meclis Genel Kuruluna gittiğimiz zaman Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FaceTime üzerinden CNN Türk’e bağlanıp yaptığı çağrı gerçekten  unutulmaz anlardan biriydi. O 
duyguyu da tarif edemem. Liderimizin kararlı sesini duymak ayrı bir duyguydu. O an bu darbe girişimi Allahın izniyle 
burada bitmiştir dedim. Onun gibi bir liderin arkasından yürüdüğümüz için  bir kez daha gurur duyduk. 15 Temmuz 
gecesi “Halkımın gücünün üzerinde güç tanımıyorum.” dedi ve halkımıza güvendiğini ifade etti. Ondan sonra da tabii ki 
vatandaşlarımızın akın akın sokaklara dökülmesi söz konusu oldu.

Unutamayacağım anlardan birisi saat dörde doğru İstanbul’a indiği haberini aldığımız an.  Gece saat yarımdan dörde 
uçağının indiğini duyuncaya kadar olan süreci tarif edemeyeceğim. Edemem. Çok başka bir duyguydu. Annem, 
bana değil Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız için dua et dediğimi hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, Başbakanımızla birlikte ertesi günden itibaren çok daha fazla işimiz olacaktı. Çok dua ettik. Çok dua edildi. 
Kendisi ve beraberindekiler için. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah onu korudu, inşallah bundan sonra da korusun 
ve bu milletin, bu ülkenin başından eksik etmesin diyorum. 

Milletimiz bir kahramanlık destanı yazdı. Bu gelecek nesillere de örnek olacak bir destan. Son on beş senedir, biz AK 
PARTİ  iktidarında olduğumuz süreçte çok farklı zorluklar yaşadık. Bu zorluklarda da her zaman liderimiz milletinden 
aldığı güçle dimdik bu sorunlarla mücadele etti. 15 Temmuz gecesini ve sonrasında yaşanan süreçleri  milletimizden 
aldığımız güçle aşarak bugünlere geldik. Cumhurbaşkanımız söyledi, milletin, halkın gücü üzerinde güç tanımıyorum 
diye. Allah herkesten razı olsun. Şu anda eğer bugünleri yaşayabiliyorsak, bayrağımız hâlâ dalgalanıyorsa, ezanlarımız 
minarelerden okunabiliyorsa, ülkemizde 79 milyon vatandaşımız bir ve beraber olarak bütünlük içerisinde 
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yaşayabiliyorsak 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğumuz, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, engellisi, herkesin tek yürek, 
tek ruh olmasıyla başarılmıştır. Bu unutulmayacak gerçekten tarihî bir andır, ülkemiz açısından da milattır, dünyaya da 
verilen çok önemli bir mesajdır. Ben bu vesileyle şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum, gazilerimize şifalar diliyorum, 
minnetle yâd ediyorum.15 Temmuzda sokağa çıkan herkesten Allah razı olsun. Sadece o gece değil, yirmi dokuz gün 
boyunca tuttuğumuz nöbetlerde de milletimiz iradesini ortaya koymuştur. Bu millete diz çöktürülemeyeceğinin, 
bölünemeyeceğinin, aramıza nifak sokulamayacağının mesajını tüm terör örgütlerine verdik diye düşünüyorum. 

…- Siz Meclis'teyken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan ve yaralanan bir tanıdığınız var mı?

…- Meclis'teyken zaten teşkilatlarımızla, il başkanlığımızla iletişim içerisindeydik. İl başkanlığımız, büyükşehir belediye 
başkanlığımız o gece bir karargâh yönetir gibi ciddi bir yönetim ve koordinasyon ortaya koydular. Teşkilatlarımız, 
belediyelerimiz her yerdeydiler. Havaalanı, Genelkurmay, Kızılay, Akıncılar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polatlı’daki 
birlikler, Etimesgut’taki birlikler, Mamak’taki birlikler, TÜRKSAT, Özel Harekât, TRT, Genel Merkez Binamız, Çankaya 
Köşkü, Külliye, teşkilatlarımız tarafından tutulmuştu ve oralardaki elde edilen o mücadelelerde teşkilatlarımız en ön 
saftaydı vatandaşlarımızla birlikte. İletişim içerisindeydik, telefonlarla bu iletişimimizi gerçekleştirdik. Ben AK PARTİ  
teşkilatlarımıza, belediyelerimize, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, Meclis üyelerimize, muhtarlarımıza 
da tekrardan teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bu birlik, beraberliği daim eder, hayırlı, güzel günlerimizi de bundan 
sonra artırır, Allah bir daha bize böyle karanlık bir gece yaşatmaz. Böyle bir girişimle tekrar karşı karşıya kalırsak da yine 
aynı duruşu, aynı kararlılığı, aynı mücadeleyi ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Biz inanan, 
liderinin, genel başkanının arkasında dimdik duran teşkilatlarız. Bu da sonuna kadar bu şekilde olacak inşallah.

9: Darbe girişimi ertesi günü Meclis olağanüstü toplandı, o anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz…

Sabah ilk ışıklarda bile Külliyeden ağır haberler aldık, altıyı geçiyordu. Zor, uzun bir geceydi ama inancın, azmin de hiç 
azalmadığı bir geceydi. Tabii, biz Meclis'teyken Sayın Meclis Başkanımız , 16 Temmuz günü tüm partileri, vekillerimizi 
olağanüstü toplantıya çağırdı Meclisimizin toplanacağı bilgisini verdi. O gece, Meclis Başkanımızın başkanlığında 
partilerin grup başkanvekilleri, Aydın Bey, ertesi gün okunacak ortak bir bildiri hazırladı, o saatlere de hep birlikte şahitlik 
ettik. Sabah dışarı çıktığım zaman çok ağır bir tablo karşımızdaydı. Bir yandan sabaha ulaştığımız, bu darbe girişimini 
püskürttüğümüz için -sabah saat dokuz buçuk, ona doğru Meclis'ten ben ayrıldım- gururluyduk. Ama kayıplarımız için 
de ağır bir üzüntü içerisindeydik. Bu anlamda bizim için ağır bir gündü. Gazi Meclisimizin olağanüstü toplantısı başladığı 
anda yoğun bir duygu yaşadık. Gazi Meclis'in vekilleri olarak o gece millet iradesinin tecelli ettiği, duvarında “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir.” yazan Meclisimize, milletimizin iradesine sahip çıkmış olmanın gururunu yaşadık. 

Diğer taraftan, Meclis toplantısında parti liderlerinin yapmış oldukları konuşmalar, tüm partilerin aynı duruş, 
aynı kararlılık içerisinde olması da siyasi tarihimiz açısından önemli bir gündü, milattı. Ben en duygu dolu anları 
Meclis'ten çıktıktan sonra yaşadım. Meclis çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, Ankara’nın üzerinde böyle bir grilik 
var gibiydi ama o çalışmadan dışarı çıktığımız zaman, Meclis Şeref Kapısı'ndan çıktığımız zaman, dışarıda Ankaralı 
hemşehrilerimizin Türk bayraklarıyla tüm Meclis bahçesini doldurmuş olduklarını, hep birlikte sloganlarla tek bir 
ağızdan tek ses olduklarını duyduğum zaman güneş yeniden doğdu gibi hissettim. O duyguyu da herhâlde bir daha 



Gazi Meclis'te O Gece

484

yaşamayacağım. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Milletin Meclisi'nde, milletimizle birlikte çok güzel bir süreci 
yaşadık. Sayın Başbakanımız bir konuşma yaptı, unutulmayacak duygu dolu anlardı.

“Şehit olan ya da yaralanan bir tanıdığınız var mı?” diye bir soru vardı. Tüm şehitlerimiz yakınımız. Tüm şehitlerimiz ve 
aileleri, gazilerimiz ve aileleri tanıdığımız.. Yıllarca birlikte çalıştığımız Erol Olçok ağabeyimizi ve evladını kaybettik. 
Farklı bir insandı, birlikte mesai harcadık, en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o ekibin içerisinde daha da ayrı 
tanıma imkânına sahip olmuştum. Partimizde emeği çoktu. Çok üzüldük. Yine, uzun yıllar Cumhurbaşkanımızla yol 
arkadaşlığı yapan, her zaman yanında duruşu bizlere de güven veren Mustafa Varank kardeşimizin ağabeyini o gece 
kaybettik. Bu kayıplarımızla ilgili aldığımız haberler bizi gerçekten çok etkiledi. Teşkilatlarımızdan  tanıdığımız kişileri 
kaybetmiş olmamız, Kazan’da muhtarımızı, Altındağ’da yönetim kurulu üyemizi, Mamak’ta yönetim kurulu üyemizi, 
ilçelerimizde yaralılarımız, gazilerimiz, tabii her biri bizi ayrı etkiledi.  Yine Özel Harekâtta çalışan Demet Sezen kardeşimi 
kaybettiğimiz, şehit olduğu haberini aldığım zaman çok üzüldüm. 7 Haziranda seçildikten sonra yaşadığımız süreçte 
tüm şehit cenazelerimizde o yeşil gözleriyle birlikte ailelerimizin yanındaydı. Hep şehit annelerimizin, şehit eşlerimizin 
yanında olup elini tutan; o ilk haberin verildiği andan itibaren gece gündüz tüm o süreçlerde aileyle birlikte olan bir 
kardeşimizdi kendisi. Tüm katıldığımız şehit cenazelerinde kendisiyle birlikteydik. Şehit ailelerimizi ziyaret ettiğimiz 
zaman şehit kardeşlerimizi daha yakından tanıdığımızda, hikâyelerini, yaşantılarını öğrendiğimizde genç, yaşlı; kadın, 
erkek hepsinde ayrı üzüldüm, ama şehitliğin de herkese nasip olmadığını yaşayarak idrak ettim. Tüm şehitlerimize 
Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tüm gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Tedavisi süren gazilerimiz var. 
Onlara da acil şifalar diliyorum.

“10) Ülkemiz daha önce darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 
nasıl  değerlendiriyorsunuz?” Buna sadece “darbe girişimi” dememek gerekiyor, tarihin en hain girişimi. Kirli bir işgal 
girişimi. Savaş dönemlerinde bile bombalanmayan Meclis'in bombalandığı, milletin üzerine silah doğrultulduğu, silah 
sıkıldığı, F-16’ların, helikopterlerin milleti taradığı, üzerine bombalar yağdırdığı, tankların milletin üzerinden geçtiği 
çok ağır bir hainlikle karşı karşıya kaldığımız bir süreç. İnşallah bunların hepsinin hesabı sorulacak. Milletimizin bu dik 
duruşu karşısında hiç kimsenin ülkemizin üzerinde oyun oynamaya, tuzak kurmaya Allah’ın yardımıyla gücü yetmeyecek 
diye inanıyorum. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar kanlı ve gözü dönmüş bu güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında Meclis'in ve bizzat siz milletvekillerimizin o anda Meclis'te 
bulunmasında oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? Aslında her türlü şeyi planlamışlar gördüğümüz 
kadarıyla, çok sayıda şeyi de gözden kaçırmışlar. Bir, Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bu şekilde dimdik durarak 
vatandaşlarımıza verecekleri güçle milletimizin bu şekilde sokağa dökülebileceğini yani bu milletin bu duruşu bu kadar 
kararlı şekilde sergileyebileceklerini hesaba katmamışlar. Meclis Başkanımızın ve milletvekillerinin Meclis'e gideceğini,  
Meclis'i açacağını hiç hesaba katmamışlar. Tüm bunlar hesaplarını bozdu. Millet kazandı. Türkiye kazandı.  

Tabii, o gece ilave etmek istediğimiz başka husus var mı? 15 Temmuz kadar sonrası da önemliydi. Gece boyunca 
ağır bir süreci hep birlikte yaşadık. Dediğim gibi, Ankara’da gece boyunca yaşadığımız o süreç, vatandaşlarımızın 
teşkilatlarımızın çabası, gayreti çok etkileyici ve unutulmazdı. 
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Yine ilave etmek istediğim şey yirmi dokuz gün tuttuğumuz demokrasi nöbetleri. Milletimiz orada da çok güçlü bir 
irade ortaya koydu. Özellikle Ankara, şehrim, hemşehrilerim genci yaşlısı, kadını erkeği, engellisi, her yaştan her 
kesimden insan -şimdi adı değişti ama- Kızılay Meydanı’nda, Külliye önünde sabahlara kadar, gündüz işlerine gidip 
akşam tekrardan gelerek meydanları bırakmadılar, bu ülkeyi, vatanımızı bırakmayacaklarını da çok güçlü biçimde 
gösterdiler. 92 yaşındaki Cevriye Teyze’yi unutmayacağım mesela. Her gün aynı yerde nöbet tuttu. Ak sakallı Mustafa 
Amca her gün nöbetini tuttu. Tabii o nöbetler sırasında engelli kardeşlerimiz her gün geldiler, aynı kardeşlerimiz her 
gün geldiler ve aynı noktada sabahlara kadar aynı duygu, hissiyatta en ufak azalma olmadan hep birlikte, yine omuz 
omuza, kenetlenerek, tek yürek olarak o yirmi dokuz günü geçirdik. O süreçte belediye çalışanlarımız askerî birliklerin 
önündeki nöbetlerini sürdürdüler, vatandaşlarımız. Ankara’nın her ilçesinde nöbetler ayrı tutuldu ve her ilçesinde 
meydanlar ayrı doldu. Meydanlardaki o dayanışma ruhu çok önemliydi. Esnafımız, sivil toplum örgütleri, sendikaları, 
meslek kuruluşları, bir imece usulü o sabaha kadar geçen süreçlerin daha kolay geçmesi için ellerinden geleni yaptılar, 
bu da unutulmazdı. Belediyelerimizin gayretleri, belediye çalışanlarımızın gayretleri unutulmazdı. Yine, Külliye önünde 
sivil toplum örgütlerimizin gayretleri, duruşları unutulmazdı. Yani, 15 Temmuzdan başlayıp yirmi dokuz gün tutulan 
nöbetler ve en son 10 Ağustosta -arada Yenikapı Mitingi de oldu, oradaki birlik beraberlik ruhu da- Ankara’da Külliye 
önündeki o güzel görüntüyle taçlanan bir süreci milletimiz, vekillerimiz, Hükûmetimiz, sivil toplum örgütlerimiz, 
vatandaşlarımız hep birlikte güçlü şekilde, birlik beraberlik içerisinde, birbirimize güç vererek, birbirimize dayanarak  
geçirdik. Bu unutulmazdı. İnşallah bu duyguyu yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, bizler bu duyguyu ve bu kahramanlık 
destanını, bu vatana, millete sahip çıkmanın, bayrağa, ezanımıza sahip çıkmanın bu onurunu gelecek nesillere doğru 
şekilde aktarabiliriz. Bence ders olarak okutulması gereken bir süreci hep birlikte geçirdik. İnşallah bundan sonra, şer 
yaşadığımız bu şeyden sonra hayırlar yaşayacağımıza inanıyorum. Liderimizle birlikte biz AK PARTİ  olarak inşallah 
ülkemiz için daha güzel günler yaşanması için el birliğiyle çalışmaya, milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz 
diyorum. 

Tarihe not düşecek olan bu yayını düşünen, tasarlayan ve hazırlayan kıymetli Adana Milletvekilimiz, kıymetli büyüğüm,  

ağabeyim  Sayın Necdet Ünüvar’a teşekkür ediyorum. 
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Kasım BOSTAN

26. Dönem Balıkesir Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman , nerede, Nasıl öğrendiniz? O anlar neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz ?

Hain darbe girişimini Ankara’da eşimle dışarıda bulunduğum sırada, saat 22.30 sularında danışmanım Derya Hanımın 

beni arayarak Ankara’da uçakların büyük bir gürültü ile alçak uçuş yaptıklarını bildirmesi üzerine öğrendim. Kendisine 

sosyal medya ve haber kanallarından olayı araştırmasını ve beni bilgilendirmesini istedim. Kısa bir süre sonra tekrar 

arayarak, tankların da Boğaz Köprüsü'nü kapattığı bilgisini verdi. İlk olarak bir operasyon yapıldığını düşündüm. 

Bulunduğumuz yerden ayrılarak eşimi eve bıraktım ve bir arkadaşımı yanıma alarak aracımla Kızılay’a indim. 

Başbakanlığa, daha sonra oradan TBMM’nin Çankaya Kapısına gittim. Güvenlik görevlileri ile konuştum. İçeride kimlerin 

olduğunu sordum. İdare Amirimiz Salim Uslu ve güvenlik amirinin   içeride olduğu bilgisini verdiler. İçeriye sadece 

vekillerin girişine izin verdiklerini misafir alamayacaklarını belirttiler. Neler olduğunu sorduğumda fazla bir bilgi sahibi 

değillerdi. Geri döndüm ve Çankaya Köşkü'nün çevresinde bir tur attım. Ne Kızılay’da ne de Köşk çevresinde olağan üstü 

bir durum hissedilmiyordu. Olağan güvenlik önlemleri vardı. Trafik de olağan seyrindeydi. Ama benim zihnimde darbe 

fikri oluşmaya başlamıştı. TRT binasına yöneldim aynı zamanda radyodan Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve 

diğer yetkililerin açıklamalarını takip ediyordum. TRT binasının önünde Başbakanımızdan askeriye içerisinde bir grubun 

kalkışma girişiminde olduğunu tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkması çağrısında bulunduğunu öğrendim. Konya 

yolundan hemen Genel Merkeze geçtim. Genel Merkezde yavaş yavaş güvenlik önlemleri arttırılmaya başladı. Genel 

Merkezde kimse yoktu. Güvenlik görevlilerinden Gölbaşı'nda ve MİT’te çatışmaların olduğu ve sonucunda şehitlerin 

olduğu bilgisini aldım. Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nu aradım neler olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini 
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sordum. Birkaç telefon görüşmesi yapıp bana bilgi vereceğini söyledi. Bu arada evden kızım ağlayarak aradı yanımda 

olmak istediklerini söyledi. Eve dönerek eşim ve çocuklarımı aldım. Teşkilat Başkan Yardımcımız Harun Karaca'yı aradım. 

Birşeyler yapmamız gerektiğini, Genel Merkeze gittiğimi ve hiç kimsenin bulunmadığını söyledim. Harun Bey Genel 

Merkezin 7. katında toplanacağımızı belirtti. Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ile tekrar görüştüm ve TBMM Grup 

Salonunda toplanacağımızı söyledi. Eşim ve çocuklarımı helalleşerek eve bıraktım. Dikmen Caddesinden TBMM'ye 

Dikmen Kapısından giriş yaptım. Bu sırada tanklar Dikmen Caddesinden Genelkurmay Kavşağına inmeye başlamışlardı.

2- TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM'ye gelişte ve girişte hiçbir zorluk yaşamadım.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini , hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

TBMM'ye gelirken bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğumuzu ve öncelikle siyasetçiler  olarak bu darbeye organize 

olarak karşı durmamız gerektiğini , TBMM'den sesimizi dünyaya duyurmamız gerektiğini düşündüm. TBMM'ye 

girdiğimde kuliste yaklaşık 5 milletvekilimizi görünce darbeye karşı bu şekilde tepki koyamayacağımızı düşünerek bir 

an ümitsizliğe kapıldım. Fakat kısa bir süre sonra Meclis Başkanımız , bakanlarımız ve yaklaşık 30 milletvekilimiz kulise 

geldiler ve rahatladım. Genel Kurulu açmak istedik fakat Genel Kurulun kapıları kilitliydi. Bir an önce sesimizi duyurmak 

istediğimiz için kapıları kırarak içeriye girmek istedik. Bir görevli gelerek kapıları açtı ve Genel Kurul kürsüsünden Meclis 

Başkanımız 3G ile ilk tepkisini koydu. Daha sonra muhalefet Grup Başkanlarının ve milletvekillerinin de Genel Kurul 

Salonuna gelerek darbe girişimine karşı olduklarını duyurması beni iyice rahatlattı. Tabii Meclis’e gelirken Meclis’in 

saldırıya uğrayacağı , bombalanacağı, ve kurşunlanacağı duygusuna, fikrine hiç kapılmadım.

4- Meclis’e bomba atıldığı anda duygularınızı alabilir miyim ?

Meclis'e bomba atıldığı anda Genel Kurul Salonundaydım. Büyük bir gürültü ve toz bulutu oluştu. Salonda bulunan tüm 

arkadaşlarım ve bende kesinlikle bir korku oluşmadı. Hissettiğimiz şey şaşkınlık ve darbecilere karşı nefret duygusuydu. 

Darbecilerin bombalarına karşı sesimizi yükselttik ve hep bir  ağızdan “darbeciler millete hesap verecek” sloganlarıyla 

karşılık verdik.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Sabah saat 09.00'da Meclis’te manzarayı görünce dehşetin, vahşetin boyutunu anladım.

Bunu yapanların Türk askerî olamayacağını düşünerek hainlikte sınır tanımadıklarını gördüm .

6- Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 
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Gerek Genel Kurulda gerek sığınakta iktidar, muhalefet grupları yoktu. Tek grup vardı o da TBMM grubuydu. Bu olay, 

iktidar ve muhalefet gruplarının önüne bir kapı araladı. Bu güne kadar duyulan sanal kuşkular bir kenara bırakıldı. 

TBMM grubu demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve millî irade gibi temel kavramlarda birleştiklerini ortaya 

koydu. Bundan sonra siyaset temel kavramlar üzerinden değil , millete hizmet üretme noktasında başka bir deyişle 

proje yarışları üzerinden yapılmasının önünü açmıştır.

7-…  Yediden  yetmiş  yediye sokaklara çıkarak yeni bir kahramanlık destanı  yazan  milletimiz için neler söylemek 

istersiniz?  

Bu olay karşısında milletimizin duruşu destansı bir duruştur. Kısa sürede organize oluşu, olaylara müdahale ediş 

biçimleri üzerinde çok şeyler yazılacaktır. Milletimiz, topa, kurşuna, tanka karşı sözle, nasihatla karşı koymuştur. Sözün 

ve nasihatın kurşuna karşı zaferidir.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz ?

Ben Meclis’teyken iki danışmanımı görevlendirdim. Biri Külliyede diğeri ise Genel Merkezdeydi. Gelişmeleri telefon ve 

görüntülerle tarafıma anlık olarak bilgi verdiler.

9- Darbe girişimi sonrası ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız?

TBMM'nin iktidarıyla, muhalefetiyle temel kavramlar etrafında ortak bir duruş ve ortak bir dil kullanmasını sevindirici, 

geleceğe ait umut verici buldum. 

10- Daha önceki darbeler ile karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz'u nasıl değerlendiriyorsunuz ? 

1960 ve 1980 darbelerinde millet “Ordumuz yönetime el koydu, yapacak bir şey yok” korkusu içindeyken 15 Temmuz’da, 

milletimiz devlete, hükûmete, Cumhurbaşkanına ve sokaklarına sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yüzlerce 

insan tankların üstüne çıktı ve darbeyi önledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dayanışma ruhu ile birlik ve beraberlik 

sağlanmış, Türkiye daha da güçlenmiştir. 

11- Darbenin başarısız olmasında  TBMM'nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te bulunmasının oynadığı rol 

hakkında neler söylemek istersiniz? 

İktidar ve muhalefet gruplarının TBMM'de verdiği birliktelik görüntüsü çok önemliydi. Millî iradenin ve demokrasinin 

temsilcisi olan TBMM'de yaşanan birlik ve beraberlik görüntüsü sokaklara yansıdı. Bu birlik ve beraberlik mesajı ile farklı 

siyasi görüşlere sahip olan milletimiz tek yürek , tek ses oldu , millî iradesine sahip çıktı ve darbeyi püskürttü.
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Levent GÖK

CHP Grup Başkanvekili

24, 25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, öncelikle, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.

“Gazi Meclis” diye bir kavram vardı, böyle konuşurduk, o Birinci Cihan Harbi’nden sonra kurulduğu dönemde bile bomba 
atılmayan bir Meclisti, 15 Temmuzda hain bir saldırıya maruz kaldı ve biz de o gün beraberdik. Öncelikle, sizi hem tebrik 
ediyorum hem geçmiş olsun diyorum. Ben istedim ki bu tarihî hadiseyi orada bulunan milletvekillerimiz üzerinden bir 
tarihe geçirmek, not düşmek lazım ki ileride, belki asırlarca sonra inşallah ilk ve son kez bombalı saldırıya maruz kalmış 
bir Meclis olarak şey olacak, o tarihte çocuklarımız, araştırmacılar bunu okusun. O yüzden, çok teşekkür ediyorum. 

Tabii, ilk sorumuz şu: Darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O anda neler hissettiniz? Meclis'e gelme 
kararını nasıl verdiniz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Öncelikle, ben de teşekkür ederim bu yaptığınız çalışmadan ötürü.

15 Temmuz gecesi Türkiye açısından gerçekten çok önemli bir gün. Bu gün, ileride aslında tarihçiler tarafından 
değerlendirildiği zaman bizlerin anıları ve değerlendirmeleri de büyük bir önem arz edecek, çünkü o geceyi çok canlı 
canlı yaşadık, çok canlı tespitlerimiz oldu, çok olayın sıcaklığını bire bir, hep beraber yaşadık. O nedenle, bu güne dair, 
15 Temmuza dair anıların belleklerde kalması ve bizden sonra gelecek olan kuşaklara da aktarılması bakımından da bu 
tip anıların da ve yaşadıklarımızın da bilinmesinde sayısız yarar olduğu ortada. 

Ben o gece aşağı yukarı saat 21.00 sıralarında eve gelmiştim, damadım, kızım ve daha yeni doğan kırk günlük torunum 
bizi ziyarete gelmişlerdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hayırlı olsun.
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LEVENT GÖK (Ankara) - Onların o sevinciyle evde işte, hep beraber bir gece geçirmeyi planlarken aşağı yukarı saat ona 

on kala-çeyrek kala civarında gerek İstanbul’dan gerekse Ankara’dan gelen kimi telefonlarla bir olağanüstülük olduğu 

konusunda bilgiler gelmeye başladı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Vatandaşlardan mı geliyor, örgütlerden mi geliyordu efendim?

LEVENT GÖK (Ankara) - Çoğu zaten partili arkadaşlarımız, partili arkadaşlarımız örneğin İstanbul’da boğaz köprülerinin 

kesildiğini, yani o anda orada araçta bulunan arkadaşlarımız bize ilettiler. Daha sonra Ankara’dan arayana arkadaşlarımız 

çok alçaktan uçakların uçtuğunu ve özellikle Meclis'in üzerinde uçtuğunu bu civarda oturan arkadaşlarımız, yani Meclis 

civarında oturan arkadaşlarımız bizzat beni arayarak söyledi. Zaten bir müddet sonra uçak gürültülerine biz de tanık 

olmaya başladık çünkü uçaklar geçerken doğal olarak bizler de duyuyorduk. Tabii, ilk başta yorumlarımız bir terör 

saldırısı olabileceği şeklindeydi yani büyük bir saldırının Türkiye’de olma durumunun ya da ihtimalinin ya da varsa, bir 

yerde gerçekleştiyse bunun üzerine bu hareketlilikler yaşandığına dair…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tamamen terör saldırısını bertaraf etmek amaçlı uçtuğunu düşündünüz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, o konuşuldu aramızda ancak ben çok geçmeden yani bu görüşmeleri yaptıktan bir on 

beş dakika sonra yaptığım değerlendirmede olayın niteliğinin daha farklı olabileceğini, böylesi bir, özellikle Meclis'in 

üzerinde uçakların uçmasının hayra alamet olmayacağını değerlendirerek…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Darbe filan gibi bir şey mi düşündünüz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, yani ilk aklıma gelen benim zaten buydu, “Bir darbenin acaba bir ayak izleri midir?” bu 

diye değerlendirmeye başlarken, Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl’ü aradım, dedim ki: “Derhâl Genel Merkezde 

buluşalım.” Çünkü bu saatte de, tam bizim bu olayları yaşadığımız saatte Genel Başkanımız da İstanbul’a uçuyordu yani 

ona doğru bindiği uçakla da Ankara’dan İstanbul’a gidiyordu. Doğal olarak, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 

Tekin Bingöl’ü arayarak “Derhâl biz Meclis'e gidelim, bir hareketlilik var, bu hareketliliğinin bir niteliğini tespit edelim. 

Ben iyi görmüyorum durumu yani bir darbe teşebbüsü olabilir.” dedim. O sırada tesadüfen televizyona baktığımızda 

-bu olaylar da tabii onu on geçe falan oluyor- Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığı şeklinde son dakika 

haberleri geçmeye başladı ve yine Ankara’da jetler uçunca yani bir terör saldırısının ötesinde başka bir şey olduğu 

konusunda kendi kendime bir değerlendirme…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Giderek berraklaştı o düşünceleriniz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, berraklaşmaya başladım.

Hazırlandım ve biz çok süratli bir şekilde Genel Merkezde buluştuk, zaten evim Genel Merkeze çok yakın, hemen on 

dakikalık bir mesafe içerisinde, Genel Merkeze ulaştım. Evden çıkmadan önce aile fertlerime hissettirmedim durumu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir helalleşme filan olmadı bir tedirginlik olmasın diye.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sadece damadımı bir kenara çektim, damadıma dedim ki: “Ben durumu iyi görmüyorum, bunu 

darbenin olduğuna dair belirtiler olarak görüyorum yani sabaha ne olacağını bilmiyorum. Ailem sana emanet.” aynen 
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bu cümleleri kullandım “Ailem sana emanet.” dedim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Duygusal bir durum olmuştur o anda.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

“Ben şu anda gidiyorum, kimseye bir şey hissettirme. Ailem sana emanet yani böyle bir tablo varsa sabah da ne 
olacağımızı bilemeyiz.” dedim. Yani her türlü değerlendirme yapılabilir, her türlü şey olabilir ve ben bu saptamayla 
evimden çıkarak Genel Merkez'e gittim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz Genel Merkeze mi gittiniz?

LEVENT GÖK (Ankara) - İlk başta Genel Merkeze gittik.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada Tekin Bey’le buluştunuz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, oraya Tekin Bey geldi, başka arkadaşlarımıza da haber verdik, aşağı yukarı 10-15 civarında 
milletvekilimiz oradaydı, buluştuk.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Genel Merkezde toplanmıştınız.

LEVENT GÖK (Ankara) - Şöyle: Haber verdik biz arkadaşlarımıza Genel Merkezde buluşalım diye.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, herkes doğal olarak Ankara’da değil yani cuma.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, cuma günü olduğu için çoğu gitmişti, Ankara’yı terk etmişti, daha doğrusu kendi illerine 
gitmişti, doğal olarak gitmişti. Ankara’da bulunan arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı Meclis'e geldi. Biz Meclis'te 
bu değerlendirmeleri…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Gelişte, girişte filan bir zorluk yaşadı mı arkadaşlarınız?

LEVENT GÖK (Ankara) - Hayır, bir zorluk yaşamadık ancak…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Malumunuz, kapılara otobüsler filan konmuştu belli bir zaman sonra, saat on biri geçe filan.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bizim gittiğimiz saatte, yani ben zaten onu çeyrek filan, onu yirmi geçe aşağı yukarı, taş çatlasa 
o civarlarda, Genel Merkezdeydik biz. Yaptığımız durum değerlendirmesinde, -tabii, Genel Başkan da uçakta- bunun 
bir darbe girişimi olduğu konusunda bu tahminlerin ötesinde bizim gözlemlerimiz olmaya başladı çünkü bizim Genel 
Merkezimiz Cumhurbaşkanlığı Sarayını tam karşıdan gören bir konumda ve doğal olarak, Cumhurbaşkanlığı Sarayının 
üzerinde de uçak, helikopterlerin dolaştığına bizzat gözlerimizle tanık olduk.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O arada, bizim ev de CHP Genel Merkezi ile AK PARTİ  Genel Merkezinin tam ortasında. İki 
Genel Merkeze de 650 metre mesafede, Söğütözü…

LEVENT GÖK (Ankara) - Yani mutlaka siz de bu şeyleri saptamışsınızdır.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Balkondan tabii, ben şeyi gördüm, saat dokuz buçuk civarında Külliye'nin üzerinde reverans 
yapan bir helikopter gördüm. Sonra zaten onu on geçe filan jetler uçmaya başladı. Yani o şeyi bir ring yapıyor garip bir 
şeklide ama anlamlandıramıyoruz yani.
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LEVENT GÖK (Ankara) - Daha sonra işte, orada buluşup arkadaşlarla bu değerlendirmeyi yaparken biz kendi gözlerimizle 
Cumhurbaşkanlığı Sarayına olan atışları bizzat gördük. Ben hatta birkaç tanesinin de fotoğrafını çektim o anda. Artık 
bizim açımızdan zaten olayın ne olduğu konusu çok berrak bir şekilde gözümüzle gördüğümüz bir hadiseye dönüştü. 
Ben bu tablo içerisinde arkadaşlara dedim ki: “Bu bir darbe, bir darbeyi kendi gözümüzle görüyoruz şu anda. Yani yarına 
ne olacağı belli değil. Bir an önce Genel Başkan'la temas kuralım.” Ama Genel Başkan da uçakta o anda yani o anda 
görüşme şansımız da yok. Biz dedik bu konuda bir görüş sergileyelim, Genel Başkanımızın da indiği andan itibaren 
bir açıklama yapacak bir pozisyonu olsun. tabii, sağlıklı bilgiler de gelmiyor. İlk yaptığım iş Necdet Bey, Sayın Mustafa 
Elitaş’ı aramak oldu. Mustafa Elitaş Kayseri’deydi, dedim ki: “Sayın Elitaş, benim gördüğüm tablo, bu bir darbedir, 
Cumhurbaşkanlığı Sarayının da ateş altında olduğunu bilmeni isterim.” “Öyle mi?” dedi bana. “Evet.” dedim. Biz o gün 
Sayın Elitaş’la sayısız defa görüşme yaptık. Ben Ayşe Nur Bahçekapılı’yı ve Naci Bostancı’yı da arayarak kendilerini 
bilgilendirdim. “Arkadaşlar, bakın, kötü bir akşama, geceye girdiğimiz belli, tereddüdünüz olmasın, biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak böyle bir tablonun karşısındayız. Ne yapmamız gerekiyorsa biz beraber yapacağız.” dedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz o ara Meclis'e gelmiş miydiniz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, anlatacağım onu.

Bunu ilk ağızdan Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Ayşe Nur Bahçekapılı’yla paylaştık. Mustafa Elitaş’la defalarca görüştük, 
bu konuda devamlı aradık. Bu arkadaşlarımız ilk defa benden öğrendiler Cumhurbaşkanlığı Sarayının vurulduğunu. 
Hatta Mustafa Elitaş bir gün katıldığı NTV’de de bunu ifade etti, “Ben Levent Gök’ten öğrendim Cumhurbaşkanlığı 
Sarayının vurulduğunu.” dedi. Sonra Elitaş beni aradı, “Levent Bey, Meclis Başkanı Meclis'i açacak, gider misiniz?” dedi. 
“Derhâl gideriz.” dedim. Çünkü biz tabii, Meclis'in açılıp açılamayacağını bilemiyorduk. “Ben İsmail Bey’i arıyorum, 
CHP’liler de geliyor diyorum.” dedi, “Söyle.” dedim. Biz kalktık derhâl, aşağı yukarı 16-17 arkadaş doğruca Meclis'e gittik. 
Meclis'e giderken o anlattığınız kimi yerlerde kapatmalar vardı ama aracım benim resmî olduğu için ben bir sıkıntıya da 
uğramadım Meclis'e giderken.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hem yolda gelişte hem Meclis'e girişte…

LEVENT GÖK (Ankara) - Meclis'e girişte zaten polisler de yardımcı oldular bana yani onlar da sevindiler bizim oraya 
gelmemize o tablonun içerisinde. 

Ve biz gittiğimiz zaman Meclise, İsmail Kahraman Meclis'te kürsüde otururken indi, sarıldı bana, kucaklaştık orada. 
Bizden diğer arkadaşlar da geldi. İsmail Bey bizden bir arkadaşı kürsüye rica etti, Özgür yanımdaydı, “Özgür, sen git 
yukarıya.” dedim, o gitti. MHP’den o sırada Oktay Bey gelmişti, Oktay Vural geçti. Ve bir an önce biz orada bir oturum 
başlattık. Daha sonra MHP’den birkaç kişi daha geldi, Erkan Akçay da geldi. Bizden de işte, gelen arkadaşlar, 16-17 
civarında bir sayıyı biz bulduk o anda. O arada sizin milletvekiliniz Ayşe Hanım telefondan CNN’e bağlanmış, yayın 
yapıyordu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 4.5G’yle yayın yapıyordu.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yapıyordu, evet. O yayına da bağlandık, o yayında da görüşlerimizi o anda ifade ettik.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ondan önce bir televizyon, radyo vesaire falan size ulaşıp…

LEVENT GÖK (Ankara) - Hayır, benim ilk görüştüğüm tablo Meclis'te Ayşe Hanım’ın yaptığı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 4.5G’yle yapılan o FaceTime yayındı yani.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

Benden önce Bülent Tezcan görüştü, Özgür, Bülent Tezcan, ondan sonra ben konuştum, onları CNN vermiş zaten naklen, 
bütün görüşlerimizi. Sonra İsmail Bey oturum başlattı. Oturum başlattıktan sonra ben çıktım konuştum. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz kürsüye çıktınız, galiba beş yedi dakika falan bir konuşma yaptınız.

LEVENT GÖK (Ankara) - Kürsüye çıktım, kürsüde aşağı yukarı altı yedi dakikalık bir konuşmam oldu. O konuşmamın 
bantları var, onu da sizin arkadaşlarınız da çekmişler, onları da gönderirler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben tam geldiğim zaman, Genel Kurula girdiğim anda siz konuşuyordunuz. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, ben konuşmamı yaptıktan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüye geldi. O konuşurken 
de bombalar patlamaya başladı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Erkan Akçay Adalet Bakanından sonra mı konuştu? O da kürsüye…

LEVENT GÖK (Ankara) - Hayır, o önce, Erkan Bey…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben çünkü onu da hatırlıyorum ama şimdi sıralamayı tam hatırlayamadım.

LEVENT GÖK (Ankara) - Hayır, Bekir Bozdağ, bombalama olduktan sonra konuşulmadı. Erkan Bey sanırım ilk önce 
konuştu.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İlk önce Erkan Bey, sonra siz konuştunuz, sonra Bekir Bey konuştu.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, öyle oldu, ilk önce Erkan Bey, sonra ben, sonra da Bekir Bozdağ konuştu. Benden hemen 
sonra Bekir Bozdağ konuşurken de ilk bombalar düşmeye başladı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, Levent Bey, Meclis'e girerken Meclis'in bir saldırıya uğrayabileceğini, bombalanabileceğini 
falan hiç düşündünüz mü?

LEVENT GÖK (Ankara) - Asla, asla yani böyle bir ihtimal dahi aklımıza gelmedi, böyle bir tablo. Kötü bir gece geçireceğimiz 
aklımıza geldi ama Meclis'in bir saldırıya uğrayacağı şeklindeki ihtimal hiçbirimizin aklına gelmedi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bombalandığı anda ne düşündünüz? Mesela, ben ne düşündüğümü söyleyeyim ilk bomba 
olduğu zaman. F16’lar biliyorsunuz, alçaktan uçtuğu zaman çok gürültü de çıkartır. Böyle gürültüden camlar falan 
şangırdayınca o gürültüden dolayı şey mi oldu diye düşündüm, camlar işte, o ampul, cam vesaire falan patladı, aşağıya 
mı düştü falan diye, ilk öyle düşündüm. Sonra ikinci bombadan sonra gerçekten bunlar bombalıyorlar dedim. 

LEVENT GÖK (Ankara) - İlk bombada bomba olduğunu teşhis ettik çünkü o jetin geçmesinden sonra, o jetin 
gürültüsünden sonra çok daha büyük bir gürültüyle sarsıldık yani neredeyse Meclis, sallandı gitti o avizeler falan ve 
bizim bulunduğumuz tarafa yakın düşmüştü, bu tarafa doğru ve oradan, yukarıdan aşağıya bazı materyaller de düştü, 
toz bulutu, parçacıklar falan düştü. Bunun bir bombalama olduğunu ilk atışta zaten biz teşhis ettik. Sonra diğerleri 
geldi. Tabii, bu çok vahim bir tablo, korkunç bir tablo. Sonuçta, biz Meclis'i devam ettirmeye çalışıyoruz ama böyle bir 
darbe olsa, evet, gözaltına alınmamız, tutuklanmamız söz konusu eğer darbe başarılı olsa. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Geçmişteki darbelerden bildiğimiz üzere.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, tabii, bu süreçten… Ama her arkadaşımız bu konuda çok metanetli oldu, herkes çok 
soğukkanlı, herkes başına neler geleceğini bilerek zaten oraya geldi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hatta çıkmak istemedi kimse, ben de dâhil hiç kimse oradan çıkmak istemedi.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, tabii, hiçbirimiz de birbirimizin…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Biz galiba 2 veya 3 bombayı o Meclis Genel Kurulundayken art arda…

LEVENT GÖK (Ankara) - Asgari 3-4 bombayı orada yedik.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çünkü beşer dakika arayla -yanlış hatırlamıyorsam- bomba atıldı. Biz çıkmak istemiyoruz, 
orada güvenlik amiri vesaire falan geldi, bizi zorla, “Efendim, burada bulunduğunuz süre içerisinde otomatikman hedef 
oluyorsunuz.” şeklinde bir yaklaşım oldu. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet. 

Tabii, daha önce filmlerde ya da başka savaşan yerlerde gördüğümüz tablolara o anda maruz kaldığımızı görmek 
gerçekten o gecenin bence işte, tarihe bırakacağımız birinci derecede gözlemlerimiz. Yani biz bombalanırken 
Meclis'teydik.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Daha sonra bu bombalanan yerleri gün ışığında ben saat yediden sonra gördüm. Ondan önce 
tabii, cam parçaları, karanlık vesaireden dolayı tam görememiştim. Gördükten sonra ne düşündünüz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Anlatayım onu da.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani gece mesela, o bomba esnasında bu kadar ciddi bir tahribat olabileceğini, Şeref 
Kapısının tamamen yok edilmiş, Sayın Başbakanın makam odasının üzerine ve direkt muhalefet kulisine doğru, malum 
o açıyla atıldığı zaman, çapraz bir açıyla atıldığı zaman direkt muhalefet kulisine ve Başbakanın makam odasının 
üzerine geldiğini daha sonra gördük. O bombalanan yerleri gördükten sonraki düşünceleriniz nedir?

LEVENT GÖK (Ankara) - Şimdi, sabaha kadar işte, “sığınak” diye tabir edilen ama sığınaktan başka her şeye benzeyen 
tabloda, yerde beraber kaldık ve özellikle orada sürekli Meclis Başkanı, Adalet Bakanı, diğer bakanlarla beraber bir 
teması sürdürdük. Ben grup başkanvekili de olduğum için yani orada bir muhatap olarak temsil bakımından oradan 
ayrılmadım sabaha kadar, dokuza kadar ayrılmadım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, beraberdik. Ben sekize kadar oradaydım, sekizden sonrasını bilmiyorum. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Cemil Çiçek de oradaydı. İşte, ertesi gün Meclis'te 4 partinin okuduğu bildiri orada çıktı 
ve orada hazırlandı. Biz birkaç kere taslak üzerinde orada çalıştık. Doğal olarak, tam bir dayanışma duygusu içerisinde 
hareket edildi. Ben tabii, bir bombalamanın mutlaka bir tahribat yaratacağını biliyordum ama onun yarattığı tahribatı 
tabii gördükten sonra anladık ve ben sabah dokuzdan sonra geldiğimde gerçekten dehşete kapıldım gördüğüm 
manzaralardan dolayı. Şimdi, herkesin gördüğü o bombalamaların, Meclis'i sarsan o bombaların 2 tanesi benim odamın 
karşısı ile diğer karşısına atıldı yani oradan düştüler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Şu karşıda zaten görüyoruz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, bir tanesi orası, bir tanesi de bizim karşımız, grup yönetim kurulu Salonudur, onun camının 
hemen yanına düşmüş. Müthiş bir tahribattı yani ben tabii, aşağıdaki tahribatı görünce yukarılarda daha ağır tahribat 
olduğunu anladım. Başbakanlığı, işte, o katı dolaştım, sonra buraya geldim. Her yer her yerdeydi, her yer her yerdeydi. 
Yani müthiş bir tablo, inanamadım gördüğüm manzaraya, acaba rüya mı görüyorum ben, bu gördüklerim rüya mı, nedir 
bu yaşadıklarım böyle dedim. İnanılmaz bir tabloydu, 2 bomba da delmiş geçmişti şeyi ve 2’si de benim, o gün tesadüfen 
iki dakikalığına odama gelip de kitap alayım desem ya da bir şey alayım diye oraya gelsem o anda parçalanırdım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, o anda da gelebilir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Her yerde her yerdeydi. Gerçekten…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Üzerinize bombanın düşmesi gerekmez, oradaki fırlayan cam parçaları sizi şey yapabilir, 
ölümle karşı karşıya getirebilir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, tabii. Yani bu gördüğümüz salonlar ta uçlara kadar yerle birdi her yer. Daha bunlar yeni yeni 
ancak toparlanıyor böyle. Benim odam darmadağın, her şey yerle bir. Kapılar kırılmış, çatılar kırılmış, duvarlar kırılmış. 
Böyle bir tablo içerisinde tabii gerçekten ben dehşete düştüm ve çok üzüldüm. Yani şimdi biz neye uğraşıyoruz yani 
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siyaset kurumu, evet darbe yapsa Meclis olmayacak, elbette çalışan olmayacak ama bu tarihî bir Meclis yani bunu yapan 
bizim kendi askerlerimiz, kendi jetlerimiz. İnsan bir düşmana belki olur dersin ama yani bu koordinatların verilmesi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Düşman bunu yapmaz.

LEVENT GÖK (Ankara) (Ankara) - Yapmaz yani böyle bir tabloyla karşılaşmak mümkün değil. Kaldı ki o gün Meclis'te 
bulunan milletvekilleri aşağı yukarı 10 metreyle kurtuldular o bombadan. Yani o bomba 10 metre daha bu tarafa gitse 
bugün hepimiz ya hayatta olmayacak ya da büyük bir yaralanmalarla şey yapacaktık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bilmeyenler için belki şöyle bir şey söylemek mümkün kanaatindeyim, sizin kanaatinizi 
almak istiyorum. Meclis için Genel Kurul birkaç bin metrekarelik bir alan.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ve o iktidar, muhalefet milletvekillerinin filan oturduğu yerler var. O günün bulunan yani o 
anda bulunan 60-70 tane milletvekilinin hepsi tam böyle merkezi bir noktada buluyordu.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani CHP, MHP ve AK PARTİ  milletvekillerin. Dolayısıyla, o hani kenarlardan dağılmış değil, 
ortadan ve tam o Meclis bahçesine düşen bomba Genel Kurulun üzerine düşse yani böyle bir iki saniye sapma olmasa 
belki de şu anda hiçbirimiz bu konuşmayı yapamayacaktık.

LEVENT GÖK (Ankara) - Hem o bomba hem de -birazdan gösteririm ben size- bizim buraya düşen iki bomba. Yani zaten 
10 metre sonrası Genel Kurul Salonu, işte Başbakanlığı tahrip eden bombaların 2 tanesi işte buradan delip geçiyor aşağı 
doğru. O bombalar da düşebilir. Tam 3 bombanın hedefiydik. Yani o gün tabii biz olayları daha sonra tabii sürekli o 
anda eşim ve çocuklarım aramaya başladı sürekli. Kızım ağlıyordu çünkü televizyonlardan bizim her bombalama naklen 
veriliyormuş, televizyondan.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet Fox Tv’den.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet. Ve onlar Meclis'in bombalandığını görüyorlar ve telefona sarılıyorlar. Baba ne oldu, kızım 
ağlıyordu bir kere yani panik içindeydi kızım yani çünkü görüyorlar, tabloyu onlar yaşıyorlar biz o büyük gürültüyü, 
sarsıntıyı yaşıyoruz,  onlar televizyonda canlı görüyorlar tabloyu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynen öyleydi.

LEVENT GÖK (Ankara) - Böyle, gerçekten o gün büyük bir travma geçirdiler hepsi. Ulaşmak istiyorlar telefonlarımızın 
artık şarjları da tükeniyor çünkü o kadar yoğun bir telefon yapıyorduk ki.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii sabaha kadar olan bu tablo içerisinde özellikle hepimizin ailesi, yakınları büyük bir dehşeti 
onlar yaşadılar.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onlarla nasıl haberleşiyordunuz? Mesajlarla falan herhâlde.
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LEVENT GÖK (Ankara) - Mesajla…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben şahsen mesajla…

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, sığınakta bazen çekmiyordu, bazen şey yapıyordu. Bir iki defa yakaladığım zaman 
iyi olduğumuzu söyledik ama bir bomba daha sonra tekrar geliyordu çünkü 8-10 defa bombalanan bir Meclis'ten 
bahsediyoruz ve gerçekten dışarıdaki ailelerimiz bizlerden daha da fazla büyük bir travma geçirdiler çünkü olayı 
gördüler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onlar canlı görüyormuş. Mesela bizim hanım bana mesaj atıyordu, WhatsApp’tan. “Doktor 
nasılsın?” “İyiyim” ikinci üçüncü mesajdan sonra telefonla bir ara çeken bir yere çıktım ve dedim ki: “Ne zırt pırt bana 
mesaj atıyorsun?” “Ya sen farkında değilsin herhâlde canlı yayınla şey var, bombalanıyor filan” dedi. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Ya, ya.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra kızım geçen bana bir şey söyledi, yani ben hatırlamıyorum şeyi. Telefonla işte çektiği 
bir anda konuşmuşuz. “Baba nasılsın?” “İyiyim kızım abdestliyim ya şehit oluruz ya gazi falan” diye ve o duygularla 
yaşadık filan. Yani hepimizin gerçekten yakınları böyle yaşadı.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben size enteresan bir şey sormak istiyorum Sayın Gök. Bazen çoğumuz farkına varmıyoruz 
ama odaya girdiğimiz zaman CHP grup başkanvekili olarak sağ tarafımızda Türk bayrağı var sol tarafımızda partinizin 
amblemi var. AK PARTİ  Grup Başkanvekilleri girdiği zaman da onun sağ tarafında Türk bayrağı sol tarafında AK PARTİ  
bayrağı var. MHP Grup Başkanvekillerinin de sağ tarafında Türk bayrağı solunda MHP’nin amblemini taşıyan bayrak var 
ve esasında orada ben şunu gördüm, siz de onu hissetmişsinizdir. Soldaki bayrakları bir kenara bırakmıştık ve sağdaki 
Türk bayrağının altında olduğumuzu hissediyorduk.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İktidar muhalefet dayanışmasının ötesinde ne hissettiniz o Genel  Kurulda, diğer alanlarda 
filan, bulunurken, dolaşırken? Yani o hislerinizi almak isterim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Şimdi 15 Temmuz tarihine kadar çok açık söylemek gerekir ki Türkiye çok derin bir siyasi 
çekişmeyi yaşıyordu. Bu hepimize sirayet eden bir durumdu. 15 Temmuza kadar Türkiye siyaseten kutuplara ayrılmıştı, 
ayrışmaya doğru gidiyordu ve bu ciddi bir çekişmeydi. Yani artık partilerin neredeyse birbirlerini gördükleri zaman 
yolunu değiştirecekleri bir süreci yaşadığımızı hepimizin kabul etmesi gerekir. Böyle bir süreçte siyaset kurumu da 
gittikçe itibarsız hâle gelen bir duruma dönüşüyordu çünkü Meclis'teki bu görüntü ve çekişme halkta da çok olumsuz 
imaj yaratarak yani siyasetçilerin de ağır sorumluluğunu doğuran bir başka faktör olarak ortada duruyordu. 15 Temmuz 
bu darbe girişiminin yarattığı en büyük sonuçlar siyaset kurumu için fırsatlardan bir tanesi -tabii çok ağır bedeller 
ödendi- siyasetin normalleşmesine yol açmasıdır. Böyle bir musibet olmasaydı da biz keşke kendimiz becerebilseydik 
bu işi ama o gün…



Gazi Meclis'te O Gece

498

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yenikapı oldu yani demokrasi nöbetleri oldu, siz de o demokrasi nöbetine çıktınız, konuşma 

yaptınız.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben de Kızılay’da konuştum, tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani bir ay önce kavga ettiğiniz insanlarla kucaklaştınız.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada mikrofonu elinize aldınız, toplanan yani belki çoğu AK PARTİ ’liydi ama CHP’den de 

MHP’den de hatta başka partilerden de başka zihniyetlerden de insanlar vardı ama o bayrağı eline almış getirmiş yani…

LEVENT GÖK (Ankara) - Yani tablo şuydu: Yani siyasetin bu denli ayrışmasının ne kadar önemsiz olduğu aslında Türkiye’nin 

birliği, bütünlüğü, dirliği ve huzurunun ne kadar önemli olduğu 15 Temmuzda ortaya çıktı. Aslında biliyorduk ama 

o normalleşmeyi sağlayamıyorduk ve ayrıca partilerin de birbirlerine olan bakış açısındaki bazı paradigmaları yıktı. 

Örneğin her parti birbirini başka yönden suçlarken o gün darbenin karşısında bütün partilerin dik bir duruş sergilemesi 

herkesin birbirine olan bakışlarını da ortadan kaldırdı.

Şimdi bu ortamda biz zaten o gün Meclis'e ilk geldiğimiz anda Sayın İsmail Kahraman’la da aramız açıktı açıkçası. Onun 

kimi beyanlarına karşı, benim sert söylemlerimden dolayı birazcık aramızda bir şey de vardı ama İsmail Kahraman beni 

gördüğünde ilk yaptığı şey gelip bana sarılmak oldu. Dolayısıyla 15 Temmuz gecesi hepimiz Türkiye'nin ne denli önemli 

olduğunu ve siyaset kurumunun ne denli önemli olduğunu kanıtlama fırsatı bulduk birbirimize karşı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Siyasi partilerin ne denli önemli olduğu, siyasi partilerin bu duruşunun çok değerli olduğunun 

daha sonra ileride anlaşılacağından ben çok daha da biliyorum çünkü böyle bir olay bence ilk defa yaşanıyor Türkiye’de.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Milleti birleştiren unsurlardan birisinin o Meclis'teki sizin, MHP’nin, AK PARTİ ’nin bir arada 

olmasının dışarıya yansıyan fotoğraf, görüntü, ses, duygu, düşünce…

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet. Çok önemliydi. Yani o  duruş darbecilerin motivasyonunu bozan olaylardan bir tanesidir. 

Halkın sokaklarda diğer Meclis'teki partilerin de bir o görüntüyü vermesi darbeye karşı çok net bir tavır olarak 

seslendirmesiyle karşı olacağını söylemesi bir kere darbecilerin motivasyonunu çok bozdu, halkta büyük bir moral 

kaynağı yarattı. Yani darbenin alabileceği varsayılan toplumsal desteği çökertti. Olabilir, kimi iktidar partisinden 

hoşlanmayabilir, kimisi bizden hoşlanmayabilir ama böyle bir tablonun olamaması gerektiği konusunda çok ciddi bir 

beraberlik sergilendi ve herkes millî egemenliğe, milletin iradesine sahip çıktığını o gün net bir şekilde ortaya koydu 

canımız pahasına.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bunların kıymeti, önemi ileriki dönemlerde bakıldığı zaman anlaşılacaktır. Yani o tabloya 

bakıldığı zaman, ya o gün AKP’liler ne yapmış, CHP’liler ne yapmış, MHP’liler ne yapmış denildiğinde bakıldığında 

fotoğrafı görecektir. Yani hepimiz orada bir bedel ödemek için oraydık.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O günü kendi kişisel hayat hikâyenizde çok önemli, tarihî bir nokta olarak galiba görüyorsunuz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Elbette. Yani siyasi hayatımızın en…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani çocuklarınıza, torunlarınıza ve bugün parlamentoda Meclis'in açılmasında rol aldım…

LEVENT GÖK (Ankara) - Rol aldım, konuşmalar yaptım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Konuşmalar yaptım, sabaha kadar Meclis'ten ayrılmadım.

LEVENT GÖK (Ankara) - …halk bunu duydu. Tabii ayrılmadık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bombalanmasına rağmen… Bu çok önemli bir duruş gerçekten.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet. Siyasi hem benim hem de orada bulunan tüm arkadaşlarımız açısından siyasi hayatımızın 
çok özel ve önemli bir köşesidir.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir onurdu gerçekten.

LEVENT GÖK (Ankara) - Elbette.

Efendim, bu gözü dönmüş güruh Meclis'e saldırdı, pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu, gazi oldu ve 
çok önemli bir gündü. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuzu diğerlerinden farklı kılan sadece bu 
bombalama değildi herhâlde. Yani o konuyla ilgili de kanaatlerinizi almak isterim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bir kere şunu gördük ki: Yani Türkiye’de siyaset kurumunun ötesinde devletin şekillendirilmesine 
el atan unsurların aslında çok da güçlü olduğunu da gördük. Yani bu sıradan bir hadise değil.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bu millî bir refleksin zaman zaman pek fark etmezsek bile olduğunu ve bir anda hepimizin 
aynı anda işte, Cumhurbaşkanımızın sokaklara, meydanlara dediği zaman siyasi düşüncemiz farklı olsa bile -sizin için 
söylüyorum- biz sokağa, meydana, Meclis'e gitmemiz lazım dedirten bir millî refleksin olduğunu da gördük. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Gördük. Bunun yanında bu darbe teşebbüsünde bulunanların da gözlerinin ne kadar dönmüş 
olduğunu ve insanlıktan çıkmış bir hâlde bu işe soyunduklarını gerçekten çok karanlık bir gece geçirdiğimizi kanıtlayan 
tabloları yaşadık. Yani ben Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Merkezini gezdim, genel başkanımızla birçok yeri gezdim. Yani 
bir ülkenin kendi uçaklarıyla, kendi ordusuna mensup insanlar tarafından vurulması, Meclis'in bombalanması tankların 
insanların üzerine sürülmesi, atışların yapılması…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnanılır gibi değil, rüyamızda görsek kabus diye uyanırız yani.

LEVENT GÖK (Ankara) - İnanılır gibi değil. Gerçekten bir insanlık suçu işlenmiştir o gün ve böyle bir tablo içerisinde o gün 
o akşam yaşanılan travma kolay giderilecek bir travma değildir. Yani her türlü açıdan. Yani nasıl oluyor da bu insanlar 
bu noktaya gelebiliyorlar, nasıl oluyor da bu denli gözleri dönebiliyor, nasıl oluyor da bu denli bir insanlıktan çıkmış gibi 
bir vahşet içerisinde bombalar atabiliyorlar? Bunları bizim hepimizin sorgulanması ve bunun üzerine gitmesi lazım. 
Yani vahim bir tablo. Ben 12 Eylül darbesinde hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiydim, o darbeyi de biliyorum. O darbe 
olduktan sonra pek çok insanla ilgili gözaltılar oldu bilmem ne oldu ama darbe gecesi yani böyle insanların üzerine 
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tanklar manklar da sürülmedi. Şimdi orada çok üzücü olaylar yaşandı ama bir darbenin olduğu saatlerde bu denli bir 
vahşi tabloya ilk defa Türkiye tanık oluyor.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnşallah son defa.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bence siyaset kurumu bu işi çözdü Türkiye’de. Tabii bunu çözdü derken geleceğe iyimser bakmak 
istiyor. Daha biz devlette örgütlenmiş bu illegal yapılanmaların gücü konusunda bence daha tam emin değiliz. Her gün 
ortaya çıkan yeni soruşturmalarla gözaltına alınanlar yani acaba hayret ettiğimiz birçok insanın ortaya çıkması bu işin 
sanıldığından çok daha da büyük olduğunu gösteriyor. İşte bu süreç 15 Temmuz gecesi Meclis'te sergilenen bu süreçte 
partilerin beraberliği, birliği bundan sonra daha da bence anlamlı. Bu süreci iktidar partisi tek başına aşamaz.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Burada bir önemli günde kararlı bir şekilde net duruş sergileyen herkesin bu süreçte dayanışması 
zorunlu. Çok samimi olarak bir dayanışmanın sergilenmesi zorunlu çünkü bu tehdit sadece AKP’yi, iktidar partisini 
tehdit etmiyor tüm Türkiye demokrasisini tehdit ediyor ve bu konuda bir gevşeme olduğu zaman herhâlde uyuyanların 
uyanacağı bir tabloyu bize yaşatacak durumda. Yaşadığımız olaylarda bunu görüyoruz.  Ben tehlikenin bertaraf edilmiş 
olmasıyla işin sonuçlandığını düşünmüyorum. Bu süreçte çok dikkatli, akılcı götürmek gerektiği ve kararlı götürmek 
gerektiğine hiçbir tereddüdüm yoktur. Biz bu konuda zaten her türlü desteği de vermeye hazırız. Bizim tek arzumuz 
bu arada yeni mağduriyetler olmasın. Bu arada bizde fırsatçılıktan istifade edip kimi beğenmediği siyasi hasmını, kimi 
beğenmediği bir arkadaşını da ihbar eden bir yapıya da dönüşmesine olanak sağlayan bir durum var ortada. Bunlardan 
kaçınmak darbeyi önlemek kadar da önemli çünkü oluşacak mağduriyetler başka pozisyonlar yaratabilir herkese. 
Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu duyarlılığı sergilersek Türkiye'nin önü açılır.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnşallah.

LEVENT GÖK (Ankara) - Türkiye’de çünkü siyaset kurumu çok önemli bir sınavı başarıyla geçmiştir, siyaset kurumu şu 
anda Türkiye’nin en itibarlı kurumu hâline gelmiştir. Bunu örseletmeden devam ettirmek bence en uygunudur.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bizler de herhâlde bugün varız, yarın yokuz ama devletimiz kıyamete kadar inşallah 
yaşayacaktır.

LEVENT GÖK (Ankara) - Elbette yani arzumuz o.  Türkiye’nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel 
temel hak ve hürriyetlerin benimsenmesi, yargı bağımsızlığının oluşması yani birçok gelişmiş demokrasilerde hangi 
standartlar varsa amacımız Türkiye’de bunların uygulanması.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnşallah.

LEVENT GÖK (Ankara) - Başlıca kuralımız “Seçimle gelen seçimle gider; millî egemenlik esastır; hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir” bu tescillenmiştir Türkiye’de artık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bundan kimsenin bir adım geriye gitmesi söz konusu dahi değildir. İktidarlar seçimle değişecektir, 
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öyle olacaktır. Kimsenin bu konuda bir tereddüt yaşamasına da gerek kalmayan bir tablo yaşanmıştır. Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak böyle illegal yapılanmalara her zaman karşı çıktık, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğiz 
ve demokrasimizi taçlandırmaya devam edeceğiz.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bayrağımız yaşasın inşallah.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, yeter ki bayrağımız yaşasın.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok teşekkür ediyorum Levent Bey, zahmet oldu size.

LEVENT GÖK (Ankara) -  Sağ olun, çok teşekkürler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dilinize sağlık çok teşekkür ediyorum.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben de yaptığınız bu çalışmadan dolayı tekrar sizi kutluyorum, sağ olun.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Teşekkür ediyorum. 
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Leyla ŞAHİN USTA

25 ve 26. Dönem Konya Milletvekili

Cuma günü akşam 21.00 sularında Ankara’da evimde öğrendim. İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nün tank ile kapatıldığı 

haberlerini gördüm. Evimin üzerinden uçan helikopterleri  ve uçakları gördüm. Hemen milletvekili arkadaşlarım ve 

danışmanlarım ile konuşmaya ve yazışmaya başladım. Darbe girişimini böyle öğrendim. 

Hangi akla hizmet böyle bir darbeye kalkışılabilir, anlam veremedim. 

Özel  Harekât, Emniyet  ve MİT’ten çatışma sesleri haberleri gelince dehşete kapıldım. Bir iç çatışmanın, iç savaşın 

başlatılmasına mı çalışılıyordu? Cumhurbaşkanımız nerede ve ne durumda acaba diye ilk aklıma geldi ve onun sesini 

duymak, görmek o an çok önemli idi. Evde durmamam ve sokağa çıkmam şart dedim. WhatsApp gruplarından 

arkadaşlarıma hemen elinize bayraklarınızı alın ve sokağa çıkın mesajları çektim. Bende abdest alıp, çocuklarım ile 

vedalaşıp evden çıktım. Önce AK PARTİ Genel Merkezine gitmeye karar vermiştim çünkü bu darbenin ilk hedefinde AK 

PARTİ ve Sayın Cumhurbaşkanımız var diye düşündüm. Genel  merkeze uğradım,  vatandaşlar yeni  yeni  toplanıyordu. 

Bu arada vekiller olarak Meclis'e gidelim kararı aldık ve Genel Merkez'den çıkarak Meclis'e yöneldim. 

Saat 23.00 sularında Meclis'e varmıştım, kapıda polisler araçları sorarak içeri alıyorlardı ve şunu söylüyorlardı, “Vekilim 

sizleri koruyamayabiliriz, girmeseniz?” -Gireceğim dedim ve girdim. Ana binaya, giriş kapısına geldiğimiz anda bir F-16 

üzerimizden alçak uçuş ile geçerek ilk tacizini yapmıştı. Koşarak binaya girdik. 

Meclis'e gelirken tek düşündüğüm bu gece bu hainlere karşı dimdik durmazsak vatanımızın sonu gelmiştir, canımız 

pahasına karşı duracağız ve izin vermeyeceğiz diyordum kendi kendime. Yaşadığımız ne ve nasıl ilerleyecek bu gece 

onun  endişesini hissediyordum. Bir film sahnesi gibi zaman kavramını yitirmiştim açıkcası. 
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Meclis'in saldırıya uğrayabileceğini tahmin etmiştim ancak bombalanacağını hiç düşünmemiştim. Kurtuluş Savaşında 

bile düşman ordularının yapmadığı bir şeyin kendi ordumuz tarafından yapılmasını aklıma dahi getirmemiştim. 

İlk bomba atıldığında Meclis Genel Kurul Salonunda idim. Hayatımda hiç bu kadar şiddetli bir sarsıntı ve gürültü 

yaşamamıştım. Heyecanlandım ve tekbir getirdim. Şehadet getirdim. Ara sıra bombalar geldikçe hainlerin niyetinin 

yıkmak ve öldürmek olduğunu anladım. Korkutmak veya kaçırmak niyeti ile bombalamıyorlardı. Bizim de kaçmaya hiç 

niyetimiz yoktu zaten. İnadına kendimi daha güçlü hissettim, korkum yoktu. Tek aklıma gelen 2 evladım oldu. Onları 

arkamda annesiz bırakmak içimi acıttı ama annem var nasıl olsa en azından benim kadar iyi sahip çıkar evlatlarıma 

dedim ve Allah yeter bana dedim. O andan sonra bir daha çocuklarım aklıma gelmedi. Rabbime sığınmanın en güvenlisi 

olduğunu hayatım boyunca tecrübe etmiştim, o gecede Rabbime sığındım.

Bombalanan yerleri gördükten sonra Suriye ve Irak’taki bombalanan bina görüntüleri ve o acıyı yaşayan çocukları 

düşündüm. Çok ama çok acı veriyor insana. Bunu yapanların akıllarının nasıl işlediğini sordum kendime. Bu hainlik 

kabul edilemez, bunu yapanlar cezalarını bulacak inşallah diye dua ettim. 

Meclis içerisinde her zamankinden farklı bir atmosfer vardı. Bir tarafta yıkılan, dökülen bir bina varken bir tarafta 

birbirine kenetlenmiş, bir olmuş iktidar ve muhalefet milletvekilleri vardı. Muhalefetin çok doğru bir duruş ve tutum 

sergilediği tarihi bir gece idi. Teşekkür etmek çok anlamlı gelmiyor çünkü hainler Türkiye’ye saldırıyorlardı, bu vatan 

hepimizin ve yıkılırsa, bölünüp parçalanırsa artık bir Türkiye kalmayacaktı. Bu bilinç ile devlet adamlığının gereği olarak 

yapılması gerekeni yaptı muhalefette.

Bu darbenin kahramanı bu millettir. Darbecilerin hesap etmediği, halkın gücünü gösterdiler. Vatandaşların sokağa 

çıkmayacağını, saklanacağını düşünmüştü darbeciler. Ancak sonuna kadar savunacakları ve yedirtmeyiz dediğimiz 

milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara dökülen ve tankların silahların önüne geçen millet, Dünya 

tarihine hiç kimsenin akıl erdiremediği bir destan yazmıştır. Helal olsun bu millete diyorum. 

Haberleri sosyal medyadan ve telefonlarımızdan alıyorduk, eniştem (ablamın eşi) ve yeğenlerim İstanbul’da Boğaz 

Köprüsündeydiler. Onlar için çok endişelendim. Saat başı telefonlaştık, kendim ile ilgili hiçbir endişe hissetmiyordum. 

Cumhurbaşkanımızın görüntüsünü izledikten sonra ise görecek günlerini bu hainler Elhamdulillah dedim. En büyük 

hedefleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız dimdik ayaktaydı ve boyun eğmeyeceğiz diyordu. Çok mutlu hissettim kendimi. 

Evlatlarımıza bir vatan bırakacağız bize ne olursa olsun diye düşündüm. 

Şehit olan Erol Olçok’u yakinen tanırdım. Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun inşallah. 

Çok gurur duydum ve böylesi zor bir zamanda milletin emanetini milletten başkasına teslim etmediğimizi ve 

etmeyeceğimizi tüm dünyaya haykırmanın gururu idi. Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet budur işte dedim. 

15 Temmuz, 2016 yılının en önemli ve en anlamlı tarihi bence. Sadece Türkiye için değil Dünya için önemli bir tarih. 

Diğer darbeler ile karşılaştırdığımızda çok derin ve büyük bir çalışma ve  hatta uluslararası desteklenen bir işgal projesi.
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Bir ülkenin ordusunun silahlarının, tanklarının, F-16’larının kendi halkına doğrultulması ve ateş emrinin verilmesi. 

Elinde bayraktan başka hiçbir şey olmayan sivil halka bombalar ile saldırmak ve öldürmek. Bunlar çok iyi planlamış ve 

hayata geçirmek için hiç tereddüt edilmeden adımlar atılmış. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanına suikast timi göndermek 

ve öldürmeye teşebbüs etmek ve bunları TSK’nın içinden devşirilmiş teröristler ile yapmak. Hiç hesap etmedikleri bir 

halk direnişi ile karşılaşmaları 15 Temmuzun farkı.  15 Temmuz Darbe Girişimi bir halk destanıdır. Ve başka bir millet 

tarafından da gerçekleştirilemeyecek yeniden doğuştur.

Meclis'in açılması önemli bir mesajdı darbeciler için. Onlar hem bu milletin hem de vekillerin saklanacağını ve 

kaçacağını düşünmüşlerdi. Tam tersine Meclis'in açılması, bu vatanın sahipleri bu milletten başkası değildir ve çıkıp 

bir TV kanalından bir bildiri okumak ile darbe yapılmaz, sıkıysa ve kolaysa gelin Meclis'e, gelin millî iradenin kalbine, 

bizim karşımıza gelin dedik. Bu dik ve onurlu duruş onların hesap etmedikleri ve güçlerini ellerinden aldığımız bir cevap 

olmuştur. 
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Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT

25 ve 26. Dönem Çorum Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihi gelişmeye tanıklık ettiniz. İzniniz 
olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum. 

1-Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz? 

Cevap: Darbe girişiminin gerçekleştiği akşam TİGEM’in düzenlediği hasat şenliğine katılmak üzere gittiğim Polatlı’dan 
dönüşte saat 22.00 sonrası AK PARTİ Gruptan haber aldım. Polatlı’dan dönerken askerî birlik yoğunluğunu gördük ve 
rutin kontrol diye olarak askerimiz güvenlik tedbiri almış diyerek dönüşte çok geciktiğimiz için yol kontrol noktasında 
her zaman yaptığımızın aksine durmadan yola devam ettik. Halbuki her zaman durup askerimize kolay gelsin der ve 
öyle devam ederdik. Ama sonradan anlıyorum ki eğer durmuş olsaydık belki benim ve çalışma arkadaşlarımın başına 
istenmeyen olaylar gelebilirmiş. Bu da bizi Allah korumuş demekten başka şeyle açıklanmaz sanırım.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Cevap: Eve yeni gelmiş olmama rağmen olayı duyar duymaz evden eşimle birlikte Meclis'e gelmeye karar verdik. 
Sağolsun beni yalnız bırakmadı ve hemen Meclis'e geçtik. Girişte Çankaya Kapısından giriş yaptık. Gece boyu Meclis'te 
kaldık. Sabah olaylar sakinleştiğinde dışarı çıktığımızda eşimin aracının ön camının patladığını gördüm. Ayrıca daha 
sonra bu konuda bir çalışma yapılırsa düşüncesiyle hem fotoğraf çekimi hem de kurşunların parçalarından örnekler 
aldım. Şimdi partimiz bünyesinde kurulacak olan kütüphanedeki bölüme vermeyi ve orada sergilenmesini istiyorum. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz? 

Cevap: Ben 1970 doğumluyum ve 1980 darbesini küçük yaşta olsa da yaşadım ve bir darbe tecrübem var maalesef. Ama 
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bu bir darbe değildi ve şimdiye kadar yaşanan hiçbir darbeye benzemiyor diye düşünüyorum. Yaşanan bunca askerî 
darbede hiçbir zaman darbeciler Meclis'i yıkma ya da bombalama girişiminde bulunmamışlar. Hatta farklı sürelerde 
olsa da Meclis'in tekrar çalışmasını sağlamışlar. Fakat bu nasıl adlandıracağımı bilemediğim olayda Meclis'in yani 
milletin iradesinin tecelli ettiği kurumun hedef alınmasına ve bombalanmasına büyük bir öfke ile karşı durduğumu 
ifade etmek isterim. Her zaman bir üyesi olmaktan şeref duyduğum Meclis'in yaşadığı bu alçakça saldırıyı kınıyorum ve o 
gece üzerime düşen görevi yapmak üzere Meclis'ime geldiğim için büyük onur duyuyorum. Meclis'e gelirken bu alçakça 
saldırıyı düzenleyenlere canım pahasına karşı durmak amacıyla geldim. Halen de aynı duygular içindeyim ve Allah 
göstermesin ama yine gerekirse yine gözümü kırpmadan Meclis'e sahip çıkmak için koşa koşa geleceğimi biliyorum.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Cevap: Elbette korku vardı ama daha çok çocuklarımı düşünerek onları tekrar görememekti esas korkumun sebebi. 
Düşünün çocuklarınız evde ve siz ve eşiniz Meclis'te bombalar altındasınız. Çok insanca bir tepki ile çocuklarınız ve diğer 
ülkemin çocukları aklıma geldi. Bunları yaşamalarını bu günleri görmelerini hiç istemezdim. Ama elbette onlar da güçlü 
olacaklar ve ülkelerine bizim gibi sahip çıkacaklar buna inancım tam. Ben Meclis'e giderken de orada bulunduğum 
zaman süresince de ülkemi ve emanet edeceğimiz çocuklarımızı düşündüm hep. Onlar için bu Meclis çalışmalı ve bu 
alçakça girişim engellenmeli dedim. Eğer biz şimdi bu saldırıya karşı çıkmazsak çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız 
değil mi? Onların emaneti ve bunca kanları ile kurtardıkları vatanları için şehit olmuş şehitlerimizin mirası olan bu vatan 
için üzerimize düşeni yapma bilinciyle korku ve endişe siliniyor insanın üzerinden ve cesaretiniz geliyor hiç şüpheniz 
olmasın. Öyle bir cesaret geliyor ki üzerinize bombalar düşerken ne yapmanız gerekirse onu yapıyorsunuz hem de hiç 
düşünmeden.

O gece bomba ve kurşunlarla yaralanan personelimize ilk müdahaleyi yapmak böyle bir an da yardım etme fırsatımın 
olmuş olması da bana gurur veren başka bir olgudur. Eczacılık yapmış ve eğitim almış olmak ve bu saldırı sırasında 
bunlardan yararlanarak çalışma arkadaşlarıma yardımcı olabilmiş olmak gerçekten beni onurlandırdı. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Cevap: O gece bombalara rağmen yine de bu kadar hasar olabileceğini şehitlerimizin kanları ile kurulmuş yüce        
Meclisimize böylesine zarar verebileceklerini düşünmemiş daha doğru bir ifade ile inanamamıştım. Ama sabah 
olduğunda, görünce, gözlerimizden akan yaşlara engel olamadık ve o üzüntümhâlâher gün Meclis'e geldiğimde 
yineleniyor açıkçası. Biz Meclis'in bahçesindeki ağaçlara bile kıyamazken bu alçak saldırıyı gerçekleştiren insanlarımıza 
gözlerini kırpmadan ateş etmelerini ve Meclisimizi bombalamalarını anlamam halen mümkün olmadı.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Cevap: Daha önce de ifade ettiğim gibi o gece görev ve sorumluluk bilinci ile Meclis'e geçtim ve gece boyu bütün vekil 
arkadaşlarım ile demokrasimize yapılan saldırıya karşı elele verip nöbet tuttuk. Bütün partilerimizle aynı şekilde aynı 
amaçla birlikte nöbet tutmuş olmak demokrasimizin kanıtıdır diye düşünüyorum. Ülkemizin tarih boyu gösterdiği aklı 
selim tavır ve birlikte düşmanlara karşı koyma bilinci 15 Temmuz gecesi bir kez daha yaşandı. Başka dönemlerde kendi 
fikirlerimiz çerçevesinde ülkemiz için farklı düşünsek de hatta bazen seslerimizi yükseltsek de zor günde birlik olmak 
sanırım bizim genetik kodumuzda mevcut. Bu dönemde Meclis'in bir parçası olmak ve bu duygu ve inanç birliğine 
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şahitlik etmiş olmak gerçekten benim hayatımda önemli bir yer tutacak. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Yukarıda da belirttiğim gibi halkımın sağduyu ve aklı selimine her zaman güvenmiş biri olarak, yaşanan bu duygu ve 
inanç birliğine şahit olmak gerçekten çok gurur verici. Böyle bir ülkenin vatandaşı olmaktan onur duyuyorum. Tarih 
boyu gösterdiği kahramanlık destanlarına halkımın birini daha eklemesi ve bunun bizim yaşadığımız döneme denk 
gelmesi gerçekten yaşanan acılara rağmen beni mutlu ve umutlu kılıyor. Bir kez daha idrak ettim ki bu ülkeyi ve bu 
milleti yıkmak isteyenler gereken cevabı alacaktır. Alçakça bir saldırı ile ortadan kaldırılmaya çalışılan demokrasi ve 
Meclisimiz Cumhurbaşkanımızın etrafında bir arada birlik ve beraberlik içinde yer almış ve halkımızın da korkusuz 
savunması ile daha da güçlenmiştir. Tankların önüne ateş eden helikopterlerin önüne hiç tereddüt etmeden geçen 
bir milleti nerede bulabilirsiniz. Ben bu milletin bu zor gününde milletvekili olarak görevlendirdiği dönemde aynı 
duygularla saldırıya karşı koymuş olmaktan yaşadığım sürece iftihar edeceğim. Umarım ülkemiz üzerinde hain emelleri 
olanlar bu yaşananlardan ders çıkartır ve ihanetten dönerler. Umarım milletimin gösterdiği yüksek demokrasi bilinci 
onların var mı bilemediğim vicdanlarına dokunur. Hepimizin bu birlik ve beraberlik duygusu ile göreve ve demokrasiye 
sahip çıkmaya devam edeceğini, oluşan kardeşlik ortamının artarak sürmesini diliyorum.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Cevap: Meclis’e gelirken çocuklarımı evde yalnız bırakıp geldiğimi daha önce de belirtmiştim. Gerçekten çok zor bir gece 
geçirdik milletçe. Çevremden duyduğum kadarıyla birçok arkadaşımın çocukları oldukça korkmuş ve kötü etkilenmiş 
o gece olaylar sırasında. Elbette canını veren şehitlerimizin ve ailelerinin çektikleri acı ve üzüntü ile karşılaştırılmaz 
ama maalesef o gece bir çok çocuğumuz psikolojik olarak hasarlı atlattı. Şimdi en küçük bir ses de bile tepki veriyorlar 
ve tekrar korkuyorlar. Şüphesiz unutacaklar ve üstesinden gelecekler ama o gecenin acısını ömür boyu çekecek şehit 
yakınlarımız ve gazilerimizle ailelerine bizim çok büyük destek olmamız gerekiyor. Eminim ki millet olarak bu görevi 
seve seve yerine getireceğiz. 

Yanımda olmayan yakınlarımı çok merak ettim. Çocuklarımı, kardeşlerimi ve arkadaşlarımı ama bir süre sonra bu olay 
hepimizi etkilerken kendi yakınlarını düşünmek diğer vatandaşlarımıza haksızlık diye geçiriyor içinden insan. Sadece 
yakınlarımı değil diğer tüm milletim için endişelendim. Bir de çok kısa süre önce kaybettiğim annemin bu günü 
görmediğine dua ettim. Çünkü öğretmen olan annem eminim ki ülkesi ve milleti için çok üzülecekti. Biz yeterince 
iyi yetiştiremedik mi bu ayrık otları bitmiş ülkemde diye çok hayıflanacaktı eminim. En azından bunu görmedi diye 
geçirdim içimden.

Bir aile yakınım şehit olmadı ama ne fark eder ki hepsi bizim evladımız, kardeşimiz, ailemiz. Yüreğimiz yandı onlar 
için. Hâlâ da yanıyor. Bütün şehitlerimiz gibi onlara çok şey borçlu olduğumuzu unutmayacağız ve unutturmayacağız 
inşallah.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Cevap: Siz ne kadar Yüce Milletimin Meclisi'ni kapatmaya çalışırsanız çalışın başarılı olamayacaksınız diye umutla ve 
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gururla geldim Meclis'e tekrar birkaç saat önce çıktığım kapıdan. Gece zor ve endişeli geçmişti ama sabah doğan güneş 
bize aydınlık ve umut getirdi. Biz Meclis'te çok fazla dışarıdan haber alma fırsatı bulamadık gecenin ilerleyen saatlerinde 
ama Sayın Cumhurbaşkanımız saat sabah 7.00’de arayıp hepimize “Tarih Yazdınız” dediğinde bütün yorgunluğumuz ve 
gerginliğimiz bir anda yok oldu. Birlik ve beraberlik içinde bunun da üstesinden geliriz diye güç topladık. Arkadaşlarım 
da inanıyorum ki benim gibi düşünüyordu. Onlardan da parti ayrımı yapmadan aynı güç ve inancı taşıdıkları hissini 
aldım. Karanlığın aydınlığa en yakın olduğu an, en karanlık olanıdır. Biz onu atlattık dedim. Yeniden milletimize ve 
ülkemize olan inancımızı tazeledik.

Sonrasında eve gidip çocuklarımla kahvaltı ettim ve şükürler olsun ki tekrar onlarla aynı sofraya oturmak kısmet oldu 
diye düşündüm. Ardından tekrar üstümüzü başımızı düzeltip yüce Meclisimize, saldırıya birlikte karşı koyduğumuz 
arkadaşlarımızla o güzel anı yaşamak üzere her zamankinden daha umutlu geldiğimi söylemek isterim.

Dört partinin aynı kelimelerle aynı düşüncelerle bu alçak saldırıyı kınaması öyle önemli ve değerli ki bizim için. Bu 
günleri Meclis'te yaşamayı milletim bana nasip ettiği için minnettarım.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : Evet 1980 darbesine çocuk yaşta da olsam ben de tanıklık ettim. Diğerlerini ise ailemden ve özellikle babamdan 
dinledim. Ama bu bir darbe değil bence. Böyle adlandırmak yanlış olur. Bu alçak ve düşmanca bir saldırı. Asker değil 
ki bunu yapan ve olamaz. Bunun altını kalınca çizmek gerekiyor. Hangi darbede gördünüz kendi halkına karşı tankla, 
tüfekle, topla saldıranı. Hangisinde gördünüz şehitlerimizin kanları ile kazanılmış egemenliğimizin sembolü olan 
Meclisimize saldırıldığını. Ben o yüzden bunu darbe değil, milleti ve devleti ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırı olarak 
kabul ediyorum.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Cevap: Bu saldırının başarısız olması milletimizin top yekün karşı durması ile gerçekleştirildi diye düşünüyorum. 
Meclisimiz, Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve elbette canını hiçe sayan halkımız hep birlikte direndik. Onlar dışarda 
bu saldırıya karşı koydukça bizlerde daha çok güçlendik ve birlik içinde Meclisimize sahip çıktık. Ülkemiz bu tür olaylarda 
tarih boyunca bu birliği kurmayı başarmış ve inanıyorum ki birliğine sahip çıkmaya devam edecek.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

Cevap: Bu vesile ile Meclis'te bütün gece birlikte canı pahasına nöbet tutan vekil arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 
Onların bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Halkımızın bu şaşmaz sağduyusuna ve bizleri yalnız bırakmayarak bizzat 
sokaklara, meydanlara inerek güç, destek ve kuvvet verdikleri için onlara çok şey borçlu olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükûmet üyelerimize ve o gece bu saldırıyı gerçekleştiren hainlere 
katılmayarak ülkesinin, milletinin yanında şehit olan, direnen askerlerimize ve korkusuzca görev yapan polisimize 
ve elbette kahraman milletimize teşekkürü bir borç bilirim. Çok büyük bir uçurumdan hep birlikte birlik ve beraberlik 
duygularımız artarak çıktık. Dilerim böyle kötü günleri bir daha yaşamayız. 
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Lütfiye Selva ÇAM

AK PARTİ Kadın Kolları Başkanı

25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

Böyle bir kitabı hayata geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Allah zahmetinizi rahmet etsin inşallah. Dua ile …

AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın L.  Selva  Çam’ın,  Adana Milletvekili Sayın 

Necdet Ünüvar’ın yönelttiği sorulara verdiği yanıtlardır;  

1-  Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz?  O an neler hissettiniz?  Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz? 

Darbeyi ilk olarak Gölbaşı'nda, annemlerin evinde vakıf olduk. Yaşanan tuhaflıklara ilişkin gelen telefon, mesajlar ve 

İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nün (15 Temmuz Şehitler) trafiğinin kapatıldığına ilişkin o meşhur tweeti gördükten sonra 

hızlıca eşimle birlikte konuyu anlamaya çalıştık ve telefon trafiklerine başladık. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol 

Kazancı’yı  aradığımızda  ilk  resmî haberin geçilmesi talimatını verdiğini,  ordumuzun belirli kademelerinde Paralel 

Devlet Yapılanması (FETÖ)’ye bağlı bir grup cuntacının darbe girişiminde bulunmakta olduğunu, Genelkurmay Başkanı 

Hulusi Akar’ın darbeciler tarafından derdest edildiğini, onu kurtarmak üzere bir sürecin başlayacağını öğrendik. Ardından 

Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a hızlıca ulaştığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın kısa bir süre 

içinde açıklamalarda bulunacağını öğrendik. Yine Başbakanımızın Özel Kalem Müdürü Abdülkerim Taş’ı  da arayarak 

Başbakanımızın talimatlarını beklediğimizi,  her halükarda  kadın kolları teşkilatlarımızla irtibata geçtiğimizi ve 

bölgelerinde teyakkuz halinde olmalarını, gelecek talimatlara göre hazırlanmalarını istediğimizi ilettik.  Hızlı şekilde 

organize olduk diyebilirim. Darbe girişimcilerinin, öngöremedikleri ve hesaba katmadıkları unsurlardan biri de artık siyasi 

teşkilatlanmanın geçmiştekinden çok daha güçlü olmasıydı. Kendileri hain emellerini gerçekleştirmek üzere WhatsApp’ı 
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kullanırken, biz de aynı sosyal ağ üzerinden örgütleniyorduk. Kadın Kolları Başkanlığı olarak birimimde gözlemlediğim; 

henüz Cumhurbaşkanımız CNN Türk’e çıkmadan önce 81 ilde kadın kolları kadememizdeki yöneticilerimizin çoğu il 

başkanlıklarına gelmiş, Başkomutanımızın talimatını bekliyorlardı. Tam bu görüşmeler dakikalar içinde yürütülürken 

büyük bir bomba sesiyle hareketlendik, Özel Harekât Gölbaşı Tesisleri bombalanmıştı. TRT’yi ele geçirilip o acı darbe 

ilanını duyduğumuzda daha  haberin  yarısında kanalı değiştirip, hızlıca tekrar  telefon ve mesaj trafiği yaparak 

ulaşabildiklerimize  başka kanalları takip etmelerini, morallerini  bozmamaları  gerektiğini ve tepki eylemlerine  hazır 

olmamız gerektiğini sürekli telkin ettik.Tabii bir taraftan da acaba telefon, internet veya elektrik kesintisi yaşanır ise hiç 

düşünmeden parti merkezlerine doğru yönelelim gibi tedbirleri de hatırlatıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hande 

Fırat’la  FaceTime üzerinden yaptığı  bağlantının hemen ardından  abdestlerimizi alıp, namazlarımızı  kılıp, TBMM’nin 

yolunu tuttuk. Ankara’da olan milletvekilleri olarak Meclis’e gitmeye karar verdik.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

İki delikanlı oğlum ve eşimle birlikte Meclis’e geçtik. Genel olarak bir zorluk yaşamadık ancak yolda bizi üzen bir husus; bir 

grup insanın benzin kuyruğunda bekliyor olarak görmemizdi.  Dikmen Caddesi üzerinden  Meclis’e yaklaşırken 

Genelkurmay istikametine doğru giden iki tane tank vardı önümüzde. Tankları görünce iyice yaklaşıp aracımızın çakar, 

siren ve selektörleri ile taciz ettik. Meclis’in 2 No’lu Kapısına geldiğimizde bir grup vatandaşımızın yardımlarıyla ana 

nizamiyenin önüne bloke edilmiş otobüsün kenarından polislerimizin yönlendirmesi ile içeri girebilmiştik. Havada alçak 

uçuş yapan uçaklar ve muhtelif noktalardan gelen yoğun silah  seslerinden geçip hızlıca Genel Kurul Salonuna geçtik. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz?   TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabilece-

ğini tahmin etmiş miydiniz? 

Savaşlarda bile vurulmayan ve hedef alınamayan mekânlardan birisi de Parlamentolardır.  Gazi Meclisimiz de bizim 

en önemli kutsallarımızdandır. Hem bu nedenle hem de kendi askerimiz olarak gördüğümüz, nitelendirdiğimiz 

kişilerin vatanı yabancı güçlerden korumak üzere alınan silahları bu vatanın öz evlatlarına döndürecekleri, Meclis'i 

bombalayabilecekleri hiç aklıma gelmezdi. Hatta öyle ki, bir film senaryosu olarak karşıma gelseydi böyle bir tablo, 

'senaryoyu ne kadar abartmışlar’ derdim. 15 Temmuz gecesi film gibiydi ama ne yazık ki gerçekti…

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Biz tabii o gece hızlı bir şekilde Genel Kurul toplantımızı başlatarak millî irademizin tecellisi olan Meclisimizi açtık ve 

canlı yayınlar aracılığı ile adeta meydan okuduk. Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman Genel Kurulda konuşmasını 

yaptı. Tabii sonradan o katil darbe yöneticilerinin ve pilotlarının medyaya yansıyan ifadelerinden anlıyoruz ki bu 

çıkışımızla onları büyük telaşa neden olduğunu öğreniyoruz. Çok yoğun bir şekilde F-16’ların Meclis’in üzerinden 

geçtiğini hissediyorduk. Meclis Başkanımız ikinci bir konuşmanın yapılması için söz verdiği sırada, hepimiz Genel Kurul 

düzeninde iken, bir anda bomba atıldı üzerimize. Savaşlarda dahi kutsal kabul edilen parlamento binasını bombaladılar. 

Dolayısı ile bu işin çok daha ciddi bir boyutta olduğunu fark etmiş olduk. Ancak bombanın etkisi ile etrafa yayılan toz ve 
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dumanlar arasında toplantımıza daha hiddetli ve kararlı bir şekilde devam ettik. Darbelere asla boyun eğmeyeceğimize 

dair sloganlarımızın eşliğinde kürsüde konuşmalar devam etti. Tek bir milletvekilimiz yerinden dahi kıpırdamadı. Bunu 

özellikle belirtmek isterim; hiç kimse yerini terk etmedi. Hatta o gece darbecilerin helikopterle Meclis’e inme çabaları da 

oldu ama sabaha kadar bombalanan Meclis'te kalmaya devam ettik. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Milli egemenliğimizin milletin seçtiği vekilleri olarak darbenin tamamen püskürtüldüğüne kanaat getirmeden 

Meclisimizi terk etmeme kararlılığı ile sabah gün ağarıncaya kadar adeta nöbet tuttuk. Sabah hasarları incelemek için 

binayı gezerken çıktığımızda, karşımızdaki tablo çok vahimdi.

Her yer cam kırıkları ile doluydu. Yıkıntılar ve duran manzara korkunçtu. Özellikle Sayın Başbakanımızın makam 

odasını gördüğümüzde çok etkilendim. Başbakanımızın makam odası tamamen tahrip olmuş durumdaydı. Eşimin eski 

görevi nedeniyle de içerisinde sık sık bulunduğum bir mekândı. Geçmiş günler aklımıza geldi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Başbakanlığı dönemi…  Hainlerin vahşetini gözler önüne seren bir tablo vardı karşımızda.  Bu örgütün hainliğini 

anlamak için Meclis'i görmek yeterli. 

6-  Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Meclis Başkanımız başta olmak üzere, iktidar ve muhalefet partileri milletvekilleri olarak Meclis’te  o geceyi 

birlikte geçirdik.  Meclis’e atılan ilk bombadan sonra  yoğun telkinler ile çok fazla fark etmese de bir kat daha 

aşağıda bulunan kalorifer dairesine, sözde sığınak gibi bilinen ama çok sağlam olmayan bölgeye milletvekilleri 

olarak geçtik.  Gün  ışıyıncaya  kadar  geçecek olan süreç içinde artık atılan bombaların sesine alışmıştık, her an 

üzerimizde patlayabilecek bombalara aldırış etmeden hepimizin tek bir düşüncesi vardı, o da ülkemizin geleceğinin 

kararmaması.  Orada bulunan hiç kimsenin kendi canlarına ilişkin bir derdi yoktu.  Türkiye’nin başarılı  yürüyüşünü 

durdurmaya dönük bu alçak saldırının bitmesi için herkes gibi bizler de canlarımızı  verme  dahil  her şeyi yapmaya 

kararlıydık. Belirli aralıklarla inmeye çalışan helikopterler ve otomatik silahların sesleri bir süre sonra namluların bizim 

üzerimize döneceğinin mesajını veriyordu.  Ölüm o gece en basit sondu.  Ama devletimizin geleceği ve bize emanet 

edilen  vatan toprağının akıbetini düşünmek bile istemiyorduk.  İstiklal mücadelesi vermiş, daha devlet kurulmadan 

faaliyete geçmiş o mübarek Meclis çatımız acaba tamamen çökecek, film hazin bir şekilde mi bitecekti?  Gelecek 

nesillere ne olacaktı? Hainlerin zaferi mi olacaktı? İşte bunların cevabı hep korktuğumuz gibi değil, umduğumuz gibi 

gelişmesi için bir yandan da dillerde dualar eksik olmuyordu. O gece hem Genel Kurulda hem de bodrum katında tüm 

milletvekilleri  hepimiz bir masanın etrafında, yek vücuttuk. Tabii bu buluşmanın olabilmesi için bir darbeyi yaşamamak 

gerekiyordu ama iktidarı, muhalefeti bombaların altında birlikte sabahladık. Muhalefetin gösterdiği tavır hiç şüphesiz 

son derece önemliydi. Tüm muhalefet partileri darbeye karşı demokratik bir tavır sergilediler.



Gazi Meclis'te O Gece

512

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7'den 77'ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Bizim için o gecenin en duygulu ve  heyecan verici kısmı  Sayın Cumhurbaşkanımızın  FaceTime  ile Hande Fırat’a 

bağlanıp kararlı, cesaretli ve güçlü bir şekilde milletini sokaklara çağırmasıydı.  Bir anda üzüntümüz hafifledi ve 

ümidimiz daha da arttı.  15 Temmuz gecesi, Türkiye tarihinin en karanlık gecesiydi. Ülkemiz işgal edilmeye  çalışıldı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve bedenini tankların önüne siper eden, ‘Bugün ölmeyeceksek ne zaman 

öleceğiz’ diye meydanlara inen Anadolu insanının sayesinde Türkiye uçurumun kenarından döndü. Kolunu, bacağını, 

bir uzvunu kaybettiği halde bir ‘of’ bile demeyen, en ufak bir üzüntü dahi duymayan gazilerimiz, şehadet şerbetini içen 

aziz şehitlerimiz sayesinde ikinci Kurtuluş Savaşını kazanmış olduk.  Burada tabii kadınlarımızın rolü de yadsınamaz 

bir gerçek. Nene Hatunların DNA’mızda olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Bu yüce milletin bir ferdi olmakla gurur 

duyuyorum.

8-  Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz?  Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Şarj sorununu dikkate almakla birlikte telefon ve sosyal medyayı çok sık ve verimli kullandık; dışarıyla irtibatı sağlamaya 

özen gösterdik. Teşkilatlardaki arkadaşlarımızdan şehit ve gazilerimiz çok tabii. O gece şehadet hepimize çok yakındı. 

Meclis’e ilk bomba atıldığında eşim ve oğullarım  da Meclis’in kapısında etrafı gözlerken bir taraftan da telefonu ile 

çekim yaptıkları sırada çok yakınlarına ilk bomba düştü. Ağır yaralılarımız; sarsıntıdan şoka giren görevlilerimiz ile 

aslında ciddi manada öldürülmemizi hedefleyen saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu apaçık aile boyu yaşadık. Sadece 

13 yaşındaki kızımı biz acele ile çıkarken almadık anneannesine bıraktık. Sonradan o geceye ilişkin onun anlattıkları 

beni çok etkiledi; sabaha kadar kendisi bizim ölmemiz halinde neler yapacağını düşünmüş. Bu çok acı bir şey tabii. O 

geceyi yaşayan ailelerin  çocukları için çok büyük travmalar oluştu, gelecek nesillere büyük dersler çıkacaktır.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Karmaşık duygular içerisindeydim.  Meclisimizin  yeniden açılabiliyor olması  ve  kalkışmanın başarıya ulaşmaması   

nedeniyle şükür ederken, Meclis’in bombalanmış hali de içimi acıtmaya devam ediyordu. Yerden topladığımız şarapnel 

parçalarını masamıza koyup, Meclis bahçesinde Genel Kurul sonrası yorgunluk çayımızı yudumlarken, egemenliğimizin 

kayıtsız şartsız tekrar milletimizde olduğunu görmenin ve düşmanların kaybetmiş olmasının şükrünü de eda etmeye 

çalışıyorduk. Evet o kahredici geceden sonra yaralı kalplerimiz ve binamız ile devletimiz ve liderimiz dimdik ayaktaydı. 

Şimdi artık toparlanma ve bütün bu yaşananların hesabını milletimiz adına sorma vaktiydi. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve 

acılı aileler pek çoktu. Sırasıyla bütün yaraları sabırla sarma vaktiydi.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke… Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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15 Temmuz, askerî cuntacıların 27 Mayıs 1960’tan itibaren yaptıkları darbelerden farklı olarak doğrudan milletimizi 

hedef aldı.  Kutsal olan tüm değerlerimize saldırıda bulundu.   Türk  Silahlı  Kuvvetleri  kutsaldır, asker kutsaldır, 

bayrağımız kutsaldır, Meclis kutsaldır. Ama ne yaptılar, bayrakla birlikte giden halka ateş açtılar, tankları milletin üzerine 

sürdüler. Tüm kutsallarımıza, değerlerimize saldırdılar 15 Temmuz gecesi… 

Bu darbe gibi değildi; adeta ülkeyi kaosa ve devamında işgale götürecek düşmanlara ortam sağlayan bir savaşın 

başlangıcıydı. Plan çok korkunçtu. Darbe sonrası içte ve dışta yaşanan hadiseler ile birleştirince nasıl bir büyük ihanet 

ile karşı karşıya kaldığımızı anlamış olduk.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen, darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Biz  Meclis’e giderken halkımıza güven vermek ve demokratik bir ülkede olduğumuzu göstermek istedik.   Sabaha 

kadar Meclis'i terk etmeyerek,   bombaların altında kalarak da vatanımız ve milletimiz için bir duruş sergilediğimizi 

düşünüyor ve o gece Meclis’in açık olmasını son derece önemsiyorum. Milletvekillerinin Meclis’te olmaları darbecilere 

karşı bir meydan okumaydı. Şayet o gece süreç biraz ters yürüseydi TBMM darbeciler tarafından kontrol altına alınacaktı. 

Ülkemizin her yerinde ve TBMM’de büyük bir katliam olabilirdi. Zaten hepimiz son namazlarımızı kılmış; dualarımız 

eşliğinde gelebilecek bir bomba ile adeta şehadeti bekler durumdaydık, nasip değilmiş. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

15 Temmuzu milletvekillerinin gözüyle anlatan kıymetli çalışmanız için size teşekkür ediyorum. O geceyle ilgili önemli 

bir belge olacak, gelecek nesiller için.
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Mahmut TANAL

24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

CEVAP 1) Darbe girişimini öğrendiğimde bir yemekteydim. O an ilk düşündüğüm Meclis’e gitmek oldu. Darbenin 

toplumda yaratacağı tahribatları geçmişte yaşadığımız 12 Eylül 1980 askerî darbesinden bilip,  zararlarının ve toplumda 

yarattığı tahribatların neler olabileceğini tahmin ettiğimden  ve Parlamentoyu fesih edeceklerini de göz önüne alarak  

gösterdikleri o hukuksuz eylemlerine karşı dik durmak için Parlamentoya gitme kararı aldım. Parlamentoya sahip 

çıkmak gerektiğini düşündüm,  zira bu millet beni bunun için seçmişti. Hemen Meclis’e gittim. Meclis'e gitmeden önce 

sosyal medya hesabımdan “ darbeciler özgürlüklerimizi gasp etmeye kalkışacak kadar cesursa biz de özgürlüklerimizi 

savunacak kadar cesuruz. Meclis’e gidiyorum.” şeklinde paylaşımda bulundum.

CEVAP 2) Meclis'e geldiğimde görevli polis memurları can güvenliğimizin olmadığı konusunda beni uyardılar. Güvenlik 

Kapısına geldiğimde kapının Meclis'e ait otobüslerle kapatıldığını ancak yaya girişi olduğunu gördüm. Aracımı Güven 

Hastanesinin sokağına park ettim. Meclis'in bahçesi  karanlıktı. Meclis içerisinde görevli polislerin dışında dışarıda 

takviye polislerin de bulunduğu ve dışarıdan gelen polislerin milletvekillerini tanımaması nedeniyle risk olabileceğini 

söylediler. Bu sebepten dışarıdan gelen takviye polislerin Meclis'e gelenleri tanımama ihtimali ile “Bu kaos ortamında 

dost kuvveti veya düşman kuvveti ayrımı yapılamayarak,  her an için vurulabilirsiniz, , Meclis'e girmeniz sizin için tehlike 

teşkil eder “ uyarısında bulundular. Bunun üzerine ben ne pahasına olursa olsun ben Meclis’e girme konusunda ısrarcı 

oldum. Bu konudaki direncim karşısında Meclis girişinde bana eşlik etmek üzere güvenlik güçleri bir polis memuru 

verdiler. Saat 23.00 sularında polisle birlikte Güvenlik Kapısından Ana Binaya doğru gelirken ilk bomba Meclis'in 

bahçesine düştü. O sırada Ana Binadaki Basın Kapısına 10-15 m mesafedeydik ve kırılan camların etkisiyle polis memuru 

ile birlikte ölümden burun farkıyla kurtulduk. Bu şekilde  Ana Binaya giriş yaptık.
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Meclis'e gitmeden önce sosyal medya hesabımdan “ darbeciler özgürlüklerimizi gasp etmeye kalkışacak kadar cesursa 
biz de özgürlüklerimizi savunacak kadar cesuruz. Meclis’e gidiyorum.” Yazmıştım.

CEVAP 3) Meclis'in bombalanacağı hiç aklımdan geçmedi. Meclis'e gelirken önce evime uğradım.   İstanbul’da bulunan 
eşime;  “Darbe oluyor bunlar Parlamentoyu kapatıyor. Milletvekilliğim darbe ile düşer ve  bizi de cezaevine alırlar. 
Beni evden almalarını beklemektense  Meclis'e gidiyorum, alacaklarsa oradan alsınlar  “ dedim.   Cezaevi olasılığını 
düşünerek evden cezaevi için gereken elbise,  çamaşırlarımı bir valize hazırlayıp, Meclis’e gittim. TBMM’ye gitme kararı 
verdiğimde ne Cumhurbaşkanı ne de herhangi bir siyasi parti lideri hiçbir  açıklamada bulunmamışken ben Meclis’e 
gitmeye karar vermiştim. Demokrasiye, temel hak ve özgürlüklerimize, Cumhuriyetimize sahip çıkmak için  tereddütsüz 
Meclis’e gittim.   Bu ülke tarihinde yaşanmamış böylesi kanlı ve karanlık bir girişimin TBMM’yi bombalayacak kadar 
gözünün dönmesi tüm halkımız gibi benim için de beklenmedik bir olaydır.

CEVAP 4) Meclis’e bombalar atılırken Meclis'teydim. O andaki duygum tamamen bu kalkışmayı yapanların  terörist  
bir eylem düzenlediği, bu insanların gözü dönmüş vatan haini caniler olduğunu düşündüm. Sabaha  karşı saat 04.00 
sularında Meclis'in Güvenlik  Kapısına darbecilere ait 2 tane tankın dayandığı haberini ve milletvekillerini rehin alacakları 
bilgisini aldık. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu ile konuştuk. Rehin alınmaktansa ölümü  göze  almıştık. 
Toplu olarak durmaktansa ayrı ayrı duralım konuşmaları yaptık. Olası bir olayda farklı yerlerde olursak can kaybının 
azalması ihtimalinde durduk. Güvenlikli çıkış kapısını aradık. Cep tel ışığı ile 200 m yerin dibinde güvenlikli çıkış kapısını 
bulduk. O gece sığınakta iken sosyal medyadan haberler geliyordu. Dışarıdan can kayıpları bilgisi geliyordu. Bu sebeple 
milletvekili arkadaşlarımı uyardım. Bu konuda hassas davranmalıydık. Halkımız sokakta can kaybı yaşarken,   sığınaktan 
sosyal medyada resim paylaşılmaması konusunda telkinde bulundum.  Bunun sebebi dışarıda canı pahasına direnen 
halkın manevi olarak etkilenmesi düşüncesiydi ki diğer milletvekili arkadaşlarım da bu konuda hassas davranarak 
sosyal medya üzerinden sığınakta çekilmiş 1 ve 2 resim dışında paylaşımda bulunmadılar.

CEVAP 5) Her bir bombanın yarattığı çukur Cumhuriyetimize, memleketimize yapılan ihanetin resmiydi. İhanet ve vatan 
hainliğine soyunmuş bu gözü dönmüş güruha öfkeden başka ne hissedebilirdim ki.

CEVAP 6) Birlik olmak, amasız fakatsız, lakinsiz  hiç bu kadar elzem olmamıştı. Çünkü yapılan ihanet bir gruba veya 
topluluğa değil ülkemin varlığına, demokrasiye,  Atatürk Cumhuriyetine,  hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine, 
temel hak ve özgürlüklere yapılmıştı. Bu saldırı egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesine yapılmıştı. O 
gece katılımcı demokrasinin ve ülkenin cemaat ve çeşitli grup kurallarıyla idare edilemeyeceği ancak hukukla idare 
edilebileceğini hep birlikte  gördük ve yaşadık.

CEVAP 7) Direnme hakkı meşru bir haktır. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi  “Her bir politik birleşmenin amacı; doğal 
ve dokunulamaz insan haklarını korumaktır. Bunlar; özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı ve baskıya karşı 
direnme hakkıdır“ der. Eğer bir yönetim hukuk dışına çıkmışsa herkesin hukuk dışı eylemlere direnme hakkı vardır.  Sayın 
Cumhurbaşkanı  bu çağrıyı yapmadan millet zaten sokaktaydı. Burada bu darbe kalkışmasının hukuk dışı olduğunun 
vatandaş bilincindeydi. Bu konuda uyarı yapan medya grubu vardı. Darbe girişimini engelleyen sadece halk değil, 
parlamento, siyasi partiler, medya, emniyet mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinden  darbeye karşı çıkan sağduyulu  
insanlar  vardı. Bu destan;  laik Demokratik Hukuk devletine, demokrasiye sahip çıkan düşüncenin gücü ile yazılmıştır.  
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CEVAP 8) TBMM’ye karar verdiğimde eşimi aradım. Giderken çocuklarımı eşime emanet ettim, onlara sarıl öp sana 
emanettir, dedim. Meclis'te olup bitenleri telefon ve  sosyal medyadan haber aldık. Bu haber almada basının önemi 
büyüktür. Özgür basın çok büyük bir fedakarlık göstererek namluların ucunda bombaların altında kamu görevini yerine 
getirmiştir. Herkes gibi ben de dışarıdaki tüm vatandaşlarımızın ve yakınlarımızın can güvenliğinden endişe ettim. 
Kendimle ilgili böyle bir kaygım olmadı, olamazdı. Her şeyi göze alarak oraya gelmiştim zaten. Bu ülkenin her bir 
vatandaşı benim yakınımdır, şehitlerimiz arasında asla bir ayrım gözetmediğimden bu vatanın yiten her canı yüreğimi 
dağlamıştır.

CEVAP 9) O gün siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakarak,  bir araya gelip, omuz omuza tek yürek olmanın, demokrasinin 
ne kadar ihtiyaç olduğunu zaruri olduğunu vurgusunu yaşadık hissettik. Söz konusu vatansa gerisi teferruattı.

CEVAP 10) Darbelerin hepsinin müşterek noktası demokrasiye, hukuka, insan haklarına karşı olmalarıdır. Ama 
hiçbirinde meclis bombalanmamıştır. Diğer darbelerde  TV’ lere el konulmuş  siyasi parti liderleri derdest edilirken bu 
darbede böyle olmamıştır. Tüm darbeler sabaha karşı yapılırken bu darbe akşamüzeri yapılmaya çalışılmıştır. Hiçbir 
darbe  öncesinde MİT’in haberi olmamış ,hükümet yetkililerinin haberi olmamış iken bu darbe girişiminde MİT’in haberi 
olmuş fakat Cumhurbaşkanına ve hükûmete bilgi verilmemiştir.  

Cevap 11) Çok önemli bir görevi yaptık. Milletvekili  halkın vekilidir. Meclis halkın hakkını ve hukukunu korumanın 
yeridir. Nasıl bir avukat  müvekkilinin hakkını ve hukukunu en acımasız şekilde savunuyorsa bizlerin de milletvekili 
olarak   halkın hakkını ve hukukunu en acımasız şekilde savunduğumuzu ve doğru bir görev ifa ettiğimizi bu darbe 
teşebbüsünde yaşanan Meclis'teki direnç tablosu  göstermiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesine 
sahip çıktık. Önceliğimiz halkımızın hakkı ve hukukuydu. Bu sebeptendir ki önceki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 
sokakta bulunan halkımızın moral olarak çöküntü yaşamaması için sığınaktan fotoğraf paylaşmamak konusunda dahi 
hassas davrandık. 

CEVAP 12) Temennim, arzum ve isteğim ülkemizin çıkarı, menfaati önceliği ile  çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasıdır. 
Siyasi farklılıklar ve çatışmalar ile ötekileştirme ile ayrıştırma ile ilerleme ve büyüme olamayacağını  bu darbe girişimi 
göstermiştir. Kin,  nefret,  kavga,  ayrıştırma,  ötekileştirme toplumları böler parçalar. Parçalanan toplumlarda ne 
düzen olur,  ne adalet olur, ne ilerleme ne de ekonomik büyüme olur. Uygarlaşmanın,   çağdaşlığın,  millî birlik ve 
beraberliğimizin, terörün reçetesi yani  panzehiri demokrasi ve  hukukun üstünlüğüdür. Esas olan temel hak ve 
özgürlükleri geniş şekilde egemen kılmaktır, barıştır, hoşgörüdür,  sevgidir,  hukukun üstünlüğünü  egemen kılmaktır. 
Bu ilkelere sımsıkı sarılıp  içselleştirdiğimizde,  ülke  yönetiminde liyakat kurallarını benimseyerek   bu ilkeleri şiar 
edindiğimizde hiçbir  güç ülkemizin önündeki ilerlemeyi , çağdaş büyümeyi  engelleyemeyecektir.
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Mehmet GÜNAL

MHP Genel Başkan Yardımcısı
23, 24, 25 ve 26. Dönem Antalya Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Televizyondan ve o an birlikte telefon ile görüştüğüm arkadaşlarımdan öğrendim. Tabii ki o an inanamadım. MHP 
demokrasiden yanadır ve millîyetçilik ve demokrasiyi ikiz kardeş olarak kabul eder. MHP, “önce ülkem ve milletim, 
sonra partim, sonra ben” diyen bir anlayışa sahiptir. Biz, ülkemizin milletimizin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarız. 
Demokrasinin en önemli kurumları millet iradesinin tecelli ettiği yer siyasi partilerdir, parlamentodur. Biz ilk 
dakikalarda Genel Merkezde Sayın Genel Başkanımızla birlikte süreç boyunca partililerimizle irtibat halinde olduk, olayı 
soğukkanlılıkla izledik. O akşam malesef kimin nerde olduğu belli değilken, hiçbir hükûmet yetkilisinden ses çıkmazken 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de Genel Merkezde bizlerle birlikte olayları değerlendirdi 
ve herkesten önce demokrasiyi destekleyen halkı ve partililerimizi sağduyuya çağıran açıklamayı yaptı. Sayın Başbakanı 
aradı ve her türlü darbeye karşı olduğumuzu bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini, hükûmeti desteklediğimizi iletti. 
Meclis Başkanının daveti üzerine bizlere de millî iradenin beşiği olan Meclis'te bulunmamız gerektiğini söyledi. Grup 
başkanvekilimiz başta olmak üzere 10 milletvekili arkadaşımız ile Meclis'e intikal ettik ve sabah olaylar yatışana kadar 
Meclis’te kaldık. Kürsüde ben de dahil olmak üzere AKP, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri ile TBMM Başkanı varken 
TBMM’nin hedef alınması üzücü ve etkileyici oldu. Meclis Genel Kurulundan ayrılarak daha güvenli olan sığınaklara 
hareket ettik, hükûmet yetkilileri ve güvenlik güçlerinden bilgi aldık. Olay yatışınca da sabah 07.30’da Genel Merkezimize 
geri döndük. 

TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM Dikmen Kapısı kapalıydı, Çankaya Kapısından güvenlik için kapıya çekilen otobüslerin arasından geçerek girdik.
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Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? 

TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini tahmin etmemiştim. Demokrasiye ve devlete karşı 
yapılan bu darbeye karşı durmak ve millî iradenin tecelligahı olan Meclis’te bu duruşumuzu göstermek için geldik.

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

“Bunlar hain! Bu kadar ileri gittiler, çıldırmışlar!” dedim. TBMM’nin bombalanacağını hiç düşünmemiştim.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Demokrasinin ve millet idaresinin sembolü olan TBMM’nin bombalanmasının bir amacı olduğunu düşündüm. Doğrudan 
parlamenter demokrasiye yapılmış bir saldırıydı. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

MHP demokrasi ve millîyetçiliği ikiz kardeş olarak görür. Darbe girişimine hep birlikte karşı çıkarak, Türk milletinin 
sokaklardaki direnişine destek ve örnek olduk.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Türk milleti dayanışma içinde devletine ve TSK’ya sahip çıktı. Her görüşten insanımız devletine sahip çıktı. Sabah 
07.30’da Meclis’in Çankaya Kapısından çıkarken orada toplanan insanların, birçoğunun da eşleri ve çocuklarıyla gelmiş 
olması beni çok etkiledi. 

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Meclis'teyken haberleri medyadan, telefonla görüştüğüm arkadaşlarımdan ve birlikte olduğumuz milletvekillerinden. 
Telefonla görüştüğümüz için yakınlarımız için endişe duymadık. Şehit yok.

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Kurtuluş savaşını yöneten Gazi Meclis, demokrasiye ve devlete saldıranlara karşı tek vücut oldu. 

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Millete saldırı ilk defa oluyor. Bu saatte böyle çılgın şekilde darbe olmamış, TBMM’ye ve kamu binalarına asla saldırı 
olmamıştı. Sadece siyasiler ve Hükûmet üyeleri etkisiz hale getirilmişti. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
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edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere siyasilerin tavrı ve TBMM’de olması milletimizin direncini artırdı.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

MHP olarak önce partililerimiz olmak üzere, milletimizi kitle psikolojisi ile birtakım şeylere kalkışmamaya çağırıyoruz. 
Yarın mutlaka askerin içindeki  çürük elmalar ayıklanacak.  Fakat kurumları yıpratmadan, askerle polisi, askerle sivili 
karşı karşıya getirmeden  çözmemiz, sorumluları cezalandırmak  lazım. Kurunun yanında yaşı da yakmadan,  suçluların 
cezalandırılması sağlanmalı. Masum insanlar mağdur edilmemeli. 
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Mehmet MUŞ

AK PARTİ Grup Başkanvekili

24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkanım, hoş geldiniz. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hoş bulduk Hocam.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Öncelikle, o gün, 15 Temmuz günü gerçekten Parlamentomuzun şerefli bir üyesi olarak çok 
önemli bir görev icra ettiniz. Siz de AK PARTİ  grup başkanvekili olarak ilk anından en sonuna kadar darbe girişimi 
tamamen ortadan kalkıncaya kadar oradaydınız. Öncelikle, bundan dolayı sizi kutluyorum. Genç yaşınızda, gerçekten, 
çok önemli, tarihî bir olaya şahitlik ettiniz ve oradaki önemli aktörlerden birisiydiniz.

Efendim, darbe girişimini ne zaman öğrendiniz? Neredeydiniz? Nasıl öğrendiniz?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hocam, ben darbe girişimi başladığında Ümitköy’deydim. Ümitköy’de herhangi bir şey yoktu, 
yani ne ses vardı ne alçak uçuş vardı, biraz daha uzak merkeze Ümitköy. İstanbul’dan birkaç telefon almaya başladım. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Açık havada mıydınız o zaman?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yok, evdeydim. İstanbul’dan 1-2 arkadaş aradı “Ya, işte, tanklar var köprüde.” falan. Ya dedim, 
herhâlde oradan geçiyordur. 1-2 kişi daha aradı, 3’üncü kişi arayınca artık ne olduğunu anlamaya çalıştım, Abdulhamit 
Gül’ü aradım, numarası sürekli meşguldü.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - AK PARTİ  Genel Sekreterini.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet. Sonra mesaj attı bana, “Çankaya’ya gel” dedi. “Hemen Çankaya’ya gel.” deyince ben 
anladım yani bir şeyler aksi gidiyor.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz o anda darbe ihtimalini düşündünüz mü?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hiç düşünmedim. Abdulhamit bana Çankaya’ya…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani yaşınız itibarıyla da darbeleri, belki 28 Şubatı birazcık hayal meyal hatırlayabilirsiniz. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Şöyle: Abdulhamit bana “Acil Çankaya’ya gel.” deyince ben bir şey var dedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Olayın ciddi bir boyutunun olduğunu düşündünüz.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yani muhtemelen de darbe yapıyorlar diye düşündüm. Arabama atladım, Eskişehir yolu açıktı 
o sıra, oradan geldim, Çetin Emeç’in orada baktım trafik kapanıyor, araya girdim. Makam aracımı çağırttım, şoförüm 
geldi, arabamı park ettim, o arabaya atladım, makam aracıyla beraber ara sokaklardan Çankaya Köşkü’ne ulaştım. Ben 
Çankaya Köşkü’ne gittiğimde içeride bir odada Abdulhamit Gül, Süleyman Soylu vardı, ben girdim. Şey oradaydı, ya 
benden sonra geldi ya da benden hemen önce geldi veya benden sonra da olabilir…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İsmet Yılmaz…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yok, İsmet Yılmaz daha sonra. Selçuk Özdağ, ya benden sonra ya da benimle aynı hemen 
hemen o da geldi. Orhan Yeğin vardı, Bakan Yardımcısı; sonra diğerleri geldi, Müsteşar oradaydı, Özel Kalem Müdürü 
Abdülkerim Taş oradaydı; sonra diğerleri adım adım gelmeye başladılar. “Ne yapalım?” falan diye düşündük. Orada 
herkes bir şeyler düşünüyordu. O sıra ben yolda geliyorken Enerji Bakanımızı aradım. Yani Ümitköy’den çıkınca Enerji 
Bakanımızı aradım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ulaşabildiniz mi?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ulaştım kendisine, görüştüm.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O zaman Cumhurbaşkanımızın yanındaydı.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yanında. Dedim: “Ya, burada bir şeyler ters gidiyor. Ben Çankaya Köşkü’ne geçiyorum.” Dedi 
ki: “Halkı sokağa çağır Marmaris’te, teşkilatla konuşun, Marmaris’te insanları sokağa çıkarın, davet edin.” “Tamam Sayın 
Bakanım.” dedim. Tabii, ben hemen anladım konuyu. Hemen ondan sonra…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Cumhurbaşkanımızın durumunu sordunuz mu? Sormuşsunuzdur mutlaka yanında diye.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sormadım. Zaten bana “Marmaris’teki teşkilatla görüş, teşkilatı sokağa çıkarın, insanları 
sokağa davet etsinler.” deyince ben anladım zaten, detaya girmedim; anladım, emin oldum zaten artık bunun bir 
darbe girişimi olduğuna. “Ben Çankaya’ya geçiyorum.” dedim, “Tamam.” dedi. Ben hemen orada kim arıyorsa şeye 
yönlendiriyorum, “Marmaris’te kim varsa sokağa çağırın.” Nihat Öztürk’ü aradım, bizim Muğla Milletvekilini; dedim ki: 
Böyle böyle, hemen şeye…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Nihat Bey de galiba Marmaris’teydi o zaman.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Nihat Öztürk, hayır, Marmaris’te değildi. “Ben Marmaris’e doğru geçiyorum.” dedi, herhâlde 
Muğla’daydı o. “Ben yola çıktım, geçiyorum, arkadaşlarla görüşüyorum, herkesi sokağa çıkarmaya çalışıyoruz, 



Gazi Meclis'te O Gece

522

davet ediyoruz.” dedi, “Tamam.” dedim. Sonra ben Çankaya Köşkü’ne gidince Selçuk Özdağ’ı gördüm, “Sen Manisa 
Milletvekilisin, Ege’de tanıdıkların vardır, Marmaris’e kim var kim yok çağırın.” dedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O, Muğla’da öğretim üyeliği yaptı.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, ona söyledim, “Hemen çağır.” dedim. Abdulhamit’e söyledim, herkes birbirini aradı. 
Süleyman Soylu’ya söyledim, “Marmaris’te kim varsa hemen çağırın.” dedim. 

Sonra biz toplantı salonuna geçtik, Bakanlar Kurulunu…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bu arada İsmail Kahraman, Meclis Başkanı gelmiş miydi?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - İsmail Bey daha gelmemişti. Seyfullah Hacımüftüoğlu oradaydı. Sonra dediler ki: “Bakanlar 
Kurulu odasına geçelim.” Biraz daha sayımız toplandı. Oraya geçtik, orada tartışma falan “Ne yapılacak, nasıl olacak?” 
televizyonu bir taraftan açmaya çalışıyoruz yani takip edelim diye, bir taraftan haberleri almaya çalışıyoruz. Ondan sonra 
diğer arkadaşlar geldi. Aklıma gelenler; Lütfi Elvan geldi, Faruk Özlü geldi, Başbakan Yardımcımız Tuğrul Türkeş geldi, 
Emrullah İşler, hatırlıyorum, Fatma Betül Sayan geldi, İsmail Kahraman Bey geldi, ondan sonra birkaç kişi daha vardı 
milletvekillerinden. Gelenlerle oturduk, tartışıyoruz, ne yapacağız; o sıra halkı sokağa davet edelim mi, etmeyelim mi; 
bu noktada nasıl davranacağız yani olayı idrak edip nasıl bir tepki vereceğimizi düşünüp tartışıyorken ben tekrar Hasan 
Doğan’ı aradım, dedim ki: “Biz toplantı hâlindeyiz. Halkı sokağa davet etme noktasındaki şeyimiz nedir? Vatandaşımızı, 
milletimizi bu noktada…” Dedi ki: “Edin.”

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Beyefendi’nin talimatı yani Cumhurbaşkanımızın talimatı.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Tabii, tabii; Hasan yanında. “Evet, sokağa davet ediyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanımızın daha 
açıklaması yok. Bunun üzerine Mustafa Ataş’ı aradım, dedim böyle böyle, “Ben Cumhurbaşkanımızla da görüştüm, 
Cumhurbaşkanımızın talimatı: ‘Halkı sokağa davet edin.’ Bizim 10 milyon üyemiz var, hepsine mesaj attırın.” dedim. 
Mustafa Ataş İstanbul’da. Aradan bir on beş yirmi dakika geçti, mesajın gelmediğini gördüm, tekrar aradım, dedim: 
“Ya, mesaj attır hemen hızlıca.” O dedi: “Arkadaşlara söyledim, Genel Merkez'e geçmeye çalışıyorlar, oradan attıracağız 
mesajı.” falan. Sonra mesaj attırıldı bütün üyelere. Sonra İsmail Bey de geldi. Toplantı hâlindeydik yine. “Ne yapacağız? 
Nasıl yapacağız?” falan diye konuşuyorken “Meclis'i açalım mı? Toplanalım mı?” bu tip şeyler görüşülüyorken Elitaş’la 
ben bir görüştüm. Ben mi Elitaş’ı aradım, o mu beni aradı bilmiyorum. Yani ikimizden biri diğerimizi aradı. Mustafa 
Elitaş da Kayseri’de. Mustafa Elitaş bana “Ya, açıklama falan yapalım diyor.” dedi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - CHP grup başkanvekili.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - “Grup başkanvekili bana öyle söyledi.” diyor. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Levent Gök…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Levent Gök müydü, başkası mıydı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Levent Gök, Engin Altay var.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Levent Gök değildi. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Engin Altay mı?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Engin Altay olabilir ya da Levent Gök de olabilir. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Levent Bey çünkü “Mustafa Elitaş Bey’le ben görüştüm…”

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Tamam, o zaman o ikisi görüştü, tamam. Dedi ki: “Ya, böyle böyle diyor.” Dedim: “Ağabey, bir 
bakalım o zaman, olabilir.” Ben Cumhurbaşkanımızı aradım, dedim: “Efendim, biz bu noktada Meclis'i açıp bir açıklama 
yapalım mı? Muhalefet de ‘Açıklama yaparsanız biz de geliriz.’ mesajı verdi. Onlar da gelebilirler. Biz bu notları açıklamaya 
girelim mi yani bir Meclis açıp açıklama yapalım mı?” Yine, Hasan Doğan’la görüştüm ve Cumhurbaşkanımızın kanaati 
Meclis'in açık olmasının uygun olacağı yönündeydi ve ben telefonu kapattım, hemen Engin Altay’ı aradım, dedim ki: 
“Engin Ağabey, biz Meclis'i açmayı düşünüyoruz, açıklama yapacağız orada, siz de buyurun gelin.” O da bana dedi ki: 
“Benim Genel Başkan'a ulaşmam lazım, Genel Başkan şu an havada, ulaşayım, onunla bir konuşayım, ondan sonra ben 
sana dönüş yapayım.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O ara Sayın Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a gidiyormuş uçakla.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Bilmiyorum nerede olduğunu ama Engin Altay’ın bana söylediği o. Sonra ben dedim: “Ya, 
hani siz tamamdınız, ‘Tamam, biz açıklama yaparız.’ dediniz. Öyle bir şey söylediler.” “Ya, işte biz Genel Başkan'la 
konuşacağız…” Biz gidiyoruz dedim. Ondan sonra Erkan Akçay’ı aradım, dedim ki: “Ağabey, biz Meclis'i açacağız, 
açıklama yapacağız. Siz de gelin.” “Tamam.” dedi. Nihayetinde Engin Bey biraz sonra bana mı döndü, yoksa ben mi tekrar 
aradım…. “Ben görüştüm. Ben şehir dışındayım. Arkadaşlara söyledim, onlar gelecekler.” dedi. Nihayetinde onlar da 
geliyorlar. Sonra İsmail Bey orada dedi ki: “Meclis'i açacağız.” Meclis Başkanı olarak böyle bir tasarrufta bulundu. Biz de 
zaten Cumhurbaşkanımızın kanaatini almıştık. “Açacağız.” dedi. Ben ona Cumhurbaşkanımızın kanaatini de söyledim. 
İsmail Bey “Biz Meclis'i açalım.” dedi. Tabii, biz bu tartışmayı yapıyorken bir koruma içeri girdi, koşuyor böyle nefes nefese, 
dedi ki: “Şu an Çankaya’nın içerisine 2 askerî helikopter iniş yapıyor efendim.” Yani herkes birbirine baktı. Ne yapacağız? 
İniyorsa insin dedik. Bunlar niye iniyorlar? Belli niye indikleri. Kimse kımıldamadı oradan. Yine, biz müzakereye devam 
ettik. Ayağa kalktık ondan sonra. İsmail Bey “Hadi, bismillah, çıkıyoruz. Çankaya Köşkü’ne gideceğiz.” dedi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Meclis'e.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Meclis'e geleceğiz evet. “Meclis'e gidiyoruz.” dedi. Çankaya Köşkü’nden Meclis'e gidiyoruz. 
Burada İsmail Bey gelmeden önce, Süleyman Beylerle falan biz toplantı odasına geçmiştik. Bir koruma, bir polis olabilir 
veya orada bir görevli de olabilir, geldi dedi ki: “Efendim, sizi daha güvenli bir yere alalım. Burada ısı odası var, sizi 
oraya alalım.” Biz de tamam dedik. Sonra biz çıktık, adam önde, biz arkada, takip ediyoruz bunu. İsmail Bey, sanırım, 
gelmemişti daha. Takip ediyoruz, ondan sonra bizi çıkardı ortadan, böyle ağaçlık bir alana doğru götürüyor. Ya, sen 
nereye götürüyorsun bizi dedim. “Efendim, sizi…” Yürü git dedim, biz tekrar geri döndük. Arada öyle bir olay da oldu. 
Sonra İsmail Bey “Hadi, bismillah.” dedi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra bir daha gördünüz mü o kişiyi?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hatırlamıyorum onu o hengâmede, heyecanda. Sonra bazı kamera görüntüleri yansıdı 
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televizyona. Orada o bizim asansöre binişimizi vesairemizi falan gördüm. Asansöre biniyoruz, iniyoruz ama o adamı 
görmedim ya, hatırlamıyorum onu. Yani bir daha gösterseniz bile hatırlamam çünkü o şeyde bir şey görmüyorsunuz artık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sonra İsmail Bey “Hadi, bismillah.” dedi, çıktık biz. Merdivenden iniyorken elektrikler kesikti, 
elektrik yok merdivende, Çankaya Köşkü’nün merdiveninde elektrik yok, bütün şeyde elektrik kesilmiş. Polislerin 
fenerleriyle, koruma polislerinin fenerleriyle beraber indik. O kabullerin yapıldığı ana protokol kapısı var, oradan aşağı 
indik. Arabalar orada bekliyordu. Ben ile Abdülhamit aynı arabaya bindik. Biz tam arabalara bindik, tam çalıştıracaktık, 
büyük bir gürültü duyduk. Bir bomba falan atılmış. Bu ses bombası mıydı yoksa sonik bomba mı  atılan bilmiyorum. Çok 
büyük bir gürültü çıktı, bomba. Tekrar biz arabalardan indik, kapılardan Çankaya Köşkü’ne bir  daha girdik. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Binaya doğru girdiniz. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Binaya girdik evet, sonra tekrar oradan çıktık, araçlara bindik. Dışişleri Konutu ile Meclis 
Başkanlığının olduğu kapı    -yani oraya açılan- Çankaya Kapısından çıkmaya çalıştık fakat karanlık, zifirî karanlık köşk, 
hiçbir yerde elektrik yok. Arabanın ışıklarıyla gidiyoruz. Orada görevli “Biz kapıyı açamıyoruz, elektrik yok, arıza falan 
var.” dedi. Fakat daha sonra birisi bana şey dedi: “Oraya bir tank gelmiş, kapıda tank var.” Ama ben tankı görmedim o 
karanlıkta. Biz tekrar oradan geri döndük, başka bir yerden çıkmaya çalıştık. Yaklaşık 30-35 araç vardı. Trafiğe çıktıktan 
sonra herkes bir taraftan Meclis'e gitmeye çalışıyordu. Biz gidiyorken İsmail Bey’in arabasını takip ediyorduk; İsmail 
Bey’in arabası önde, arkada onun koruması, onun arkasında biz. Biz 3 araba kaldık, diğer araçlar hepsi dağıldılar, 
hepsi bir taraftan gitmeye çalışıyor Meclise. Biz Güvenlik Kapı'ya geldik çünkü Çankaya’da “Tanklar geliyor.” deniyordu, 
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Dikmen Kapısının orada çatışmalar var. Güvenlik Kapı'dan geldik. Güvenlik Kapı'ya geldiğimiz zaman hatta bir tank 
falan dolanıyor oralarda, biz gelince tank yoktu orada. Otobüsleri kapının önüne çekmişti Meclis personeli. Hemen biz 
içeri girdik. Meclis Başkanını aldı korumalar ve 2 tane araç getirdiler, birisine Meclis Başkanı bindi, diğerine biz bindik, 
Abdülhamit Bey’le gittik. Meclis Başkanımızın makamının önüne geldik, 2 numaralı Kapının önüne geldik. 2 numaralı 
kapının önünde, Meclis Başkanımızın makamının tam karşısı oluyor, orada indik. Dedik ki: “İsmail Bey?” İsmail Bey 
yoktu. O sırada dedik ki: “Ya, televizyonu getirmemiz lazım buraya, televizyon olması lazım, canlı yayın yapacağız.” Ben 
Serhat Albayrak’ı aradım, Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanını, “Ya, biz açıklama yapacağız.” dedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - A Haber, ATV için. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - A Haber, ATV için. Aklıma o geldi, onun telefonu vardı bende, kendisini direkt aradım. “Bizim 
acil ihtiyacımız var, biz Meclis'i açacağız.” dedim. “Nasıl yapalım? Bir şekilde oraya kamera göndermemiz lazım.” dedi. 
“Bir şekilde gönderin, buraya kamera sokmanız lazım.” dedim. İsmail Beyler falan geldi, sonra içeriye girdik. Meclis 
kilitliydi, kapılar falan açıldı, Meclis açıldı. Yayın sistematiği kuruldu, milletvekilleri yerlerini aldılar. Önce periscope’la 
bir canlı yayın yaptık orada. Kürsünün etrafında toplandık biz İsmail Bey’in yanında, bir açıklama yaptık. Ondan sonra, 
Süleyman Soylu ile bir kişi daha…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Periscope yayınını yapan kim? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Bizim Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir. Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da fotoğraf 
falan çekiyordu ama o yayın yapıyor muydu, yapmıyor muydu bilmiyorum ama Ayşe Keşir yaptı. 

Ondan sonra, Süleyman Bey ve bir kişi daha vardı, dediler ki: “Kameraları bunlar kapıdan sokmayacaklar, biz kamerayı 
almaya gidelim.” Onlar gittiler, A Haber kamerasını Dikmen Kapı'dan almaya. Bir iki kişi daha vardı yanında ama kim 
olduklarını hatırlamıyorum. Onlar gittiler, daha sonra biz oturduk, onun gelmesini, ses sistemini falan ayarladılar 
görevliler. Kamera geldi, kablo çekildi, kamera tam ortada kuruldu, İsmail Bey yerine geçti, Başkanlık Divanına, dedi ki: 
“Grup başkanvekilleri buraya gelsin.” AK PARTİ  Grubu adına…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Meclis Başkanı o zaman çok önemli ve stratejik bir şey yapıyor. Sema Kırcı ve Ömer 
Serdar o an orada, Divan kâtipleri, onları kaldırıyor, yerine AK PARTİ  grup başkanvekili Mehmet Muş, MHP grup 
başkanvekili Erkan Akçay…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Erkan Akçay o sırada gelmemişti. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Mehmet Günal gelmiş. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hayır, Oktay Vural geldi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Oktay Vural mı geldi? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, Oktay Vural geldi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra Erkan Bey gelince oraya oturdu.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Değiştiler, evet.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Levent Bey’i davet etmiş ama CHP’den de Özgür Özel geldi. Bu çok güzel bir şey. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Özgür Özel geldi. Şimdi, Divan şöyle oluştu: İsmail Bey, ben, Özgür Özel, Oktay Vural. Erkan 
Bey gelmediği için… Çünkü o da Balgat’tan yürüyerek gelmiş, nefes nefese geldi. O gelmeyince Oktay Bey’e dedik ki: 
“Ya, sen eski grup başkanvekilisin, sen gel.” O geçti MHP adına. Sonra İsmail Bey bir açıp konuşma yaptı, ondan sonra 
“Gruplar adına grup başkanvekillerine söz vereceğim.” dedi. Önce bana söz verdi AK PARTİ  Grubu adına. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz kürsüden mi konuştunuz, yerinizden mi? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yerimizden. Sesi açtı, Divandan konuşuyoruz biz. Ben konuştuktan sonra Özgür Bey konuştu, 
Özgür Bey’den sonra Oktay Vural konuştu. Daha sonra Erkan Bey geldi, Erkan Bey de konuştu. Sonra kürsüden birkaç 
kişiye söz verdi. O sırada, biz konuştuktan sonra Nihat Zeybekci’nin de ben konuştuğunu gördüm. Yani, A Haber 
kameramanı Levent vardı içeride, muhabir ve kameraman, Levent Bey ona mikrofon uzattı, Levent Bey onunla da bir 
görüşme, bir röportaj yaptı. Nihat Zeybekci de içerideydi, o da gelirken çok büyük badireler atlatarak içeri girmiş yani 
koruması üzerine atılmış, kurşunlanmışlar vesaire falan. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O arada Bülent Tezcan bir konuşma yapmış. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sonra, kürsüye davet etmeye başladı Başkan. Bülent Tezcan olabilir, sonra bizden…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bülent Tezcan konuşma yapmış çünkü bizim Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Milletvekili “CHP’li 
Bülent Tezcan konuşunca çok motive olduk.” dedi. Yani, Bülent Bey, Allah var, ilk anından beri -ki Meclis'e ilk gelen 
milletvekillerinden birisidir- hep böyle darbeye karşı ciddi direniş gösteren vekillerden birisi. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ben, şimdi, şeyleri hatırlamıyorum o sıra yani görebildiklerimi hatırlıyorum, şöyle oluyor: 
Kürsüden konuşmalar oldu, hatta sonra Erkan Bey de “Ben kürsüye ineyim, kürsüden konuşayım.” dedi. “Hayır, sen grup 
başkanvekilisin, Divandan konuş.” dedik. Sonra Bekir Bey de konuştu. O arada bir konuşmalar oldu ama kim konuştu 
hatırlamıyorum, kürsüden birkaç kişi konuştu. Sonra bana gelişmelerle alakalı bilgiler geliyordu yani ne olduğuyla 
alakalı. Ben bu gelen bilgilerin bir kısmını İsmail Bey’e söyledim, hatta “Başkanım, bana böyle böyle bilgiler geldi.” 
dedim. “Ne var?” dedi. İşte, Özel Kuvvetlerdeki durumu, jandarmadaki durumu, diğer gelişmeleri söyledim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz İnternet’ten mi takip ediyorsunuz? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hayır, bana danışmanlarımın gönderdiği, bir yerden bilgiler aldılar onlar da. Artık nereden 
toparladılar bilgileri…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz tam o bombalanma esnasında bir şey okuyorsunuz. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet. Ben bu bilgileri İsmail Bey’e gösterdim, “İsterseniz siz bir buradan bilgilendirin, canlı 
yayındayız, hem Meclis'i bilgilendirin bu gelişmelerden hem de Türkiye’yi bilgilendirin.” dedim. Dedi ki: “Ben sana söz 
vereyim, sen konuş.” telefonumda yazılıydı o gelen bilgiler. Mikrofonu açtı, mikrofondan ben konuşuyorken birkaç 
tane…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kimin şeyini okuyordunuz o anda? 
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Jandarma Genel Komutanının… Yoksa Birinci Ordu Komutanı mı? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Birinci Ordu Komutanı mı, tam hatırlamıyorum. 

Özel Kuvvetlerdeki durumu aktardım. Jandarma Kurmay Başkanı, Jandarma Genel Komutanı değil, Jandarma Harekât 
Başkanı veya Jandarma Kurmay Başkanı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onun açıklamasını siz okuyorsunuz, bu arada Bekir Bozdağ kürsüde bekliyor. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Kürsüde bekliyor, evet. 

Ben bu açıklamaları, Birinci Ordu, Jandarma Alay Komutanının tutuklandığı bilgisini verdim, bir iki tane daha haber 
okudum, yani 3-4 haber, 3-4 konuyla alakalı bilgiyi verdim veya 3’üncüsüyle alakalı bilgiyi veriyorken Divanın sağ 
tarafından, HDP Grubunun oturduğu yerin üst tarafından bir toz dumanı, büyük bir ses, büyük bir patlama oldu 
oradan, bir toz bulutu içeri girmeye başladı. Tabii, orada bir an milletvekillerinin hepsi ayağa kalktı. Biz kürsüden, 
Divanda ayağa kalktık. Bekir Bey kürsüde bekliyordu. Karşı tarafta, tribünde de seyirciler vardı. Kimse kımıldamadı, 
herkes lanet okumaya başladı. Ondan sonra, Bekir Bey’in basına da yansıyan bir konuşması vardı, o konuşmayı yaptı. 
Sonra korumalar İsmail Bey’e dediler ki: “Efendim, buradan sizi alalım -milletvekillerimizi- alt katta buna benzer bir 
yerimiz var, burada toplantıyı sürdürelim.” Önce İsmail Bey “Yok” dedi, biz de “Yok” dedik. Sonra, “Arkada bir toplantı 
yapalım grup başkanvekilleri olarak, Meclis Başkanı olarak.” dedi. Orada bir durum değerlendirmesi yapıldı. Burada, 
Meclis'in tavanının tamamen cam olduğu söylendi ve burada önemli olan Meclis'in çalıştırılması ve Meclis'in karar alma 
yeteneğinin…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kaybolmaması…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - …kaybolmaması gerektiğini ifade ettiler ve “Burada belki karar alınması gerekir ve biz bu 
gereken kararları alıp ne yapılacaksa buradan yapalım. Onun için bir şekilde bu karar alma mekanizmasının sağlıklı 
olması lazım ve korunması gerekir.” diye bir fikir ortaya çıktı ve oradaki güvenlik, bürokrasi, Meclis'in diğer bürokratları 
Genel Kurulun alt katında böyle bir yerin olduğunu söylediler ve konuştuktan sonra milletvekilleriyle beraber o alt 
tarafa geçtik. Orası, tabii, biraz daha basık, böyle, alçak bir yer ama salonvari bir yer değildi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, salon malon yok.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yok, salon yok. Bize “salon” diye söylenmişti, salon yok orada.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir şehir efsanesi yani. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, “salon” dediler bize ama salon yokmuş.

Aşağıya indik. Aşağıda, tabii, indikten sonra çok daha şiddetli patlamalar duymaya başladık ve bir taraftan da herkes 
süreci takip ediyordu, orada bekledik. Ondan sonra -diğer başka alanlar var oralarda, yani, o alt tarafı bayağı büyük- 
diğer kısımlarına falan geçmeye başladık. Sabaha karşı Cemil Bey aşağıya geldi ve arkada bir odaya geçtik. İsmail Bey 
bizi çağırdı, “Grup başkanvekilleri olarak gelin.” dedi, “Ortak bir metin açıklama yapılması önemlidir.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ertesi gün olağanüstü toplantıya davet etti saat 14.00’te.

MEHMET MUŞ (İstanbul) -  Onu canlı yayında yaptı zaten. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra sığınağa geçildi. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) -  “Sığınak” demeyelim de oraya, alt katına indik, sığınak falan değil orası çünkü, alt kata 
geçildi. 

Alt kata geçildikten sonra, orada, tabii, gelişmeleri takip etmeye çalıştık. Ondan sonra İsmail Bey bizi çağırdı grup 
başkanvekilleri olarak, dedi ki: “Yarın için bir açıklama yapalım Meclis adına.” Ve biz metin üzerinde çalışmaya başladık. 
Aydın Ünal geldi, Cemil Çiçek oradaydı, ben, Özgür Özel, Erkan Akçay, Oktay Vural da sanırım oradaydı. Bazı isimlerde 
yanılabilirim. Metin üzerinde çalışmaya başladık ve bir metin ortaya çıkardık ve o metin üzerinde herkes mutabakat 
sağladı ve o metni açıkladık zaten, okuduk bir sonraki gün. Sabaha karşı -belki biraz komik olacak ama- birisi 1 kasa 
domates ile Meclis'teki bu küçük ekmekler var ya, ondan getirdi. Herkes baktım ekmek-domates yiyor içeride. Nereden 
geldi bilmiyorum. Biri de biraz beyaz peynir, bir tepsi beyaz peynir getirmiş oraya. Bir görevlinin birisi bir yerden getirmiş. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Şöyle bir şey dediler: Bir milletvekili arkadaş -tabii, yukarıda o bombalama filan olduğu 
için yukarıda görevli falan yok- şeyi açmış, malumunuz milletvekilleri için kulislerin ön tarafında, işte, poğaça, simit, 
domates, peynir vesaire falan satılan…

MEHMET MUŞ (İstanbul) -  …dolaplar var.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …yerler var, orayı açmış kendiliğinden ve oradaki bütün nevaleleri toplayıp aşağıya getirmiş. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) -  Onu bilmiyorum. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir milletvekili arkadaş böyle bir şey yapmış. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Bir şeyi daha unuttum burada, onu söyleyeyim: Çankaya Köşkü’nde ben Cumhurbaşkanımızı 
aradım, Hasan Doğan’la görüştükten sonra, Meclis'in açılmasıyla alakalı kanaatini beyan edince bizim Başkanımız, 
ondan sonra Meclis'in açılma kararı alındı orada, İsmail Bey “Yarın ben Meclis'i açacağım.” dedi, ben Mustafa Özkan’ı 
aradım, bizim grup müdür yardımcısını, Mustafa Özkan’a dedim ki: “Ankara’daki bütün milletvekillerimize mesaj atın, 
hepsini Meclis'e toplayın, hepsi Meclis'e gelsin, Ankara’da olanlar, gelebilenlerin hepsi gelsin.” Mustafa Özkan olduğu 
yerden çıktı, mesajı atmaya çalıştı, Meclis'e geldi, bütün milletvekillerini bilgilendirdi, grupta yazışmalar oldu ve 
Ankara’da olan milletvekillerini Meclis'te…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hatırlıyor musun o saati? Ben o mesajı aldım

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Aldınız mı?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hatta o mesaj geldikten sonra…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 00.05…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - 00.05 mi? Mesajı ben Mustafa’ya söylemiştim, Mustafa attı o mesajı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani gece on ikiyi beş geçe AK PARTİ  Grup Başkanlığından Ankara’da bulunan 
milletvekillerimizin derhâl Meclis'e gelmeleri diye.
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MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, ben istemiştim onu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hatta sadece milletvekillerine değil, o grup personeline de davetiye çıkıyor, ulaşabilen 
arkadaşlar Meclis'e geliyorlar.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ondan  sonra mesajı Mustafa Özkan attı, ben onu aramıştım. Hatta grupta daha sonraki 
yazışmalara da baktık, “Bu, gerçek bir mesaj mı?” diye yazanlar oldu, Mustafa Özkan da “Mehmet Muş Başkanım talimat 
verdi.” diye yazmış, hatta yazdığını da bana daha sonra gösterdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, “WhatsApp” grubunda var.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, ama ben o “WhatsApp”ı takip edemiyorum o sırada, çünkü birçok konuyla iletişim 
hâlinde durmaya çalışıyoruz.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, tabii.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sabaha karşı tabii bir taraftan bir televizyon bulduk orada, televizyonu açtık ve 
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları gelmeye başladı, sabaha karşı açıklamaları oldu, İstanbul‘a inişini izledik, 
açıklamaları oldu ondan sonra ve saat yedi civarıydı sanırım, köprüdeki darbecilerin teslim olduğu görüntüleri yansıdı, 
daha sonra… Ama hâlen Genelkurmayda çatışmaların olduğu, Özel Harekâtın, Özel Kuvvetlerin oraya bir operasyon 
düzenleyeceği haberleri geliyordu ve burada kalınması gerektiği ifade ediliyordu. Daha sonra saat yedi, sekizden sonra 
oraya biz… Herkes dışarı çıkmaya başladı. Fakat ben çıktıktan sonra polislerle konuşuyorken gündüz  altı, altıbuçuk 
civarında Genelkurmaydan kalkan bir helikopterin tören alanına inmeye çalıştığını, polislerin buna silahlarla…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, bizim polisler… O kamera görüntüleri var.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Oradan karşılık verdiklerini, 3 farklı noktadan 10’ar kişi, 10 kişi burada, 10 kişi orada…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O elindeki silahlarla taciz ateşi açıyorlar ve gerçekten kahramanca…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ve inemediler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnemediler.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Çünkü çok fazla yaklaştıkları zaman o aşırı atıştan dolayı zarar görüyorlar ve inemediler. 
Tekrar geri gitti, sonra tekrar geri geldi ve onlar o camları mamları taramışlar Meclis'in. Bu, daha sonra öğrendiğimiz 
bir şeydi, aşağıdayken farkında değildik. Fakat bir şey öğrendik, bir koruma geldi yine biz aşağıda bekliyorken, İsmail 
Bey’e dedi ki: “Efendim, bir helikopter bize girmeye çalıştı, arkadaşlarımız karşılık verdi ona, indirmediler.” Bu, gece iki 
üç civarı olan bir hadise. 

Benim Meclisle alakalı bildiklerim, yani yaşananlar bunlar ama başka…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkanım, şey soracağım: Şimdi, bu hain darbe girişimi tabii ki öncelikli olarak mevcut 
yasal Hükûmeti, meşru Hükûmeti devirmek amaçlı ve iktidara el koyma amaçlı yapılır ve mutlaka her darbenin de bir 
siyasi ayağı vardır. Bu darbe teşebbüsünde kabul etmek lazım ki hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Milliyetçi Hareket 
Partisi gerçekten çok önemli bir sınav verdiler, bizler beraberdik, tabii ki AK PARTİ milletvekilleri çoğunluktaydı, zaten 
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Parlamentoda sayımız da çoğunlukta ve iktidar milletvekili olarak bizim daha fazla savunmamız gerekiyor. Ama CHP’nin 
grup başkanvekillerinin, genel başkan yardımcılarının, MHP’nin genel başkan yardımcısı ve grup başkanvekilinin orada 
olması, Sayın Bahçeli’nin ilk andan itibaren hem Başbakanımızı araması hem açıklama yapması çok önemliydi. Bu, 
birlikte bulunmanın darbe teşebbüsünün püskürtülmesindeki rolü hakkında neler söylemek istersiniz?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Şimdi, Hocam, zaten tabii burada millî  iradeye karşı bir darbe girişimiydi, Hükûmetin, ülkenin 
meşru Hükûmetinin, anayasal düzeninin ortadan kaldırılması hadisesidir bu ve Meclis'e karşı bir darbe girişimidir. Hem 
Hükûmete karşıdır bu hem Meclis'e karşıdır bu darbe girişimi. Şimdi, Hükûmette biz varız ama Meclis'te diğer partiler 
de var ve her parti bu noktada kendisine emanet edilen, milletin kendisine emanet ettiği vekâletine sahip çıktı. MHP 
de CHP de biz de oradaydık.

Dedim ya, bu darbe Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükûmete ama aynı zamanda Meclis'e karşı yapıldı, aynı zamanda 
iktidar partisine karşı olduğu kadar aynı zamanda diğer partilere karşı da. Çünkü bu darbe başarıya ulaşmış olsaydı 
Parlamento lağvedilecekti.

Tabii ki, burada bu duruşun sergilenmesi önemli bir unsurdur, önemli bir eşiktir. Zaten bunu gören darbeciler, 
normalde… Bir darbecinin açıklamalarını, ifadesini takip ettim, doğru veya basına yansıdığı kadarıyla söylüyorum, 
doğru da olmayabilir, “Biz normalde Meclis'i bombalamayacaktık, harekât bizim planımızda yoktu ama açılınca ve bu 
açıklamalar gelince bombaladık.” diyor. Yani, bu duruşu görünce Parlamentoda…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bombalayan o üniformalı teröristin açıklaması. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - İşte bir tanesinin, hangisinin, hangi teröristin bilmiyorum ama bir tanesini böyle basında 
okumuştum yani siz daha iyi biliyorsunuz. 

Şimdi, bu duruşu görünce böyle bir şey yaptı ve zaten milletimiz sokaklardaydı. Yani, şimdi düşünün, tankın önünde 
duran bir milletin emanetini almışsınız, burada durmak zorundasınız. Duracaksınız yani çünkü bu milletin böyle bir 
duruşu varken onun temsilcilerinden de başka bir şey beklemek yanlış olurdu. Burada millet bu duruşu gösteriyorken 
Parlamentonun aciz bir görüntü göstermesi milletimizi de çok üzerdi. O açıdan, böyle bir milletin temsilcisi olan 
Parlamento böyle bir duruş ortaya koyar. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aslında, her ikisi de birbirini olumlu yönde motive etti. Sizin açıklamalarınızdan da 
anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Meclis'in açık olması ve milletvekillerinin Parlamentoda 
olması, sesini darbecilere karşı çıkarması gerektiğini hem de halkın meydanlarda, sokaklarda, caddelerde darbeyi 
tanımadığını ifade etmesini talep ettiğini ve bu talebin de karşılık bulduğunu ve hem halkın hem halkın temsilcisi olan 
milletvekillerinin bu talebi memnuniyetle karşıladığını ve iktidar ve muhalefet milletvekillerinin beraberce bu darbe 
teşebbüsünü püskürttüğünü görüyoruz. Gerçekten, o sebeple 15 Temmuz, tarihe çok önemli bir dönüm noktası olarak 
geçecek bir tarihî hadiseydi. 

Ben hem o gün yaptığınız davranışlar, orada bulunmanız, cansiparane savunmanız sebebiyle hem de bu röportaja 
değerli görüşlerinizle katkı vermeniz sebebiyle teşekkür ediyorum Sayın Muş. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ben teşekkür ediyorum Hocam, çok sağ olun. 
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Gazi Meclis'te O Gece

Mehmet İlker ÇİTİL

25 ve 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir Üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihi olaya tanıklık ettiniz. İzniniz 

olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum.

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

Darbe girişiminin olduğu gün Kamu Güvenliği Müsteşar Yardımcısı ve hemşehrilerimle birlikte yaklaşık 7-8 kişilik bir 

arkadaş grubu ile yemek yedikten sonra bir kafede oturup çay içiyorduk. Bu esnada uçakların alçak uçuş yaptığını fark 

ettik. Daha sonra İstanbul’daki Boğaz Köprüsü'nün tek taraflı tutulduğu bilgisini aldık. Bu gelişmeler esnasında şahsımın 

ve Müsteşar Yardımcımızın hiçbir bilgisi yoktu. Bu andan itibaren telefon aracılığıyla çeşitli mercilerden ve arkadaş 

çevremizden bilgi almaya çalıştık. Müsteşar Yardımcımız istihbarat çevrelerinden bu yaşananların bir darbe girişimi 

olduğu bilgisini verdi. Aynı anda başta Ankara ve İstanbul olmak üzere farklı illerimizde askerlerle polislerin arasında 

çatışmaların çıktığı bilgisini aldık. O süreçte biz “herhalde bir mesaj verilmeye çalışılıyor” diye düşündük. Ardından kısa 

bir süre sonra Genelkurmay Başkanımızın esir alındığı bilgisini aldık. Ve kısa bir süre sonra TRT’nin darbeciler tarafından 

ele geçirildiği ve yönetimine el konduğu bilgisi geldi. Bütün bunlara rağmen ülkemizde böyle bir darbe girişiminin 

olabileceğine ihtimal veremiyorduk. Malum darbe dönemleri artık geride kaldı diye düşündük açıkçası. Onun üzerine 

yaklaşık 500 kişinin bulunduğu kafe bir anda boşaldı. Sadece bizim içinde bulunduğumuz 7-8 kişilik ekip kaldık. Ardından 

Müsteşar Yardımcımız güvenlik nedeniyle kendisinin Gölbaşı'ndaki kaldığı yere İstanbul’dan gelen misafirleriyle birlikte 

bizi davet etti. Biz de kendimiz bir takım güvenlik önlemi aldık. Olası bir durdurma ihtimaline karşın kimliklerimizi 

sakladık ve Gölbaşı'na gittik. Bu arada Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekât Daire Başkanlığına bombalarla ve uzun 
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namlulu silahlarla saldırılar düzenlendiğini öğrendik. Aynı zamanda havada uçaklar ve helikopterler vardı. Böyle bir 

ortamda gitmiştik Gölbaşı'na. Bu arada Meclis'ten kısa mesaj geldi. Ama her türlü ihtimali düşündüğümüz için mesaj 

sisteminin de darbe yanlıları tarafından ele geçirilmiş olabileceği ihtimalini düşündük. Ama çağırıldığım ve her şeye 

rağmen Yüce Meclis Çatısı altında olmam gerektiği için; üzerimizde art niyetli uçan savaş uçaklarına ve helikopterlere 

rağmen Meclis'e doğru yola çıktım. Tabiİ ki böyle bir durumda, sonucunda ölüm bile olsa Meclis'e gitmeye karar verdim.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Meclis'e gelirken çok zorluk yaşamadım. Geldiğimiz istikamette caddeler sakindi ama her türlü saldırı ve çevirme 

ihtimalini aklımdan geçirerek yola devam ettim. Meclis'e geldiğimde olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını gördüm. 

Kendimi tanıttıktan sonra gece 23.00 sularında TBMM’ye giriş yaptım.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Tabii ki çok şaşkın bir vaziyetteydik. -Durum nedir ?, -Sonucu nereye varacak ?, -Hain amaçlarına ulaşabilecekler mi?, 

-Olay ne boyutta ?… gibi sorularla ve endişeli bir ruh haliyle Meclis'e geldik açıkçası. Yolda gelirken, silahla ya da 

bombayla saldırı ya da durdurma gibi ihtimaller de vardı. Ama bunlara rağmen yine de Meclis'e gitmem gerektiği 

bilinciyle devam ettim. Bilindiği gibi Meclisimiz en güvenlikli yerlerden birisidir. Öte yandan hain darbe girişiminin 

başarılı olması halinde de ilk ele geçirilecek yer olduğu bilincindeydim. Belki Meclisimizin bombalanacağını aklımıza 

getirmemiştik ama ele geçirilmesiyle tutuklanacağımız ihtimaline karşın yine de Ankara’da olan milletvekillerimizin 

gelmesi gerektiği mesajı ve görev bilinciyle devam ettik ve Meclis'teki yerimizi aldık.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis'te önce 15-20 kadar AK PARTİ Milletvekilimiz vardı. Zaman geçtikçe MHP ve CHP Milletvekillerimiz de gelmeye 

başladı. HDP Milletvekilleri de çağrıldı ama onlardan gelen olmadı. CHP ve MHP Grup Başkanvekillerimiz ve 10-15 

civarı CHP ve MHP Milletvekillerimiz de Meclise gelmişlerdi. Bu arada kendi imkanlarımızla cep telefonlarımızdan canlı 

yayınlar yaptık. Medya mensupları da Meclis içine girdiler. Herkes sivil kıyafetleri ile Meclis içine girmiş oldu. Meclis 

Başkanımız ve arkasından partilerimizin grup başkanvekilleri açıklamalarda bulundular. Hep birlikte görüntü vererek 

Meclis çatısı altında birlik ve beraberlik ruhu içinde mesajlarımızı tüm halkımıza ilan ettik. O arada Meclis Başkanımız 

konuşurken bulunduğumuz binaya bir bomba düştü. O an şunu düşündüm. Ülkemizdeyiz. Başkentimiz Ankara’dayız. 

İşgal dönemlerinde bile Ankara’ya ve Meclisimize saldırı olmamışken ne gariptir ki vatandaşlarımızın vergisi ile alınan 

savaş uçakları, helikopterler ve çeşitli silahlar tarafından saldırıya uğramak sanki düşman kuvvetlerine ait uçaklar 

tarafından saldırıya uğramak insanın hiçbir şekilde kabullenemeyeceği çok ağır bir durumdu. Bu garip duygular içinde 

ve hayatımız pahasına bile olsa millet iradesinin tecelligahı Meclisimizde bulunduk. Daha sonra daha güvenli olması 

nedeniyle sığınaklara indik.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Gazi Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı döneminde bile işgal kuvvetlerince saldırıya uğramamıştır. Hatta dünya üzerinde 
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hiçbir Meclis Binasının saldırıya uğramadığı bilgisinden hareket edecek olursak tabii ki bir Türk Vatandaşı olarak, Millet 

İradesinin ve Türk Demokrasisinin tecelligahı Yüce Meclisimizin bombalarla yıkılmış olduğunu görmek, bunun da kendi 

askerlerimiz tarafından yapılmış olması gerçekten çok üzücü ve elim bir hadiseydi.

6- Gerek Genel Kurul’da, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

O gün Genel Kurul için çağrıya icabet eden milletvekillerimizle birlikte TBMM’de sabahladık. Tabii biz Meclis'e 

gelirken bu darbe girişiminin başarılı olması halinde tutuklanma ve farklı ihtimalleri düşünmüştük ama Meclisimizin 

bombalanma ihtimalini hiç düşünmemiştik. Millî iradenin sembolü yüce Meclis'in bombalanması tamamen bir gözü 

dönmüşlüğün ifadesi ve ne denli bir ihanet içinde olduklarının ifadesiydi. O gün ilk açıklamaların ardından Meclisimiz 

ilk kez bombalanmıştı. İçimizden bir kısım milletvekilimiz sığınaklara giderek toplantıya orada devam edilmesinin 

daha güvenli olacağını belirtti. Temsil makamında olduğumuz için bizlerin ayakta dimdik durup yüce Milletimize 

bu birlik ve beraberlik tablosunu ve Meclis'in çalıştığını göstermemiz çok önemliydi. Bu yüzden aşağı sığınağa indik.  

Orada olduğumuz zaman zarfında da bombalamalar devam ediyordu. Seslerini duyuyorduk. İktidar milletvekilleri 

olarak ilk önce bizler oradaydık. Daha sonra muhalefet milletvekillerimize de çağrıda bulunuldu. Bu çağrıya CHP ve 

MHP Grup Başkanvekilleri ve bir kısım milletvekilleri iştirak ederek Meclis'e geldiler. HDP Grubundan gelen kimse 

olmadı. Bu tablo gerek birlik beraberlik, moral motivasyon açısından çok önemliydi. Öte yandan Meclis içerisinden cep 

telefonları ve basın mensuplarımız aracılığıyla yaptığımız canlı yayınlarla Türkiye’ye ve Dünyaya Meclisimizin çalıştığını 

gösterdik. İktidar-Muhalefet hep birlikte gösterdiğimiz birlik beraberlik tablosu halkımıza verilen çok kıymetli olan ilk 

mesajdı. Sonrasında Başbakanımızın konuşması, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşması sonra 

milletvekilleri olarak bizlerin göstermiş olduğu birlik-beraberlik tablosu içinde çalıştığı mesajı çok önemliydi. Arkasından 

Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayınlarla tüm Türkiye’ye hitap etmesi arkasından bir takım tutuklanmaların olması 

hem bizler hem de halkımız için bir moral kaynağı oldu. Tabii ki bombalanmak hiç hoş bir durum değildi. Hele kendi 

vatanımızda kendi vatandaşlarımızın vergileriyle alınan silahlarla, helikopterlerle ve tanklarla bombalanmak çok kötü 

bir durum olup bu tablo kara bir leke olarak tarihe geçti. Havada uçan savaş uçakları düşman uçakları değildi. İstiklal 

savaşında dahi başkentimize hiçbir saldırı olmamışken bu günümüz Türkiye’sinde Ankara’nın ve pek çok stratejik birimin 

kendi uçaklarımız tarafından vurulması çok garip bir durum oluşturdu.

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliğini ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesi, halkımızın da istisnasız bir şekilde ülkemizin dört bir yanında sokak, 

cadde ve meydanlara çıkması, bize ve emniyet güçlerimize çok büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Allah 
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milletimizden bin kere razı olsun. Halkımız hayatları pahasına sokaklara meydanlara çıktılar. Tankların üstüne çıkmak, 

önüne yatmak ve uçak, helikopter ve tüm ağır silahlara karşı göğüslerini siper etmek suretiyle bu darbe girişimine 

sonuna kadar direndiler. Bu zaten Türk milletinin ne denli büyük bir millet olduğunun ve dillere destan olan Çanakkale 

ruhunun en bariz göstergesiydi. Bu süreçte hem Cumhurbaşkanımızın soğukkanlı ve kararlı bir tutumla halkımızı 

sokağa davet etmesi hem de vatandaşlarımızın bu çağrıya sonuna kadar iştirak edip meydanlara inmesi aslında bu işin 

kırılma noktasını oluşturdu. Ondan sonra moral motivasyon had safhaya ulaşmış oldu.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Cep telefonlarımızdan ve yakınlarımızdan sürekli bilgi alıyorduk. Ben o dönemde misafirhanede kaldığım için ailem 

ve yakınlarım Kahramanmaraş’taydı. Kahramanmaraş’ta direk bir saldırı olmadığı için biraz içimiz rahattı o manada 

ve sürekli bilgi alış verişinde bulunuyorduk. Darbe girişimi esnasında Partimizin reklam işlerini yürüten Erol Olçok, 

oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Sayın Cumhurbaşkanımızın Danışmanı Mustafa Varank’ın kardeşi Prof. Dr. İlhan Varank ve 

Hemşehrimiz Er Ömer Erüstün kardeşimiz şehit oldular.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

 Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. Her partiden milletvekillerimiz vardı. Aynı birlik ve 

beraberlik ortamı orada da oluştu. Tam bir uzlaşma kültürünü hatırlamamıza vesile oldu. Çünkü önemli olan vatansa 

gerisi teferruattır prensibini içselleştirdiğimizin en bariz göstergesiydi bu ortam. Bunu da özellikle önemsiyoruz ve aynı 

şekilde vatandaşlarımız da bu birlik ve beraberlik ortamını takdir ettiler.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke.. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini çok farklı olarak nitelendiriyorum. Bu yapılana; 

darbe girişiminin ötesinde bir işgal girişimiydi diyebiliriz. Çünkü hem oluş şekli hem de vatandaşımıza 7’den 70’e herkese 

silah doğrultulması, tanklarla helikopterlerle acımadan saldırıların olması, vatanı için sokağa çıkmış yaşlı amcalarımıza 

teyzelerimize bile acımadan silah sıkılması farklı bir darbe girişimi olarak nitelendirdiğimiz bir durumdu. Bu işin içinde 

olan; vatanını, tüm değerlerini satmış, benliği yitirmiş, hoca kılıklı alçak, hain ve şerefsiz ve meczup biri ve ona bel 

bağlamış, aklını kiraya vermiş kişilerin taşeron olarak dış mihraklara bir hizmeti ve onların emrine girmesi şeklinde 

değerlendiriyorum. Ve ihanetin boyutu da gözler önüne serilmiş oldu. Meclisimiz dahil pek çok stratejik öneme haiz 

birimler bombalandı.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen, darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu kalkışma hareketiyle birlikte tüm milletimizin sokağa çıkması; hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, hem 
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Başbakanımız Binali Yıldırım’ın özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla bağlanarak 

moral motivasyon sağlaması ve vatandaşımızı sokağa davet etmesi baş rol oynadı. Ayrıca daha önce de bahsettiğim 

gibi biz milletvekillerinin de tanklar, helikopterler ve ağır silahlarla yapılan saldırılar ve bombalar altında yapılan çağrı 

üzerine Meclis'e gelmemiz, muhalefet milletvekillerimizle birlik beraberlik mesajları  vererek Meclisimizi çalıştırmamız 

ve tüm milletimize ve parti tabanlarına mesaj vermemiz gerçekten çok önemliydi.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Bu süreçte ülkemizin geleceği ve millî irademize sahip çıkma adına meydanlara çıkan, canlarını siper eden tüm 

vatandaşlarımıza, yine aynı şekilde canını siper eden tüm duyarlı asker-polis tüm güvenlik güçlerimize teşekkür 

ediyorum. Bu süreçte halkımıza inanan ve bu inançla sokağa ve meydanlara davet eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız 

ve Başbakanımıza, yine duyarlı davranışları için MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye ve Meclis'e gelen, meydanlara inen ve millî 

birlik ve beraberlik örneği gösteren muhalefet milletvekillerimize içten teşekkürlerimi sunuyor ve Allah onlardan razı 

olsun diyorum. Aynı zamanda vatanımıza ve millî iradeye sahip çıkmak için meydanlara inen ve bu uğurda şehit olan 

tüm vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olaylar esnasında 

yaralanan gazi kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimize de başsağlığı diliyorum. Ayrıca bu yapılanların 

geçmiş dönemlerde yapılanlar gibi bir darbe girişimi değil resmen ülkemizi bölme ve işgal girişimiydi. Allaha şükür 

milletimizin canını ortaya koyarak sokaklara dökülmesi, Cumhurbaşkanımızın feraseti, Başbakanımızın ve tüm güvenlik 

güçlerimizin ve milletvekillerimizin soğukkanlı bir şekilde hem Meclisimizi sahiplenmesi, hem de canını ortaya koyarak 

mücadelesi bunda etkin rol oynadı. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye eskisi gibi sadece kendi içinde kendi 

sorunlarıyla mücadele eden bir ülke değildir. Gerek sosyoekonomik seviyesinin yükselmesi, devasa yatırımlar ve sadece 

kendi içinde değil tüm mazlum ve mustazaf ülkelerin hamisi ve lideri konumunda olması, onların da birliği, beraberliği 

ve özgürlükleri için çaba sarfetmesi bazı yurt içi-yurt dışı mihrakların uykularını kaçırarak rahatsız etti. Bu darbeye karşı 

direnişimiz ve atalete uğratmamız tüm ümmetin ve mazlum milletlerin de sevinmesine yol açtı. Çünkü büyük ve güçlü 

Türkiyemiz sadece kendisinin değil dünya üzerindeki tüm mazlum milletlerin temsilcisi konumundadır. Zaten bu tür 

saldırı ve girişimlere maruz kalmamızı da ben buna bağlıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu demokratik ortamı 

ve vatanımızın birlik ve beraberliğini sağlamakla kalmayıp tüm mazlum ülkelerin de sesi olup orada da aynı zamanda 

katkı vermeye çalışacağız.
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Mehmet Kasım GÜLPINAR

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı

24, 25 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili

1- Hain Darbe girişiminin ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz ? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

Hain darbe girişimini saat 22.30-23.00 gibi misafirlikteyken bir tanıdığımızın telefonu ile öğrendim. O sırada televizyon 

izlemiyorduk bahçede oturuyorduk ve bulunduğumuz bölgede herhangi bir hareketlilik yoktu. Tabii ilk başta böyle 

birşeye inanmak mümkün değidi. Çok büyük bir şok oldu hepimiz için. Ne yapacağımızı düşünürken milletvekillerinin 

Meclis'e gittiğini haber aldım ve çocuklarla vedalaşarak ev sahibinden beni Meclis'e bırakmasını rica ettim. 

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Sadece Meclis'in Dikmen Kapısı kapalıydı içeri giriş yasaktı. Arabadan orada indim ve Meclis'e girene kadar herhangi bir 

zorluk yaşamadım.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Tarihi bir ana tanıklık ettiğimizin farkındaydık ama asla Meclis'in saldırıya uğrayabileceği ihtimalini gözönüne 

getirmemiştim.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı, alabilir miyim?

O an olayın artık geri dönülmez bir noktada olduğunu, işin ucunda ölüm olduğunu ve aynı zamanda savaşın nasıl bir 

duygu olduğunu çok derinden hissettim.
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5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

O gece nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğümüzün en büyük göstergesiydi. Gelecek nesillerin de hafızasına iyice 

kazınsın diye birkaç gün sonra çocuklarımı da Meclis'e getirip gözleriyle şahit olmalarına yardımcı oldum.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve  muhalefet miletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Tabii geçmiş tecrübelerimiz bize darbeci zihniyetin hiçbir şekilde iktidar-muhalefet ayrımı yapmadığını göstermiştir. 

Geçmiş darbelerde Meclis iradesini kolayca teslim alan bu zihniyet ilk defa birlikte direnen bir siyaset mekanizması 

gördüğü için adeta kısa devre yaparak Meclis'i bombalama cüretini göstermiştir. Meclis içinde sabaha kadar beklerken 

eni sonu darbecilerin içeriye girmeye yelteneceğini ve nihayetinde karşılıklı bir çatışmaya gireceğimizi düşündüm. 

Telefonumun şarjı da bittiği için dışarıdan herhangi bir haber almak veya dışarıyla irtibatlaşmak da mümkün olmuyordu. 

Velhasıl başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere herkes için zor bir geceydi.

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz ?

Bu millet için ne söylense azdır. Böyle bir direnişin önünde ancak saygıyla eğilinir ve bu milletin eli öpülür. Yıllar 

önce bütün dünyaya Tiananmen Meydanı'nda tankın önünde duran Çinli gencin kahramanlığı lanse edildi ve adeta 

demokratik direnişin sembolü oldu. Ama o gece bizde genci yaşlısı, kadını erkeği, çoluğu çocuğuyla herkes tankların 

önüne durdu. Bunun eşi bugüne kadar yaşanmadı ve yaşanacağını da bir daha zannetmiyorum. 

8- Siz  Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı ?

Maalesef telefonumun şarjı bittiği için gelişmeleri yanımızdaki arkadaşlardan haber alabiliyordum. Yakınlarımızdan 

haber almanın imkanı da yoktu. En yakın tanıdığım Meclis'e girer girmez şehadet haberini aldığım sevgili komşum Erol 

Olçoktu. Ama onu madden tanıyordum fakat diğer şehit ve gaziler o andan itibaren hepsi benim için manen tanıdık eş 

dost akraba konumundaydı. Allah hepsine rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Yaralı gazilere de acil şifalar 

ihsan eylesin.

9- Darbe girişiminin ertesi günü  TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Çok karmaşık duygular içindeydim hiçbirşeyin bir daha eskisi gibi olmayacağına ve bundan sonra demokrasiyi muhafaza 

etmek için bize veya bizden sonra geleceklere çok büyük bir görev düştüğüne inanıyordum.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Hiçbir darbe bunun gibi olamaz, çünkü en basitinden darbeye direnen bir halk vardı. Aslında bütün darbeler demokrasiyi 

ve insan haklarını rafa kaldırmayı amaçladığından çok zalim tutum sergiler. Ama o gece böyle bir direniş darbecilere 

kısa devre yaptırdı ve içlerindeki o zalim duygular misliyle açığa çıktı.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen, darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletveklimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Kendimin katkısı sıfır ama özellikle halkın şanlı direnişi ve iktidarıyla muhalefetiyle milletvekillerinin o gece çok güçlü 

bir dayanışma örneği sergilemesi tarih sayfalarına altın harflerle yazılacaktır. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Allah bir daha böyle bir gece bu ülkeye yaşatmasın.
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Mehmet Mehdi EKER

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı  

22, 23, 24 Diyarbakır, 

26. Dönem İstanbul Milletvekili 

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz? 

Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz’da yapılan darbe girişimi saatlerinde Dikmen’deydim. 
Uçak seslerini duyduğumda anormal bir şey olduğunu hissettim.  Efkan Ala Beyi aradım ulaşamadım, o anda 
uçaktaymış. Bekir Bozdağ Beyi aradım, Sayın Başbakanımıza ulaşmaya çalıştım. Sonra Hakan Fidan’a ulaştım. Kendisi 
bir sıkıntı olduğunu söyleyince, nasıl bir sıkıntı olduğunu sorduğumda, ‘Bizi zorluyorlar’ dedi ama tam darbe olarak 
tarif etmedi. Kimler diye sorduğumda ise, ‘Hava ve jandarma içindeki paralelcilerin harekete geçtiğini söyledi. Sesi 
kötüydü. ‘Çok sıkıntı var’ dedi ve kapattı telefonu. Hemen Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey ile irtibata geçtik. 
Önce Çankaya Köşkü’ne sonra ise hainlerin bombalarının hedefi olan TBMM’ye gittim. Başkanımız, bakan ve milletvekili 
arkadaşlarımız oradaydı. Hep birlikte omuz omuza vererek o gece Meclisimizi darbecilere karşı savunduk. 

 2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Meclisimiz darbecilerin bombalarının hedefi haline gelmişti. Ayrancı tarafından geldik. Helikopterlerden  bize de atış 
yaptılar. O gece Meclis'i kim girip çıkıyorsa onlara atış yapılıyordu.  Sabah 06.00 gibi bir hamle daha yapıp helikopterle 
indirme yapmak istediler. Orada da yine Meclis’in korumaları onlara silahla ateş ettiler, çatışma çıkacak gözleri yemedi, 
inemeden gittiler. Gece boyunca da tanklarla girmeye kalktılar, giremediler.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz? 



Gazi Meclis'te O Gece

540

Meclis’e doğru yola çıktığımda halkımızın sokaklara çıkmaya başladığını haber alıyorduk ve görüyorduk. Milletimiz 
iradesine sahip çıkıyordu. Ben de bu duyguları paylaşıyordum. TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini kimse tahmin 
etmedi. Çünkü Kurtuluş Savaşı’nda dahi düşman askerlerinin dokunamadığı Gazi Meclisimiz kökü dışarıda olan Fetöcü 
işgalciler tarafından ne yazık ki bombalandı. Ama biz korkmadık, boyun eğmedik. Milletin Meclisi'ni darbeci teröristlere 
teslim etmedik hamdolsun.  Biz o gece  Milletin Meclisi’nde demokrasi nöbeti tuttuk. Orada yaptığım konuşmada da 
belirttiğim gibi, Türkiye’de seçilmiş meşru hükümete, demokrasiye, devlet organlarına karşı girişilen hain, alçak saldırı 
milletimizin gücüyle püskürtülmüştür.

Daha önce bu Meclis’e top sesleri gelmişti ama o Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından gelen topların sesleriydi. 
15 Temmuz gecesi ise maalesef Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları, Meclis’e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bomba 
atacak kadar alçalmış bu karanlık zihniyet gerçekte  kime ve neye hizmet ettiğini ortaya çıkardığını, sadece demokrasiye 
ve parlementer sisteme olan düşmanlığın ifadesi, aynı zamanda 78 milyon insanın tamamına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne 
zarar vermek istediklerini açıkça ortaya koymuşlardır. 

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

AK PARTİ, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, Bakan ve Milletvekili  arkadaşlarımız ile ne yapmamız gerektiği üzerine 
istişare ederken bir anda bomba atıldı. 2 bomba peş peşe düştü. Ana Salonun üzerinde 16 tane büyük avize var. Üstü 
de yuvarlak cam. Elektrikler olmadığı zaman aydınlık olsun diye camdan yapılmış bir tavan. Allah korusun o 2 bomba 
oraya düşseydi can kaybı olabilirdi. Hep beraber demokrasimize sahip çıktık. Asla yılmadık. O anlar acı hatıralar olarak 
tarihe geçti. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Fetoşist işgalcilerin kalleş saldırılarının bilançosu gün ışıyınca daha da açığa çıktı. Milletin evlatlarını şehit ettiler. Milletin 
vergileri ile alınan silahlarla milletimizi yaraladılar. Halkımızın iradesinin temsil edildiği Gazi Meclisimizi bombaladılar. 

6- Gerek Genel Kurul’da, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz.. İktidar ve Muhalefet Milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi almak isterim.

Millet olarak 15 Temmuz bizim için bir milat oldu. O gece Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi tüm milletimiz omuz omuza 
vererek işgalcilere karşı mücadele verdi. Biz de İktidar Partisi Milletvekillerimiz ve muhalefet partilerinden milletvekili 
arkadaşlarımız ile el ele vererek mücadele ettik. Bu duruş bütün dünyaya bir mesajdır. Biz Türkiye’yiz, bir bütünüz. 
Müştereklerimiz ayrılıklarımızdan daha fazladır. Bu hususu dost, düşman herkese bir kez daha gösterdik. Bu gurur verici 
bir tablo oldu. 

7- Cumhurbaşlanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, Milli iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydana davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 
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O gece milletimiz bir destan yazdı. İşgalcilerin tanklarına, uçaklarına, mermilerine karşı canları ile kanları ile dik 

durdular. Milletimizin göstermiş olduğu bu kahramanca duruş işgalci teröristleri korkuttu. Halkımız o gece “Bu 

asil milletin asla esaret altına alınamayacağı” mesajını dosta düşmana verdi.  Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclis 

Başkanımızın, Başbakanımızın mesajları çok önemli dönüm noktalarıdır ve halkımıza büyük cesaret verdi. Halk Sayın 

Cumhurbaşkanımızın güçlü liderlik örneği gösterdiği çağrısına karşılık verdi. Biz hepsine müteşekkiriz.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz veya yanınızda bulunmayan yakınlarınız ile ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Cep telefonlarımız aracılığı ile haberleşiyorduk. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanları doldurmaya 

başlamıştı. Sonra Erol Olçok kardeşim ile oğlu Abdullah Tayyip’in  birlikte şehit edildiği haberini aldım. Tabii ki sadece ben 

değil milletçe çok üzüldük. O gece yaşananlar gerçekten hafızalarımızdan silinmeyecek. Bu vesile ile tüm şehitlerimize 

rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

9- Darbe girişiminin ertesi günü Meclis olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz nelerdir?

Tarihi bir gündü. Sabah 11’e kadar Meclis’te çalışmaya devam etmiştik. Çok yoğun duygular içerisindeydim. Meclis 

önündeki kalabalık her geçen saat artmaya devam ediyordu. Sabah Meclis önündeki kalabalığı görünce böyle bir 

milletin evladı olduğum için Allah’a hamd ettim.

10- Ülkemiz daha önce darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbeler ile karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 Temmuz  ihanet gecesiydi. O gece, Türkiye düşmanlarının, Türkiye Cumhuriyeti’ni milleti ve ülkesiyle çökertmeye 

çalıştığı uzun ve karanlık bir geceydi ama o gece her kesimden vatandaşlarımız,  inançla, sabırla, imanla ve inatla 

hain darbe girişimine karşı durdu.  Halkımızın  şanlı direnişiyle, mücadeleleriyle milletin düşmanları püskürtüldü. O 

karanlık geceyi planlayan FETÖ, Fetöşistler, Türkiye’nin bir Suriye’ye dönüşmesini, bir Irak’a dönüşmesini, bir Libya’ya 

dönüşmesini arzu ettiler ama onların hesabı, onların tuzağı Allah tarafından bozuldu çünkü bu asil millet, asaletiyle, 

cesaretiyle ve şecaatiyle bunu engelledi.  

Geceye yenilmemenin mükafatı gündüz ve güneştir.  Dolayısıyla Milletimiz 15 Temmuz gecesi karanlığa yenilmemiştir. 

Allah’ın izniyle mükafat olarak da gündüz ve sabahla mükafat verildi. Milletimize tekrar müteşekkiriz.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz Milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi cesaret ve şecaatiyle dünya demokrasi ve özgürlük tarihine altın sayfa 

ekleyen milletin mensubu olduğu için Allah’a şükrediyorum. Milletimizin o gece ve takip eden diğer günlerde canı 

pahasına göstermiş olduğu dik duruş bize güç verdi. 
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12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

Türkiye birçok hesap ve planın döndüğü bir coğrafyada yer alıyor. Bunun farkında olarak bu bölgede yaşayan maşaların 
hain ellerini ve kollarını milletçe kıracağız ve güzel bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.  Terör örgütleri toplumda 
kargaşanın hakim olmasını istiyor. Korkmadan, yılmadan asla yorulmadan FETÖ, PKK, DAEŞ ve bütün terör örgütleri ile 
kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye, 15 Temmuz’dan itibaren birlik ve beraberlik düşüncesiyle 
kendisine yöneltilen saldırıları bertaraf etmede büyük bir destan yazmıştır. Bu mücadeleye hâlâ devam ediyoruz. 
Millet olarak oyuna gelmememiz lazım. Onların ekmeğine yağ sürecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız. Birlik ve 
beraberliğe yöneltilen saldırıları bertaraf etmemiz gerekiyor. Bunun için en temel güç, milletin beraberlik duygusunun 
ürettiği güçtür. 
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Metin BULUT

25 ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili

1) Çukurambar’da bir restoranda yemek yerken (Bakan Yardımcımız Sayın Yusuf COŞKUN ve bir arkadaşla birlikte) 
televizyondan öğrendim. Yaklaşık 21.40 gibiydi. Mesaj geldi ve TBMM’ye geldim.

2) Güvenlik Kapısından girdim. Bulunduğum yer çok yakın olduğu için ilk Meclis'e gelenlerden biriydim. Daha Meclis'in 
kapısının önüne tanklar gelmemişti. Hiçbir zorluk yaşamadan girdim.

3) Muhakkak surette bir direnişle veya tutuklama teşebbüsüyle karşılaşacağımızı düşünüyordum. Ama teslim olmamaya 
karalıydım. Benim silahım yok. İlk defa silahımın olmamasından dolayı çok üzüldüm. Arkadaşlarda fazla varsa almayı 
ümit ediyordum. Bomba atacaklarını hiç tahmin etmemiştim.

4) Bomba atıldığında acayip bir duyguya kapıldım ve yüksek sesle tekbir getirdim. Bana Malatya Milletvekili Sayın 
Mustafa ŞAHİN eşlik etti. Birkaç kez tekbir getirdik.  Görüntüleri izlediğinizde arkadan gelen tekbir sesini rahatlıkla 
duyabilirsiniz. Millî iradenin tecelligâhında tekbir getirmenin onurunu yaşatan Yüce Rabbime hamdolsun.

5) Sabahın ilk ışıklarında dışarı çıktığımda olayın boyutunu gördüm. Her gün mesai harcadığımız mekânı öyle görünce 
yüreğim burkuldu. Bir kutsala yapılan saldırıda hissedilebilecek duyguları yaşadım.

6) Benim teşkilatta görevim var. Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş durumdayım. Teşkilat Başkanımız 
Sayın Mustafa ATAŞ’tan aldığımız talimatı yerine getirmek için bana bağlı bulunan 12 ili sabaha kadar organize etmeye 
çalıştım.  Sahaya inmelerini ve Belediyeler ile İl Özel İdarenin araçlarını askerî birliklerin önüne çekmeleri için sürekli 

talimat verdik. Bu sabaha kadar devam etti.
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O anda Özgür ÖZEL’in konuşmasından çok etkilendim. Tavırlı olduğum CHP’li bu milletvekiline karşı acayip kanım ısındı 

ve ön yargımdan dolayı kendimi suçladım. Birkaç konuşması, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

ile ilgili beni incitmişti. Bundan dolayı tavırlıydım ama o anda siyasi parti mefhumu ortadan kalkmıştı.  Gerçekten 

Çanakkale ruhunu yaşadım. Keşke o gün her grup kendi yerine değil de hepimiz karışık otursaydık pişmanlığını daha 

sonra yaşadım. Bence bu eksik kaldı.

7) Cumhurbaşkanımız, televizyonda görünce birden umutsuzluk umuda döndü ve darbeyi bastırdık duygusu hâkim 

oldu. Tabii daha sonra sığınağa indik. Orada TV kanallarında milletin ölüme koştuğunu görünce “artık bu milletin hiçbir 

ferdine kızmayacağım, kızmak bu millete haram” dedim. O gün bugündür milletimin hiçbir talebi ve olmayacak şeyleri 

istemesi bile beni kızdıramıyor. Bu milleti birkaç kelime ile tanımlamanın çok zor olduğunu düşünüyorum.

8) Televizyonlardan ve telefonla sürekli dışarıdan bilgi alıyordum. Aileme “ben iyiyim, kimse beni aramasın” dedim. 

Çünkü illeri koordine ediyordum. Telefonumun meşgul edilmesini istemiyordum.

9) Akşam yaşadıklarımızdan sonra Meclis'te her şeyin normale dönmesi, akşam yaşadıklarımızın kâbus gibi olduğu 

hissini oluşturdu. Çok kısa bir sürede Meclis'in görevinin başında bulunması tarif edilemez bir mutluluktu. Bir yandan da 

bugünden sonra sorumluluğumuzun ve yükümüzün daha çok olduğunu ve yeni Türkiye’nin dizaynı için Meclis'in daha 

çok çalışması gerektiğini düşündüm.

10) Darbelerin bir toplumsal temeli olur. Bu darbe girişimi bunlardan yoksun aksine topluma rağmen yapılan bir 

girişimdir. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyet tarihinin en büyük devlet millet ittifakı gerçekleşmiştir.

11) Bu gururu bu onuru bize yaşattığı için Rabbime hamd ediyorum. Şahsım adına buna çok özel bir anlam yüklemiyorum. 

Millet daha önemlisini yaptı. Bu benim görevimdi. Ama millet hiç tereddüt göstermeden en kıymetli varlığını, canını 

hiçe sayarak meydana inmiştir.

12) Rabbim bir daha 15 Temmuzları bu ülkeye yaşatmasın.
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Mihrimah Belma SATIR

Dilekçe Komisyonu Başkanı

24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Darbe girişimini Cuma günü Çorum’dan Ankara’ya araçla seyahat ederken 

öğrendim, Dilekçe Komisyonunun bir toplantısı için Çorum’daydım. Saat sekiz buçuk-dokuz sıralarında sosyal medyadan 

İstanbul’da köprünün kapatıldığını, uçakların, jetlerin uçtuğunu öğrendim. Bir terör saldırısı olabileceğini, güvenlik 

tedbiri olabileceğini düşündük fakat sosyal medyayı taradığımızda bir gariplik olduğunu anladık, akabinde zaten olay 

netleşmeye başladı. Eve geçtim. Evde danışmanım, Gölbaşı’nda oturuyor, özelikle polis merkezinin orada ilk müdahale 

oraya yapılmıştı ve orada gerçekten çok sayıda polisimiz şehit oldu, bunları âdeta danışmanım naklen yayın gibi 

evinden izledi. Danışman arkadaşımızın evinin camları yıkılmıştı, çok ciddi bir gürültü vardı. Bana o olayları anlatınca 

olayın terör vesaire değil, çok daha ciddi bir boyutu olduğunu öğrendik. Çünkü âdeta bir katliam yapıyorlardı, polisleri 

resmen tarıyorlardı. Ondan sonra kendi WhatsApp grubumuzda, milletvekillerinin WhatsApp grubumuzda yazışmalar 

başladı. Meclis'e mi, Genel Merkeze mi gitmeliyiz konusunda bir iki yazışmadan sonra milletvekili kimliğimiz nedeniyle 

Meclis'te olmamız doğru olur düşüncesiyle Meclis'e gelmeye karar verdim. 

2’nci sorunun cevabı: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişte zorluk yaşadım çünkü evden çıkıp Çukurambar’dan buraya 

gelirken yollarda tanklar vardı, Meclis'in girişinde de polis otobüsleri, servis otobüsleri ve birtakım güvenlik nedeniyle 

kapıyı kapatmışlardı. Kimliklerimizi göstererek içeri girdik, o şekilde Genel Kurul Salonuna girmeye çalıştım.

3’üncü sorunun cevabı: Meclis'e gelirken olmam gereken yerde olduğumu düşündüm, o gün için Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin açık olması gerektiğini düşündüm, çünkü televizyonda okunan, TRT’de okunan bildiride Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin teslim alındığı ve çalışmalarına son verildiği söylenmişti…
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3’üncü sorudan devam ediyoruz. Meclis'te olmamız gerektiği kanaatindeydim, çünkü TRT’de yayınlanan bildiride 

Meclis'e hâkim olduklarını söylüyorlardı. Bu algıyı yıkmak için Meclis'e gitmemiz gerekiyordu. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin saldırıya uğrayabileceğini asla düşünmedim, çünkü ne olduğunu yeni anlamaya başladığımız bu hain darbe 

girişimini de çözmeye çalışıyorduk o arada, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir darbe girişiminin olacağını, 

böyle bir bombalamanın olacağını asla düşünmedim. Savaşta bile böyle bir olayla karşılaşmayan Gazi Meclis'e 

dokunacakları hiç aklıma gelmemişti. 

4 numaralı soru: “Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?” diye bir sorunuz var. Meclis'e bomba 

atıldığı sırada biz Meclis'te 60-70 milletvekiliydik. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey vardı, Cumhuriyet Halk 

Partisi, MHP grup başkanvekilleri ve AK PARTİ ’nin hem grup başkanvekilleri hem de milletvekilleri vardı. Tabii, sosyal 

medyadan dışarıda olan olayları inceliyorduk ve o anda kendi gruplarımdan, İstanbul’daki gruplarımdan Erol Olçok 

arkadaşımızın şehit edildiği haberi geldi. Bunu doğrulamaya çalışırken Meclis'e bomba atıldı. Tabii, büyük bir ses, büyük 

bir panik hâli ama biz hiçbir zaman korkmadık. O arada sol taraftan kordiplomatik misafirlerinin oturduğu koltukların 

oradan, yukarıdan camlar, toz toprak, tuğla parçaları üzerimize düşmeye başladı. O arada bizim ses tonumuz tabii, 

daha fazla arttı ve gerek telefonlarımızla gerek oraya girmiş olan basın mensuplarına daha yüksek sesle demokrasiye 

hâkim olduğumuzun, Meclis'e hâkim olduğumuzun mesajını vermeye çalıştık. Birkaç saat daha, yaklaşık iki saat daha 

Meclis'te durduktan sonra güvenlik görevlisi arkadaşlar bizi aşağıya sığınaklara aldılar. 

5’inci soruya cevabımızda şunu söyleyebilirim: Sığınaklara geçerken biz tabii, bu bombalanan yerleri görmedik, geçtik. 

Bombalanan yerleri veya Meclis'teki tahribatı ancak bir sonraki gün gördük. Tabii, burası bizim kutsal mekânımız, bizim 

çalışma evimiz ama milletin iradesinin tecelli edildiği bir mekân. Çok değerli, çok hakikaten özel inşa ürünleriyle inşa 

edilmiş bir mekânın harap edilmiş olmasının hem maddi sıkıntısı var hem de buraya o kirli ellerinin değmiş olmasının 

manevi sıkıntısını yaşadım.

6’ncı soru: “Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz iktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi almak isterim.” diye bir sorunuz var. 1’inci soruda bahsetmiştim, Çorum’da Dilekçe Komisyonu 

toplantısı için bulunuyorduk. Çorum’dan Ankara’ya gelirken Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili de bizimle 

beraberdi. Ankara’ya geldik, o Çanakkale’ye gidecekti, ben İstanbul’a dönecektim. Fakat bu olay patlayınca Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'ne -biraz üstteki sorularda anlattığım gibi- zor şartlarda girdim. Ve Meclis'e benimle beraber giren 

Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili de vardı. Orada üç partinin halka o mesajı vermiş olmasının çok önemli 

olduğunu düşünüyorum. Başkanvekilleri de aynı şekilde açıklama yaptılar. Sabaha kadar mahzende veya sığınakta 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili arkadaşlarla birlikte çalıştık. Biz birbirimize düşman 

değiliz, bu ülke için farklı projelerle hizmet vadediyoruz ve halk bizi oylarıyla iktidar ediyor veya muhalefet ediyor. 

İktidar ne kadar kutsal ve değerliyse muhalefet de o kadar kutsal ve değerli. O anlamda biz hiçbir zaman birbirimize, 

tabii ki siyasi söylemlerimizde farklı şeyler söylüyoruz, birbirimizi eleştiriyoruz, bazen bu eleştiriler ağır eleştiri noktasına 

gelebiliyor ama saygıda asla kusur etmiyoruz. Üstelik demokrasinin korunması, millî iradenin korunması, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi'ne yapılan müdahalenin defedilmesi için bir arada olmak çok normal, çok doğal ve olması gereken bir 

şey. Keşke orada dördüncü siyasi partinin temsilcileri de olsaydı diye düşündüm. Bu da onlar için bir sıkıntıdır diye 

düşünmekteyim.

7: “Cumhurbaşkanımızın cep telefonunun kamera özelliğiyle televizyonlara bağlanarak millî iradeye sahip çıkmak 

isteyen vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişiminde 

7’den 77’ye sokaklara çıkarak yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?” Bu milletin 

karşısında, önlerinde cidden eğilmek lazım. Çok değerli bir millete sahibiz, bu millet vatanı için, milleti için, bayrağı için, 

kardeşi için, Hükûmeti için kendi canını feda etti ve sokaklara çıktı. Vefat eden, şehit olanların çoğu olayın yani köprüye 

yakın olanlar, İstanbul için söylüyorum, Ankara’da da Gölbaşı’nda oturanlar veya Meclis'e yakın olanlar, İstanbul’da 

özellikle AK PARTİ  üyelerinin çok meydana çıktığını düşünüyoruz çünkü biz teşkilatlara, teşkilatlarımız bizim, AK PARTİ  

teşkilatları üyelerine mesaj çekti, “Demokrasiyi korumak için meydanlarda toplanıyoruz.” diye. Bu bir emir cümlesi 

değil, sadece “Meydanlarda toplanıyoruz.” dedi. İnsanlar, vatandaşlarımız, İstanbullu hemşehrilerimiz bunu bir görev 

kabul ettiler ve sokaklara çıktılar. 15 Temmuzdan sonra şehit ailelerini ziyaret ettiğimizde veya gazi ailelerini ziyaret 

ettiğimizde çok farklı hikâyeler dinliyoruz ve gerçekten gurur duyuyoruz. Evinden çıkarken bayrağını gecekondusunun 

kapısına asarak âdeta şehit olmaya giden insanlar var. Helalleşerek evden çıkan insanlar var, abdestini alarak evden 

çıkan insanlar var, şehit olmak için evden çıkmışlar ve Allah da kendilerine rahmet eylesin diyorum, ailelerine de 

başsağlığı diliyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Biz büyük bir milletiz, millet olmayı her ortamda yaşıyorduk 

ama böyle bir hain darbe girişiminde de bir kez daha kenetlenerek yaşadık.

8: “Siz Meclis'teyken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz?” Sosyal medya üzerinden alıyorduk, cep telefonlarımızdan 

kanallara bağlanarak alıyorduk şarjımızın yettiği kadarıyla haberleri takip ettik.

8: “Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili duygularınız nasıldı?” Tabii ki bizim bir sıkıntımız yoktu, biz 

orada milletin, devletin varlığı için, millî iradenin hâkimiyeti için görevimizin başındaydık. Ama bizim dışımızdaki 

ailelerimiz, dışarıdakiler bizim için çok tedirgin oldular. Bunu yaşıyorsunuz, sürekli arıyorlar, sürekli WhatsApp’tan 

yazıyorlar. Biz de orada iyi olduğumuzu, dışarıdaki haberleri bize naklediyorlardı, biz de onlara kendi duygularımızı 

anlatıyorduk. WhatsApp gruplarından yazışmaların çok etkili olduğunu düşündük, birbirimizi hep doğru yönlendirdik. 

Benim oğlum sık sık aradı, özellikle “Anne, Meclis'in üstüne bomba atıyorlar.” filan tabii onun birazcık gönlünü 

rahatlatmak için “Bunlar bomba değil oğlum, ses bombası, sıkıntı yok, gayet iyiyiz.” mesajları verdim ama tabii ki 

ekranda gördüğü zaman, o bombanın tahribatını gördüğü zaman herkes çok üzüldü. Özellikle anneme moral vermek 

adına mütebessim bir fotoğraf çekerek WhatsApp’tan kendisine gönderdim, hatta çekim yapıp gönderdim “Anne, 

yalnız değilim, bütün arkadaşlarımız burada, biz işimizin başındayız.” mesajını vermeye çalıştım, ne derece etkili oldu 

bilmiyorum ama o gün içinde âdeta dualar arşa yükseldi. Onlar orada bizim için dua ettiler, biz de Meclis'e hâkim çıktık. 

9: Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. Olağanüstü toplantı kararını gece Sayın Meclis Başkanımız 

ertesi gün toplanacağını zaten basına açıklamıştı, biz de birtakım usuli işlemler nedeniyle bürokratlarla kararı aldık, 

ertesi gün toplanacağını biliyorduk, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anadolu’da olan -Cuma olduğu için 
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tatildi ve milletvekillerimiz Anadolu’daydı- milletvekillerimizin Ankara’ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesiyle 

ilgili grup yönetimimiz hemen talimat gönderdi. Arkadaşlar havaalanlarına yöneldiler, uçakları kalkmadığından 

dolayı araçlarla yollara çıktılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni o gün için açtık, bu çok önemliydi, genel başkanlar 

geldi konuştu, Sayın Başbakanımız konuştu, yabancı misyon temsilcileri vardı, yüksek yargının temsilcileri vardı, 

Genelkurmay Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanımız orada hain darbecilere bu milletin, bu devletin, bu yapıların güçlü 

olduğunu gösterdik. 

10: “Ülkemiz daha önce darbe görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbesini nasıl 

görüyorsunuz?” diyorsunuz. Ben 1961 doğumluyum, 1960 darbesini hatırlamıyorum fakat ailemde 1960 darbesiyle 

ilgili gazete kupürleri hâlâ durur. Yaşanan travmayı çok iyi biliyorum. 12 Eylül darbesinde İstanbul Hukuk Fakültesi son 

sınıf öğrencisiydim. Sağ sol olayları had safhadaydı arkadaşlarımızın okulda yaşadığı sıkıntıları biliyorduk. 12 Eylülde 

sabah kalktığımızda radyodan darbe olduğunu, sokağa çıkma yasağı konulduğunu öğrendik ve o an için sokağa 

çıkma yasağı konuldu, kurumlara el kondu ve antidemokratik uygulamalar başladı. 12 Eylülde vatandaşa bu kadar 

darbe gecesi mağduriyet yaşatılmadı. Bu sefer yaşadığımız gibi jetlerle vatandaşın üzerine gidilmedi, tanklarla ezip 

başı vücudundan ayrılmadı. Sabahleyin kalktık, darbe olmuştu, sokağa çıkma yasağı vardı ve darbe hukuku işlemeye 

başladı. Darbe hukuku çok makbul bir şey değil ama onun da bir hukuku var, bunu özellikle söylemek istiyorum. 

11: “Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesi başarısız olmasını…”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık olması. O gün TRT’de yayınlanan komik bildirinin tersine Meclis'e hâkim 

olduğumuzu, Meclis üyelerinin muhalefetiyle iktidarıyla Meclis'te olduğunu medya aracılığıyla, sosyal mesajlarla 

bildirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok şükür ki güvenlik güçlerimiz içerisindeki bu küçük hain gruba 

millî ve yerli olan güvenlik güçlerimiz tepki verdi, refleks gösterdi, onları püskürttü, müdahale etmelerini engelledi, 

yerel yönetimlerimiz buna destek verdi ama biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın oylarıyla seçilip gelen 

milletvekilleri olarak emanete sahip çıktığımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tahliye etmeyeceğimizi, öldürseler bile 

buradan çıkmayacağımızın mesajını verdik. Bunun toplumda çok artı bir değer yarattığını görüyoruz. O gün başladı 

bu olumlu şeyler ama bugün de bunun artılarını, doğru bir davranış olduğunu, olması gereken bir davranış olduğunu 

görüyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle bir hainlik yaşatmasın, çok kötü bir durum, aynı karavanadan yiyen, aynı 

yatakhanede yatan insanlar birbirlerini öldürdüler, yanında yattığı, her türlü özelini paylaştığı mesai arkadaşını katletti. 

Tankın üzerine giderek “Yavrum, evladım yapma, etme.” diyen kadını katletti. Bu bir vahşilik. Allah onlara bir daha 

böyle bir fırsat yaratmasın. Biz demokrasi için, hâkimiyet için görevimizin başındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 

bildiğiniz gibi çok fazla aslında figürler vardır ama Genel Kurul Salonunda figür yoktur, Genel Kurul Salonunda 

semboller çok fazla değildir. Bizim için en önemli şey, kürsünün üzerinde yazan “Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir.” 

Evet, hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Biz de o milletin temsilcileri olarak görevimizi yapmak üzere görevimizin 

başındayız.

Teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum.
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25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

15 Temmuz günü akşam saatlerinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere her ilde bir hareketlilik olduğu hem arayan 

arkadaşlarca, hem sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlanmıştı. Anormal bir durumun olduğu görülmeye başlanmış 

ancak henüz adı konulamamıştı. Askerî araçların, taşıyıcıların,  tankların sokaklarda görülmeye başlaması, uçak ve 

helikopterlerin havada hem de çok alçak uçuşlar yaparak hareket etmeleri artık çıplak gözle görülmeye başlanmıştı. 

İstanbul’dan da aynı şekilde bilgiler geliyordu. İlerleyen saatlerde Ankara’ da Genelkurmay, MİT, İl Emniyet Müdürlüğü, TRT, 

TÜRKSAT, Özel Harekât, Külliye etrafında yoğunlaşan askerî hareketliliği öğrendik. Polatlı’dan, Etimesgut’tan, Mamak’tan 

askerî araçların ve askerlerin sevk edildiği bize söylendi. Bu arada İstanbul’da köprülerin kapatıldığı anlaşılmıştı. Ankara 

milletvekillerimizle devamlı irtibat halinde idik. Ben araç içerisinde dışarıda hareket halinde idim. Yaşanılanların ve bu 

anormal durumun bir darbe teşebbüsü olduğu bilgisi artık netleşmişti. Ankara Milletvekillerimizle (Aydın ÜNAL, Ahmet 

GÜNDOĞDU, Jülide SARIEROĞLU, Fatih ŞAHİN) görüşmelerimizde Partimizin il başkanlığına mı, Genel Merkeze mi, yoksa 

TBMM’ye mi gidelim diye konuşmalarımız oldu. İl teşkilatımızla, Genel Merkezle de bu konuyu paylaştık. Zaten sosyal 

medya üzerinden de bu konuda yönlendirmeler vardı. TBMM’ye milletvekilleri olarak gitmenin orada bulunmanın 

gerekirse oradan da farklı şeylere karar verilebileceğini düşünerek her birimiz bulunduğumuz yerlerden Meclis'e doğru 

geçtik. Olayın bir darbe teşebbüsü olduğunu öğrenmiş olmamıza rağmen buna inanmakta zorlanıyordum. Böyle bir 

şeyin yapılmaya cüret edilmesi çok acıydı. Bu hainliği yapacak olanların olsa olsa ancak FETÖ olabileceğini düşündüm. Bu 

ülkeye, bu millete bu kalleşlik yapılmamalıydı. Derin bir üzüntü içerisinde ancak daha önce yaşanılan ve atlatılan, tertip, 

tuzak ve badireleri de düşünerek mutlaka bu da geçecek inancı ile Meclis'e geçtim.

Olayları duyduğumda zaten aracımla yanımda yeğenim Yasin Dursun ile hareket halindeydim. Bazı yollardaki askerî 

araçlar ve hareketlilikle Meclis'e giden yollarda trafik, kalabalık ve kargaşa vardı. Meclis'e daha erken yetişen Ankara 
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Milletvekillerimizden Jülide Sarıeroğlu, Ahmet Gündoğdu ve Aydın ÜNAL ile görüşmelerim sonrasında Meclis'in 

Dikmen Kapısından daha rahat girilebileceği söylenmişti. Oraya geldiğimde kapıda iki otobüs ile barikat yapıldığı ve 

az sayıda polis olduğunu gördüm. Kendileri ile konuşarak Meclis'in durumunu sordum. Bazı vekillerimizin geldiğini 

söylediler. Kendilerinin de azlıklarına rağmen herşeye hazır olduklarını söylemeleri ve karşı koyacaklarını söylemeleri 

ve gözlerindeki inanmışlık benim için anlamlı ve önemliydi. Allah’a emanet diyerek Meclis bahçesine geldim. Aracımızı 

Meclis ana girişine bırakarak içeriye girdim.  

Meclis'e giderken derin bir üzüntü, tarifsiz bir acı ve de hayretler içerisindeydim. Ülke genelindeki durumu, hassaten 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın irtibatını ve verecekleri talimatları takip etmeye ve ulaşmaya çalışıyordum. 

Askerî hareketliliğin yanında vatandaşların bölük bölük sokaklara çıktıklarını gördüğümde her neyi planlamış olurlarsa 

olsunlar hainlerin bunu başaramayacaklarına inandım. Ancak bunun için bedeller ödeneceğini ve bununda gerekirse 

kendimden başlamalıydı. Karanlık bir gece başladığı malumdu ama inşallah sabahı aydınlık olacaktı. Meclis'e dönük bir 

saldırı olabileceğini düşündüm ama büyüklüğü veya şekli konusunda tahminim olmadı. Zira her şeyi göze aldıkları ve 

her şeyi deneyecekleri aşikârdı.

Meclis'i açmış ve gelen vekiller ile birlikte Meclis başkanımızla birlikte açıklamalar yapılıyordu. Zaten artık her yere yoğun 

saldırıların olduğu da biliniyor ve görülüyordu. Zaman zaman alçak uçuş yapan uçak ve helikopterlerin sesi bomba etkisi 

yapıyordu. Meclis Genel Kurulunda iken ilk bomba düştüğünde onun tesiri ile toz, duman eşliğinde büyük bir sarsıntı 

yaşandı. O sırada konuşmalar yapılıyor ve bu konuşmalar cep telefonlarından ve ajanslardan yayın yapılıyordu. Bu 

saldırı ile kalkışmadaki vahşeti hissettim. KALKIŞMANIN MİLLETİN TA KENDİSİNE VE İRADESİNE YÖNELDİĞİNİ ANLADIM. 

Bombaların verdiği maddi ve fiziki hasarlar bir tarafa bu Gazi Meclis'e bugüne kadar yapılmamış bu hainliğin milleti 

hedef aldığını anladım. Meclis'in açılması ve çalışıyor olmasının anlamı ve önemi daha artmıştı. Muhtemelen planları 

ve stratejileri ve de psikolojileri bozulmuştu. Belki de milletin temsilcisi olarak seçildiğim günden beri Meclis'te olmamı 

anlamlandırdığım en önemli gün o gündü. Millet iradesine kastedenlere karşı, o iradenin temsilcisi olarak ve de o 

iradenin tecellegâhı olan Meclis'te idim.

Buraları gördükten ve zaten o zamanları da yaşamış biri olarak hainliğin, kalleşliğin, vahşetin bu topraklarda yaşanmış 

en büyüğü olduğunu anladım. Saldırıların sadece korkutmaya ve sindirmeye dönük değil, aynı zamanda cana kast 

olduğu da çok netti. Büyük hem de çok büyük bir badire atlatılmıştı.

Büyük bir vahşet ve hainlikle başlayan gecenin, sabahına doğru büyük bir zafere çevrildiğini görmek ve bilmek çok 

anlamlıydı. O gün olmam gereken yerde ve doğru yerdeydim. İktidar ve muhalefeti ile hep beraber bu teşebbüse 

dur demenin önemi fazlaydı. Egemenliğimize ve millet iradesine darbe yapılmaya çalışılıyordu, bunun da karşısında 

hepimiz önce millet ve vatandaş olarak ve sonrada o iradenin temsilcileri olarak karşı duruyorduk. Anlamlı, önemli ve 

bir o kadar da tarihe not düşülen bir gündü. Bu milletin bir ferdi olmanın onurunu hep beraber yaşıyor idik. 

Bu millet asil ve büyük bir millettir. Tarihi şanla doludur. Esaret ve zillet kabul etmemiştir. İradesine kastetmeye 

çalışanlara fedai can pahasına iman dolu göğsünü siper etmiştir. Tanka, topa, tüfeğe, uçağa geçit vermemiştir. Belki 
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Cumhuriyetin ilanından itibaren ikinci defa kurucu iktidar olmuştur. Mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek her 

kesimden insan sokak, cadde ve meydanlara inmiştir. Şehitlerimizin emaneti bu vatana sahip çıkılmıştır. Ezanlar, 

dinmesin, bayrak inmesin diye eşi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır. Bu destan hep şerefle anılacak ve tarihe 

altın harflerle yazılacaktır. Bu millete can borcumuz vardır.

Dışarıdan haberleri telefon ile ve sosyal medya üzerinden zaman zaman da izleme fırsatı bulduğumuz televizyondan 

alıyordum. O anlarda ne kendimi ve ne de dışarıdaki yakınlarımı düşündüğümü hatırlamıyorum. Sadece Sayın 

Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı takip ettik tüm arkadaşlarla. Teşkilatlarımızdan, yakınlarımızdan ve 

tanıdıklarımızdan gazi ve de şehitlerimiz oldu. Zaten tüm gazi ve şehitlerimiz de hepimizin ve bu milletindir.

Zaten o geceden beri hep açık olan Gazi Meclis demokrasi zaferine uyanan bir aydınlık günde büyük bir şeref ve onurla 

açıldı. Bizlerde bu onur ve şerefe ortak olduk.

Daha hain, daha kalleş, daha vahşi bir teşebbüstü. Teşebbüsteki vahşet sonrasına ilişkin de neler planladıklarını 

gösteriyordu. Sureti haktan görünen ahir zaman yezitlerinin son çırpınışlarıydı.

Bu darbe girişiminin başarısız olmasında bir birinden bağımsız veya birbirini etkileyen pek çok sebepler vardır. Ancak 

bunlardan en önemlileri Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve bizzat kendisinin mi milletin bir lideri olarak 

alanlarda olmasıdır. Aynı zamanda Sayın Başbakanımızın açıklamaları ve meseleye vaziyet etmesi de çok önemlidir. 

Belki darbecilerin planlamadıkları, tatil olmasına rağmen, Meclis'in açılıp çalıştırılmış olması da çok anlamlı olmuştur. 

Stratejilerini ve de psikolojilerini bozmuştur. Oradaki birlik görüntüsü de tüm ülkeye pozitif katkı sağlamıştır. Ancak 

tüm bunlarla birlikte bu destanın asıl kahramanı zaten bizzat kendisine yönelen bu darbeye karşı duran Milletimizin ta 

kendisidir. Asıl kahraman millettir. Biz sadece milletimizin kahramanlıklarını anlatmaya çalışıyoruz.

Allah böyle günler bir daha göstermesin inşallah. Bu millet yeni bir istiklal mücadelesi vermiş ve büyük bir zafer 

kazanmıştır. Millet kurucu iktidardır. 
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26. Dönem Kilis Milletvekili

1- 15 Temmuz akşamı İncek'te bir lokantada arkadaşlarla oturduğum esnada bir arkadaşımın telefonu ile gecenin 
sıkıntılı olduğunu ilk kez o an öğrendim. Yaklaşık 21.30 sularında beni arayan o arkadaşım telefonda ‘’Abi yerin sağlam 
mı ve  güvende misin?" gibi o an oldukça anlamsız gelen ancak daha sonra haklı bir endişeye sahip olduğuna inandığım, 
ummadığım bir soru ile karşılaştığımda neden böyle bir soru sorduğunu söylediğimde ‘’..Abi şu anda Ankara'da jetler 
alçaktan uçuyor, İstanbul'da ise köprü kapatılıyor..’’ gibi ilginç bir açıklamada bulunmasına rağmen ben inatla böyle bir 
şeyin olamayacağını, söz konusu uçuşların eğitim uçuşu bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söylememe rağmen 
fikrinde inat edince İstanbul Valisi meslektaşım arkadaşım Vasip Şahin’i aradım. İstanbul Valisinin telefonu çalmasına 
rağmen cevap vermeyince bunun üzerine emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı ve yine meslektaşım arkadaşım Nurullah 
Naci Kalkancı’yı aradım. O da bana duyduklarımın doğru olduğunu, kendisinin de Köprü kapatıldığı için motorla 
karşıya geçtiğini ve Vilayete gitmek üzere yolda olduğunu söyledi ancak 10 dakika sonra tekrar beni arayarak Vilayetin 
etrafının sarılı olması üzerine Valilik binasına yaklaşamadığını ama buna karşılık içerdeki güvenlik güçlerine herhangi 
bir müdahale hâlinde ateş emri verdiğini, kendisinin de en yakın emniyet müdürlüğüne geçtiğini söylemesi üzerine 
konunun ciddi bir olay olduğunu düşündüm ve birlikte olduğum arkadaşlara durumu olduğu gibi aktardım. Orada böyle 
bir kalkışmaya kimin yeltenebileceği üzerine çeşitli görüşler söylenirken aklıma ilk gelen FETÖ'nün böyle bir kalkışmaya 
yeltenebileceğini ancak böyle bir kalkışmanın da milletin ayakta olduğu bir saatte olması ve artık bugünkü milletin dik 
durması sonucu böyle bir ihanetin de kadük ve başarısız kalmaya mahkum olduğunu ve bu olayın Talat Aydemir olayı 
gibi bir olay olarak tarihe geçeceğini söyledim. Bulunduğumuz yerden ayrılarak eve doğru giderken ORAN civarında 
TRT'ye yaklaştığımda yolun kapalı olduğunu gördüm.  Bu arada Grup Başkanvekilimiz Aksaray Milletvekili Sayın İlknur 
İnceöz’ü telefonla arayarak durumu ve ne yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalıştım. İlknur Hanım bana bir karışıklık 
olduğunu ancak nasıl davranacağımız konusunda Genel Merkezden ve Genel Başkanımızdan talimat beklediklerini 
söyledi. Bu esnada karşılıklı fikir alışverişi esnasında kendisine  ‘’.. bütün darbelerin ortak özelliğinin Türkiye Büyük Millet 
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Meclisini kapatmak olduğunu buna karşılık bizim de bunu başarısız kılmak için her ne pahasına olursa olsun TBMM'ye 
gidip Meclis'i açmamız gerektiğini belirttim.  Bu görüşmenin ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu 
Başkanı Celalettin Güvenç arkadaşımla yaptığım telefon görüşmesinde bana kendisinin Emniyet Genel Müdürlüğü ne 
uğradığını orada bir kriz masası kurulduğunu ve o an itibariyle Meclis'e geçmekte olduğunu, Meclis'in Dikmen Kapısının 
açık olduğunu benim de  o kapıyı kullanabileceğimi söyledi. Bu arada eve gelip, üzerimi değişip çıkacağım esnada 
mutlak surette bir direniş gösterilmesi gerektiğine olan inancımdan dolayı evde şahsıma ait silahları almak istememe 
rağmen eşim ve kızımın arkamdan gelmesi üzerine onları panik havasına sokmamak için silahları tekrar bıraktım.

2- Kendi kullandığım aracımla Meclis'e doğru yola çıktım. Yolda bir panik havası seziliyor ve uçaklar alçaktan uçup halkı 
tedirgin ediyordu. Bu arada açık bazı bakkal ve büfelerin önünde kuyrukların ve banka ATM'lerinin  önünde kuyrukların 
olduğunu gördüm. Dikmen Kapısına geldiğimde kapının otobüslerle kapatıldığını ve polislerin birbirlerine ‘’..arkadaşlar 
misliyle mukabele edeceğiz ve mutlak surette direneceğiz…’’ diyerek alçaktan uçan jetlere doğru siper aldıklarını, 
namlulara mermi sürdürdüklerini gördüm. Meclis'e girişin yasak olduğunu söylediklerinde milletvekili olduğumu 
söylemem üzerine bana kaldırımların üzerinden yol verip yardımcı olmaları üzerine Meclis bahçesine ve oradan da 
Genel Kurula milletvekili arkadaşlarımın yanına geldim.

3- Meclis'e gelirken tarihi bir olay yaşadığımın farkındaydım.  İnsanların hayatlarında belli bir anda sergiledikleri 
tavrın onların kaderlerini belirleyeceğini ve o anda edindikleri sorumlulukların herhangi bir emir olmayıp, kaderin 
kendilerine yüklediği bir görev olduğunu düşünerek bu duygularla bir an önce Meclis'e gitmem gerektiğine dair bir 
acelecilik içerisindeydim.  Genel Kurulda Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın konuşması, yine o an Meclis'te 
bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili  ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin konuşmalarının  
bir özel televizyon kanalı tarafından naklen verilmesi üzerine yakınımda bulunan milletvekili arkadaşlarıma darbelerin 
ortak noktası Meclis'i kapatmak, susturmaktır. Şimdi bu naklen yayın üzerine mutlak surette hainler çileden çıkacak ve 
mutlaka Meclis'i bombalayacaklar dedim. Bunu söylerken belki okurken inanmadığımız bir bilim kurgu romanı olan 
Metal Fırtına'nın ben de bırakmış olduğu izlenim  beni etkilemiş olabilir ve bu sözü söylememden yaklaşık 10 dakika 
sonra da zaten hepimizin bildiği üzere millet iradesinin tecelligâhı olan yüce meclisimiz hainler tarafından bombalandı.

4- Bombalama sonrasında oluşan panik sırasında bazı arkadaşlar bulunduğumuz yeri terk etmemiz gerektiğini ve 
sığınağa inmemiz gerektiğini söylerken milletvekili arkadaşlarıma demokrasinin bu ülkede bir bedel ödemeden 
kabul edildiğini bu bedel ödenecekse işte bu akşam bu bedelin ödenmesi fırsatını kaderin bize verdiğini ve bunun 
için de Genel Kurulu terk etmememiz gerektiğine dair düşüncelerimi arkadaşlarıma aktardım. O anki düşünceme göre 
bazılarımız belki ölecek bazılarımız yaralanacaktık,  ancak bu ödeyeceğimiz bedel demokrasinin bu ülkede bir daha 
kesintiye uğramaması için bir bedel olacağını bir çok arkadaşa ifade ettim ve o sırada gelen bir telefon haberi ile Meclis'i 
bombalayan helikopterin de düşürüldüğünü söylemeleri üzerine hainlerin moralinin bozulması için o an kürsüde 
konuşan Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'a giderek bunun açıklanmasını doğru olacağını belirttim, o da bunu kürsüde 
belirtti.  Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayanların kirli emellerine ulaşmak, ülkeyi bölmek ve millet iradesine el 
koymak için gerekirse bu ülkede kardeş kavgası çıkarmayı ve on binlerce cana kıymayı göze aldıklarını görünce irkildim.

5- Meclis güvenlik görevlilerinin ısrarları sonucu sığınağa inmemizden yaklaşık 40-45 dakika sonra sessizce Basın 
Kapısından çıkarak Meclis'in arka bahçesinden çıkarak yukarıda neler olduğunu görmek istedim. Gördüğüm manzara 
gerçekten ürperticiydi, Meclis'te karartma uygulanmıştı. Halkla İlişkiler Binası ile Ana Bina arasındaki yolda ağaç ve 
dalların kaldırımları yolu kapattığını görüp, karanlıkta üzerlerine basarak geçtiğim esnada alçaktan uçan hainlerin 
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kullandığı iki jetin önce alçaktan uçarak Meclis'in üzerinden geçtiğini, arkasından gelen ve benim de üzerimde bulunan 
helikopterin Meclis'in üstünde iken Genelkurmay Karargâhı önünde tekbir seslerinin geldiği istikamete doğru yaylım 
ateşi açtığını bizzat gördüm. İşte o an yaşadıklarım bende bir kâbus çağrışımları oluşturmasına rağmen bu bir kâbus 
değil hainlerin bir darbe girişimiydi. Çünkü TBMM'nin bombalanması, Genelkurmayın ateş altına alınması ancak 
ülkenin bir düşman istilası karşısında uğrayabileceği bir durumdu. Hızla Ana Binaya 2 No'lu Kapıdan girerken peş peşe 
iki bombanın gürültüsüyle bir kez daha sarsıldım. O esnada meclis fuaye alanı daha hasara uğramamıştı, sadece bahçeye 
açılan kapılar pencereler kırılmıştı. Sabah gün ağardığında ve halen Genelkurmaydan silah sesleri gelirken bahçeye 
çıkıp Meclis'i ve bombalanan yerleri gördüğümde, sonucu ne olursa olsun mutlak surette hainlerin kafalarındaki işi 
bitirmek için öldürmede sınır tanımayacaklarına,  inanmış ruhlarını ve bedenlerini kiralamış değil satmış olduklarını 
görüp bir kez daha ürperdim. Dolayısıyla bunu planlayan yapan veya yaptıranların bırakın Türk ve Müslüman olmayı 
insan dahi alamayacaklarına inandım.

6- Anayasa'ya göre siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ancak siyasi partilerin faaliyet alanı olan o 
serbestliği tanıyan demokrasi ortadan kaldırılıyorsa işte o an parti ayrımının gözetilmemesi gerektiğini düşündüm ve 
bu bilincin de  bir parti hariç o an parlamentoda olan  tüm partilerde olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. Bu da 
bize eğer iktidar ve muhalefet yapmanın uygun zemini, olmazsa olmaz şartı olan demokrasi ihlal ediliyorsa öncelikle 
yapılması gereken şeyin demokratik ortamın tesis edilmesi gerektiğini düşündüm ve bu düşüncenin tüm partililerde 
gizli bir anlaşma yapılmış gibi bir konsensüs sonucu uygulamaya geçildiğini görünce artık bu ülkede demokrasinin 
bir daha sekteye uğratılamayacağına inandım. Bu konuda milletin ve onun seçtiği temsilcilerinin bir daha bu tür 
girişimlere canları pahasına karşı koyarak engel olacaklarını bir kez daha görerek demokrasinin bu topraklarda kök 
saldığını gördüm ve mutlu oldum. 

7- Dün Antep’te, Maraş’ta, Kilis'te Fransızları, İzmir'de Yunanlıları, Akdeniz'de İtalyanları mahremine bastırmayarak 
kovan kahraman ve asil ecdadın kendisine yakışan torunları atalarından aldığı ruh ve şuurla kökü dışarda kalbi ve beyni 
satılmış dış güçlerin piyonu hainlere canı pahasına istiklaline ve istikbaline göz dikenlere karşı koyabileceğini 242  şehit 
2500 civarında yaralı vererek bir kez daha göstermiştir.  Bu toprakların dualı topraklar olduğunu, bu topraklarda yaşayan 
Müslüman Türk'ün bağımsızlık ve özgürlüğünü,  vatanını, istiklalini ve istikbalini korumayı aziz bir görev bildiğini bir kez 
daha göstermiştir.  Bu konuda Antep savunmasının sembol ismi Şahin Bey'in dediği gibi ..vatan ve namus uğruna istiklâl 
ve istikbal aşkına ölmeyi ağustos ayında soğuk su içmekten daha lezzetli bulduğunu… bir kez daha göstermiştir. İşte 
bu duygu ve davranış eminim bu millete kefen biçmeye yeltenenlere, hakkında karar almaya cüret edenlere eminim iyi 
bir ders olmuş, bundan sonra da böyle bir cüreti akıllarına bile getiremeyeceklerini öğrenmişlerdir.

8-  Meclis'te bulunduğumuz esnada yanımızda bulunan cep telefonları sayesinde yakınlarımızdan ve bir miktar dışarda 
olup bitenlerden haber alıyorduk. Ayrıca sığınakta Sayın Meclis Başkanımız, Adalet Bakanımız, Aile ve Sosyal Planlama 
Bakanımız ve diğer milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte sığınakta bulunan bir televizyon vasıtasıyla da bilgiye 
ulaşabiliyor idik. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki hiç bir zaman ölüm aklıma gelmemiştir. Kaderin bize çizdiği bir yol, 
yüklediği bir görev ve bir rol varsa, kalbinizde iman, birazcık şuur da varsa korkunun yersiz olduğuna inananlardanım. 
Yine korkuyu korkutmadıktan sonra sadece bir kere vereceğimiz bir canı hiç olmazsa istiklal ve istikbal uğruna vermeyi 
göze aldıktan sonra korkunun olmayacağına inananlardanım. Ancak özellikle çocuklarımın eşimin ve yakınlarımın sık 
sık telefonlarına cevap verirken onları teselli etmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Kader ne yazmışsa onun tecelli edeceğine 
ve kadere iman etmenin de  imanın şartlarından olduğunu söyleyerek onlara teselli veriyordum. Onlar evde benden çok 
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daha gergin ve korku içinde idiler. Onların da güven içinde olduklarını düşünerek hiç endişe etmediğimi biliyorum. Hain 
darbe girişimi esnasında yaralanan veya şehit olan herhangi bir yakınım olmadı.

9- 16 Temmuz günü toplanan TBMM Kurtuluş Savaşını yöneten Gazi Meclis bu kez ikinci kez gazilik unvanı alarak tarihe 
not düşülmüştür. İşte bu paye dünya milletler ailesi içerisinde hiç bir millete sahip olmayacak bir nişan, bir payedir. 
Böyle bir milletin ferdi olmaktan son derece mutlu, böyle bir Gazi Meclis'in üyesi olmaktan da son derece onurluyum. 
Torunlarımıza bırakacak bir şeref bir paye sahibi olduğuma inanıyorum. Sadece bu uğurda can veren şehitler kervanında 
yer alamamanın burukluğunu yaşıyorum. Yaşadığımız bu meşum olayın ülkemizde bir daha hiçbir hain şer odağının 
böyle bir olaya yeltenemeyeceğini görerek de milletim ve onun temsilcileri olan milletvekili arkadaşlarımla da gurur 
duyuyorum.

10-  Bu topraklar Osmanlı'nın son döneminde yaşanan Bâb-ı Âli Baskını ile ilk darbe girişimi ile tanışmıştır. Daha sonra 
da 1960 darbesi, 1971 muhtırası ve yine 1980 ihtilali, 28 Şubat ve 27 Nisan millet iradesine müdahalelerini yaşamıştır.  
Ancak yaşamış olduğumuz bu hain darbe girişimi yukarıda sayılanlar ile hiçbir ortak özellik taşımamaktadır. Çünkü 
yukarda saydığımız demokrasiye müdahale girişimleri, yönetime el koyma veya el koyma girişiminde bulunabilmeyi 
belirtme talihsizlikleredir. Bunların hiçbirinde milletin kendi vergileriyle alınan dış düşmanlara karşı ve içteki bölücü ve 
yıkıcı hainlere karşı kullanılmak üzere alınan silahlar milletin kendisine asla yöneltilmemiştir. İşte bu nedenle, bu hain 
girişim diğer demokrasiye müdahalelerden farklı bir özellik taşımaktadır. Olaya sadece FETÖ olayı şeklinde baktığımızda 
ben yanılacağımıza inanıyorum. Çünkü bu bir ortak girişim darbe kalkışmasıdır. Bu girişimin yandaşları ise suçüstü 
basılan, darbecileri saklayıp kollayanlar, onların batılı işbirlikçileri ve iktidar karşıtı olup, her ne kadar aynı düşüncede 
olmasa da düşmanımın düşmanı dostumdur düşüncesinden hareket eden içerdeki hainlerdir. Bu hainler suçüstü 
basılmanın vermiş olduğu suçluluk duygusuyla hain davranışlarını bugün de sürdürmektedirler. Bundan dolayı bizlere 
düşen görev yeni bir devlet kuruluyor gözüyle bakarak olayları ve zamanı iyi okumak, ona göre de davranmak olduğuna 
inanıyorum.

11- Daha önce bahsettiğim gibi bütün darbelerin ortak özelliği millet iradesinin tecelli ettiği Meclis'i kapamak, ondan 
sonra da millet iradesine ipotek koymak ve bunun üzerine de milletin kaderi üzerinde eylem ve işlemlerde bulunmaktır.  
15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan olarak milletinin önünde ölümü göze aldığını belirtmesi, 
buna inanan milletin de Başkomutanının işarı üzerine meydanları doldurması, milletin seçtiği temsilcilerinin de canları 
pahasına Meclis'i açık tutmaları hainlerin sonlarını getirmiştir. Bu millet Sayın Cumhurbaşkanıyla birlikte ölümün 
üstüne giderek ölümü ve korkuyu korkutmuş, iradesine göz dikenlere hak ettikleri cevabı vermiş istiklal ve istikbaline el 
vurdurmamıştır. Saygılarımla.
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Anayasa Komisyonu Başkanı
24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

15 Temmuz darbe girişimini nasıl haber aldınız ve haber karşısında ilk tepkiniz ne oldu?

15 Temmuz günü akşam 16.00’ya kadar Ankara’daydım. 16.00’da uçakla önce İstanbul’a, ardından ailemin yanına, 

Tekirdağ’a geçtim. Saat 22.00’ye doğru birkaç arkadaş ve danışmanım, Ankara’da ve İstanbul'da olağan dışı 

hadiselerin gerçekleştiği yönünde bilgi ilettiler. Bu haberlerin ardından, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç 

Bey beni aradı. Engin Bey bana, FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini düşündükleri bir darbe girişimi olduğunu, ağırlıklı 

olarak Jandarma ve Hava Kuvvetleri içinden bir grubun bu girişimi yönlendirdiğini aktardı. Engin Bey, bu bilgilerin 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine de iletildiğini de ekledi. Durumun vahameti sebebiyle meşgul olabileceği 

düşüncesiyle Cumhurbaşkanımızı değil, önce özel kalem müdürünü aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. Bu sefer 

bizzat Cumhurbaşkanımızı cep telefonundan aradım. Bana ulaşan bilgileri kendisine aktardım, talimatlarını sordum.

Bu görüşme saat kaçta oldu ve neler konuştunuz?

Görüşme 22.30 civarında oldu. Başta teşkilatlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın harekete geçerek il başkanlıkları 

önünde toplanmasının iyi olacağını söylediler. Bense, bütün il binalarımızın şehrin merkezinde olmadığını, şehrin 

merkezî meydanlarında, hatta vilayet önlerinde toplanmak gerekebileceği kanaatimi arz ettim. Son olarak Tekirdağ’da 

bulunduğumu, başka bir yere intikalim için talimatları olup olmadığını sordum. O saat itibarıyla Tekirdağ’da kalmamı 

ifade ettiler, kendisinin Dalaman’dan Ankara’ya veya İstanbul’a geçmeye hazırlandığını, havaalanlarında denetimin 

sağlanması için vatandaşların buralara yönlendirilmesini de söylediler. Ben de bu görüşmenin hemen ardından 

milletvekili mesaj grubumuza Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu, herkese selamı olduğunu ilettim. 
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Vermiş olduğu talimatları hem milletvekillerimizle hem de İstanbul ve Ankara teşkilatlarımızla paylaştım. Birçok 

arkadaşımızın benzer tutumlar ve paylaşımlar içinde olduğunu biliyorum; bu sadece bana ait kısmı bakımından 

söyleyebileceklerim.

Sonrasında gece nasıl gelişti?

Bu görüşmenin ardından vakit kaybetmeden Tekirdağ Valiliğine geçtim. Vilayetin önünde vatandaşlarımız toplanmaya 

başlamıştı. Yeri gelmişken şunu da belirteyim; 15 Temmuz gecesi Tekirdağ Valiliğinin önüne ilk gelen grup, kalabalık 

bir Roman topluluğuydu. O gece Roman kardeşlerimiz destansı bir destek verdiler ve ilk davranan grup oldular. 

Meydanda toplanan halka, bir aracın üzerine çıkıp bilgi verdim ve ardından Valiliğe geçtik. Valilikte gece boyu 

görüşmeler yaptık. İstanbul Valisiyle, İstanbul İl Başkanımızla ve birçok isimle görüştük. Trakya’nın çeşitli bölgelerinden 

gelen askerî hareketlilik haberlerine karşı tedbirleri konuştuk. Nihayet sabah İstanbul’a geçerek Cumhurbaşkanımızla 

Atatürk Havaalanı’nda görüştük. Niyetimiz, Atatürk Havalimanı’ndan uçakla Ankara’ya geçmekti. Fakat hava güvenliği 

konusunda alınan tedbir gereği milletvekillerini taşıyan uçak kalkmadı ve bizler de milletvekili arkadaşlarımızla beraber 

kara yolunu kullanarak Ankara’ya geçtik ve Meclisteki olağanüstü oturumun sonuna yetişebildik.

Siz böyle bir darbe bekliyor muydunuz?

Ben Türkiye’nin 27 Mayıs’tan sonraki siyasi sürecini ‘düşük yoğunluklu darbe rejimi’ olarak tanımlıyorum. Bu darbe 

rejiminin tasfiyesi ve demokrasinin kökleştirilmesi için 2002’den bu yana AK PARTİ iktidarlarının yürüttüğü bir 

mücadele var. Bu mücadelede büyük mesafe kat edildiğini, vesayet odaklarının önemli ölçüde zayıflatıldığını biliyoruz. 

Fakat bildiğimiz bir başka gerçek de Türkiye’nin güçlendiği her dönemde dışarıdan kurgulanan darbe senaryolarının 

hayata geçirildiği... Bu anlamda Türkiye’nin elde ettiği her güçlü pozisyon bir darbe ihtimalini az çok içermektedir. 2013 

Mayıs’ından itibaren Türkiye’nin ekonomik ve siyasi türbülansa sokulmak istenmesini bu zaviyeden görmeliyiz. Hem bu 

durum, hem de FETÖ’nün gittikçe köşeye sıkışması, bu türden bir kamikaze saldırısını akla getirmekle birlikte somut 

bir darbeye kalkışacakları yönünde kesin bir değerlendirmemiz yoktu. Fakat örgütün çılgınca bir saldırı yapabileceğini 

şahsen ben düşünüyordum.

Darbe girişiminin zamanlaması ile ilgili ne söylersiniz?

Darbenin zamanlaması ile ilgili olarak içeriye ve dışarıya ayrı ayrı bakmak gerek. Malum, 17-25 Aralık’tan itibaren siyasi 

ve sosyal alanda bu örgüt sürekli ağır yenilgiler yaşadı. Aslında bu örgütün şahsında o yenilgileri yaşayan, darbelerin 

arkasındaki güçlerdir. FETÖ burada, dışarıda tezgâhlanıp içeride dolaşıma sokulan bir yıkım planının aparatıdır. FETÖ’yü 

kullanışlı ve iş birlikçi bir aparat olarak tasarlayanlar, bu örgütün güçlü olduğu askerî ayağa dönük, yaklaşan YAŞ 

tasfiyesini elbette öngörüyorlardı. ‘Baskın basanındır’ mantığıyla önce davranmak istediler. Ama hesaplayamadıkları 

bir şey oldu. Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ile milletin iradesini sahiplenişi ve inatçı mücadelesi darbecileri ve onların 

şahsında dış odakları alt etti. Bu darbe girişiminin içerideki gelişmelerden çok, dışarıdaki yeni dönüşümlerle alakalı 

olduğunu da belirtmeliyim.



Gazi Meclis'te O Gece

558

Hangi dönüşümler etkili oldu bu darbe girişiminde?

Türkiye iki yüz yıldır Batı kampında yer alan, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da tarafını NATO üyesi olmak şeklinde 

belirlemiş bir ülke... Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yeni dünya düzeninde Türkiye’ye biçilen rol, sadık ve 

sorgulamayan bir NATO üyesi olmasıydı. Türkiye, sözlerine ve ittifaklarına bağlı olmayı sürdürmekle birlikte, çevresinde 

gelişen olaylara karşı suskun kalmadığı andan itibaren geniş bir yıkım kampanyasına muhatap olmaya başladı. Eski 

Türkiye’nin çarçabuk teslim olacağı bu komploları Türkiye bugüne kadar büyük bir başarıyla savdı ve her saldırıdan daha 

da güçlenerek çıkmasını bildi. Tabii şunu da eklemek zorundayız ki, bu saldırıların hedefindeki kişi, Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’dı. Asıl amaç ondan ve temsil ettiği millî siyaset anlayışından kurtulmaktı. Fakat milleti de, 

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı da altedemediler.

Tam da bunu sormak istiyorum; 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğratılmasında Tayyip Erdoğan’ın liderliği nasıl 

bir rol oynadı?

Liderlerin gücü, kriz dönemlerinde ve özellikle de bu tür darbeler sırasında ortaya çıkar. Tayyip Erdoğan, o gece darbeyi 

ezen iradenin öncüsü olmuş ve süreci ustalıkla yönetmiştir. Bakın, 1953 Ağustos’unda İran’da ABD-İngiltere servislerince 

Ajax operasyonu adıyla düzenlenen bir darbe var. Darbenin amacı, İran petrollerini millîleştiren Muhammed Musaddık’ı 

düşürmek... Musaddık, vatanını seven ve siyasette cesur bir isim. Fakat darbenin nihai aşamasında yeterince basiretli 

ve kararlı davranamadığı, halkı sokağa çıkarmadığı için iktidar darbecilerin eline geçti. Türkiye’de yaşanan darbeleri 

hatırlayalım. Siyasetçiler, ‘Menderes-Polatkan-Zorlu’ akıbetiyle korkutulduğu için darbeciler istedikleri zaman yönetime 

el koyabildiler. Millet adına korumaları gereken irade cuntaların ellerine geçerken siyasetçiler şapkalarını alıp gittiler. 

Darbecilerin öngöremediği husus tam da bu oldu. O gece Türkiye’nin başında Tayyip Erdoğan olduğu gerçeğini hesaba 

katmamak, darbecileri ve efendilerini hüsrana uğrattı. 

O gecenin millet adına bir onur gecesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Milletin o geceki tavrı için tespitleriniz neler?

Nasıl ki Kurtuluş Savaşı ezilen milletler için bir işaret fişeği idiyse, 15 Temmuz darbe girişimine karşı takınılan tavır da 

darbeler ve iş birlikçi yöneticiler tarafından boyunduruk altında tutulan Batı dışı ülkeler için öyle bir başarı örneğidir. 

Burada, Tayyip Erdoğan’ın tarihî nitelikteki liderliğine ilaveten milletin verdiği korkusuz mücadeleyi de iyi anlamak 

zorundayız. Millet, darbenin memleket için yıkım ve yoksulluk getirdiğini her zaman biliyordu. Fakat geçmiş darbelerde, 

gücü, öz güveni ve lideri yoktu. Burada Tayyip Erdoğan’ın bir özelliğine işaret etmek istiyorum. Tayyip Erdoğan siyaset 

sahnesine tepeden getirilmiş bir isim değildir. Bazıları gibi, parti kongrelerinde aldığı beş yüz delege oyuyla Başbakan 

ve Cumhurbaşkanı olmuş da değildir. Tayyip Erdoğan, en genç yaşlarından itibaren millete dokunarak, tabanda güç 

kazanarak, seçilerek bulunduğu konumlara gelmiştir.

Bunun 15 Temmuz’da sergilenen liderliğe ve milletin darbe karşısında gösterdiği dirence yansıması ne olmuştur?

Tayyip Erdoğan, çok erken yaşlarından itibaren Türkiye’yi karış karış dolaşmış, en küçük beldelere kadar giderek 

insanlara Büyük Türkiye davasını anlatmıştır. Neticede milletle arasında derin bir bağ oluşmuştur. Bu yüzdendir ki, 

Cumhurbaşkanımız o gece meydanlara ve havaalanlarına çağırdığında, milletimiz bir an duraksamadan liderinin 



Gazi Meclis'te O Gece

559

davetine uymuştur. Millet bu çağrıya uymuştur, çünkü Tayyip Erdoğan’ın da cesaretle meydanda olacağına itimadı 
tamdır. 15 Temmuz’u bir kahramanlık tablosu hâline getiren, kararlı liderle cesur milletin bütünleşmiş ve çelikleşmiş 
iradesidir.

15 Temmuz FETÖ’nün gerçek yüzünü gösterdi. FETÖ, diğer terör örgütleriyle de iş birliği yaptı. Bu konuda 
değerlendirmeniz ne olur?

FETÖ, AK PARTİ’nin vesayetle mücadelesine kendisinin yeni vesayet odağı olacağı hevesiyle bir müddet destek 
verdi. FETÖ’nün bu desteğinde samimi olmadığını, amacının eski vesayet odaklarından boşalacak konumlar olduğu 
hususunda daha 2011 yılından itibaren muhataplarının gayet iyi bildiği girişimler ve hamleler oldu. Bazıları meselenin 
mübalağa edildiğini düşündüler. Bu arkadaşlarımızın çoğunluğu iyi niyetliydi. Böylesi bir ihanet tablosunu millî ve 
manevi değerlere bağlılıktan söz edenlere konduramıyorlardı. Fakat 15 Temmuz’un şüpheye yer bırakmayacak ölçüde 
berrak biçimde ortaya koyduğu husus, FETÖ’nün dışarıdan kurgulanmış bir ihanet hareketi olduğudur. Ve bu amaca 
ulaşmak için ne kadar canileşebilecekleri de açıkça ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle şunu açıkça söyleyebiliriz ki,           
15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, Türkiye’ye yönelik bir işgal girişimidir. Türkiye’nin şerefli askerî üniformasını 
giyen FETÖ’cü subaylar, gidip yabancı ülkelere sığındılar. Bunu içine sindirebilen bir örgütün Türkiye düşmanı terör 
örgütleriyle iş birliği yapması tabiidir ve bunu yapmışlardır. 

Kararlı liderle cesur milletin iradesi 15 Temmuz gecesi o darbe girişimini engelledi. Peki ya bu girişim başarılı olsaydı 
Türkiye nasıl bir 16 Temmuz’a uyanacaktı?

Eğer bu darbe girişimi başarılı olsaydı, on yıllarca devam edebilecek ve neticesi her hâlükârda yıkım olan bir kaos 
dönemine girecektik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere on binlerce insanın katledileceği, yüz binlercesinin 
hapsedileceği ve milyonlarca kişinin mağdur edileceği bir terör ve sindirme dönemi açacaklardı. Bu arada, doğan otorite 
boşluğu sebebiyle Türkiye’nin bir kısmı işgal altına girecek ve ülke uluslararası müdahaleye açık hâle getirilecekti.                     
15 Temmuz’dan bir gün önce bu öngörülerde bulunsak, belki birçok kimse bunların mübalağalı olduğunu söylerdi. 
Fakat, sivillerin üzerine ateş açıldığı, Cumhurbaşkanının şehit edilmek istendiği, Meclisin bombalandığı o meş’um 15 
Temmuz gecesini yaşadıktan sonra şu söylediklerimize kuşkuyla bakan sanırım kimse kalmadı. Bu vesileyle şu hususu bir 
kez daha tekrar etmek isterim:  Türkiye’de darbeler, sadece seçilmişlerin iktidarını çalan gayrimeşru hadiseler olmanın 
ötesinde, yabancı desteğiyle milletin ve devletin istikbaline kasteden ihanet hareketleridir. 15 Temmuz da böyledir.  
Ve 15 Temmuz gecesi selaların ve ay yıldızlı al bayrakların gölgesinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlarda 
ihanet girişimine karşı duran milletimiz, sadece demokrasiyi değil, aynı zamanda vatanı ve milletin istikbalini 
korumuştur. Allah şehitlerimizden ve emeği geçenlerden razı olsun, bu inançlı milletin de her daim yardımcısı olsun. 

Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ile yapılan bu röportaj, 

Nil Gülsüm GÜL KURT'un "Net Duruş" adlı kitabından 

iktibas edilmiştir..
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Gazi Meclis'te O Gece

Mustafa YENEROĞLU

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı
25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

1. Soru: Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Mustafa Yeneroğlu: Zannedersem saat 21.00 civarındaydı, evde çalışıyordum. Bir gün sonra katılacağım bir programla 
ilgili hazırlık yapıyordum. O sırada Ankara semaları üzerinde alçak uçuş yapan bir F-16 dikkatimi çekti. Çok gürültülü 
bir sesle Ankara semalarında dolaşıyordu. O an herhangi bir şey hissetmedim, şaşırdım. ‘’Tatbikat mı acaba, nedir?’’ 
diye de düşündüm ama bu saatte böyle bir şey olmaması gerekirdi. Çalışmama devam ettim. Fakat F-16'nın uçuşunu 
sürdürdüğü dikkatimi çekince televizyonu açtım. Haberlerde; köprünün bir tarafının kapalı olduğunu, terör eylemi 
olabileceğini, buna karşı önlem alındığını belirtiyorlardı. Fakat çok inandırıcı gelmedi çünkü köprünün sadece tek 
tarafı kapalıydı. Meclis grubumuzun kurduğu WhatsApp grubunda süreçle ilgili sağlıklı bir bilgi yoktu. Bunun üzerine 
Twitter’da darbe kelimesini arattım ve Fatih Tezcan’ın attığı tweetleri gördüm. Darbe olasılığının ciddi olduğuna o 
zaman kanaat getirdim. Kısa zaman sonra da Sayın Başbakanımız zaten telefonla bağlandığı bir yayında ayaklanma 
olduğuna dair bir açıklama yaptı. Ve ben de Meclis grubumuzun WhatsApp grubunda arkadaşların tavırlarını sordum; 
nerede buluşacağız, nerede toplanacağız? Benim en baştan beri Meclis'e gitme kararım vardı; çünkü ilk hedefin Meclis 
olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla milletvekili olarak da Meclis'te olmamız gerektiğine kanaat getirdim. Ve hemen 
şoförümü aradım, ‘’Hazırlan gel, Meclis'e geçeceğiz.’’ dedim.

2. Soru: TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Mustafa Yeneroğlu: Şoför geldikten sonra doğrudan yola çıktık. Meclis'e yaklaştığımızda polis tarafından meydanda 
sokak kontrolü olduğunu müşahede ettik. Kontrolde milletvekili olduğumuzu söyleyince de kontrolleri aşarak Meclis'e 
girmeyi başardık.
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3. Soru: Meclis'e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de 
bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz? 

Mustafa Yeneroğlu: Tabii ki hayır. Doğrusu çok fazla üzerinde düşünmedim. Sadece Meclis'e yaklaştığımızda; 
şoförüme beni bıraktıktan sonra geri dönebileceğini, kendi emniyetine bakması gerektiğini, benimle ilgili herhangi 
bir sorumluluğu olmadığını, geri dönmesinin faydalı olabileceğini telkin ettim. Ama kendisi kesinlikle dönmeyeceğini, 
benim yanımda olacağını, yanımda bulunacağını ifade etti ve birlikte Meclis'e girdik. Tabii ki ilk girdiğimizde ortalıkta 
ciddi bir hareketlilik ve karışıklık söz konusuydu. Kısa bir zaman sonra Meclis Başkanımızı gördüm ve diğer arkadaşlarla 
bir araya geldik. En kısa zamanda Meclis'in açılması gerektiğini ve millî iradeye sahip çıktığımıza dair kararlılığımızı 
ortaya koymamız gerektiğini, Meclis kürsüsünden canlı yayın bağlantılarıyla dünyaya seslenmemiz gerektiğini hep 
birlikte ifade ettik.  

Genel Kurul Salonunun kapılarının açılması vakit aldı. Nedense Genel Kurul girişinin anahtarları bulunamadı. Baya bir 
uğraşıldı. Bazı arkadaşlar kapıları zorladılar, bazıları kapıları kıralım dediler. Ancak netice itibariyle anahtar bulundu ve 
Meclis açıldı. Meclis açıldığında gerçekten hepimiz (Tüm milletvekilleri; 100-120 civarında milletvekili vardı. Milliyetçi 
Hareket Partisi’nden, Cumhuriyet Halk Partisi’nden vekiller vardı. AK PARTİ’den kalabalık bir grup vardı ama HDP’den 
ben kimseyi göremedim maalesef.) Meclis'in bombalanabileceğini düşünmeye başlamıştık. O anda Meclis'in üzerinden 
uçuşlar devam ediyordu. Başka yerlerin bombalandığına dair haberler alıyorduk. Dolayısıyla Meclis'in de yakın 
zamanda bombalanabileceği kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilebilirdi. Milletvekillerimiz arasındaki dayanışma 
ve kararlılık, bizi gerçekten duygulandırdı, heyecanlandırdı. Kendi arkadaşlarımızın yaptığı konuşmalar ve özellikle CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Bülent Bey’in yaptığı konuşmanın bizi o anda ciddi manada motive ettiğini düşünüyorum. O 
özlediğimiz birlik ve bütünlüğün, ortak bir dilin yakalanmış olması gerçekten çok içten bir duyguydu benim için.

4. Soru: Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Mustafa Yeneroğlu: Meclis'e bomba atıldığı esnada Genel Kurulda çalışmamızı sürdürüyorduk. O anda Adalet Bakanı’mız 
(hatırladığım kadarıyla) konuşuyordu ve Meclis'e atılan bomba ciddi manada meclis binasının sarsılmasına ve yukarıdan 
ufak parçacıkların düşmesine yerden de çok yoğun bir biçimde tozun kalkmasına neden oldu. Milletvekilleri kısaca bir 
sarsılmış olsa bile hepsi yerinde oturdu ve kararlılıkları daha da arttı. Aslında, direncimiz arttı; o bizi birbirimize daha 
fazla bağladı ve sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiği kararlılığını bize hatırlattı. Çünkü artık ipler kopmuştu. 
Yapılacak tek şey bu darbe teşebbüsünün önlenmesiydi; milletin vekilleri olarak bu direnişi milletin önüne geçerek 
sürdürmekti.

5. Soru: Meclis'in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Mustafa Yeneroğlu: Meclis'te özellikle Genel Kurul bölümü savaş alanına dönmüştü. Etrafta yaralı polisler, diğer 
görevliler koşuşturuyordu. Kendinden geçen arkadaşlar vardı. Bu arada biz de televizyonlara bağlanmaya çalışıyorduk. 
FaceTime üzerinden bazı kanallara bağlanıp; milletimizin sokaklara dökülmesini, sokaklardan ayrılmaması gerektiğini 
ifade ediyorduk. Ortaya koyacağımız mücadele ile birlikte darbecileri önleyebileceğimize dair kararlılığım daha da 
artmıştı.
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6.Soru: Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz, iktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkında düşüncelerinizi almak isterim.

Mustafa Yeneroğlu: Grup farkı o anda artık ortadan kalkmıştı. Hepimiz ortak bir gaye doğrultusunda millî iradeye sahip 
çıkma adına mücadelemizi ortaya koyuyorduk. Birbirleriyle çok farklı düşünen insanlar aynı ortamda saatlerce bir arada 
bulundular ve orada her şeye rağmen moralimizin bozulmasına fırsat vermedik. Moralimizi diri tutmaya çalıştık, haberleri 
paylaştık. Saat 02.00 civarında darbe girişiminin başarılı olamayacağına, kesinlikle halkın zaferiyle sonuçlanacağına ve 
şafakla birlikte de bu zaferin netleşeceğine dair hepimizin inancı tamdı. Vahşet ve barbarlık sergileyen darbecilerin 
daha ne kadar insan katledebileceklerini, bu bombalamaları ne kadar sürdürebileceklerini hayretle takip ediyorduk.

7.Soru: Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak 
için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Mustafa Yeneroğlu: O anda inanılmaz duygular içerisindeydim. Ve bu günlerce de sürdü. Milletimiz modern demokrasi 
tarihinde örneği olmayan bir direniş ortaya koydu.

Osmanlı’nın son döneminden itibaren ele alırsak, -Türkiye’nin siyasal gelişim sürecinde- daha ziyade yönetenler 
reformları sağlamıştı. Fakat milletin kararlılığıyla, milletin baskısıyla, milletin iradesinin daha etkin bir biçimde siyasette 
var olması mücadelesine Türkiye şahit değildi, bu bir ilkti. Ve aynı zamanda modern demokrasi tarihine baktığımızda 
akla gelenler itibarıyla Yeltsin’in tankın üzerine çıkması, Tiananmen Meydanı’ndaki gencin tanklar önünde cesurca 
durması ve Kırım Meydanı'nda halkın sokaklara dökülmüş olması hepimizin zihnindeydi. Milletimiz de tüm bunların 
daha fazlasını ortaya koydu. Tankın üzerine çıkanlar, tankın altına yatanlar, korkusuzca askerlerin namlusunun önüne 
geçenler ve askerleri kışlaya geri dönmeye davet eden kararlı duruşlar. Gerçekten inanılmaz duygular içerisindeydik. Bu 
yaşananlar her ne kadar Batı dünyasında özellikle göz ardı edilse bile milletimiz Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ortak bir 
birlik ve bütünlük içerisinde, cesurca, hiç bir şekilde korkmadan, ölümüne -şehadete koşarcasına- kendi iradesine, kendi 
değerlerine sahip çıkma noktasında sınırsız bir duruş göstermiştir. Bu bizim azmimizi, bizim motivasyonumuzu o anda 
daha da artırdı. O anda milletimizle ne kadar gurur duysak az olacağını devamlı hissediyorduk. 

8.Soru: Siz Meclis'teyken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınız ile ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında yaralanan veya şehit olan bir tanıdığınız var mı?

Mustafa Yeneroğlu: O gece Meclis'te zemin katın bir altında bulunuyordum. Oradaki gazetecilerimizi de ne kadar takdir 
etsek azdır. Hepsi kahramanlık örneği ortaya koydular; onlar da sonuçta bombaların altında hiç endişelenmeden, 
hiç tasalanmadan bizim yanımızda bizim sesimizin dünyaya duyurulması için gayret sarf ettiler. Ben de özel olarak 
Almanca, İngilizce ve Fransızca dünyaya sesimizi duyurmak noktasında Twitter ve Facebook imkânlarını kullanma çabası 
içerisindeydim. Dışarıdaki ekibimizin de desteğiyle birlikte tüm dünyaya sesimizi duyurma gayreti içerisinde olduk. 

Yanımızda olmayan kendi yakınlarımızla ilgili duygularımıza gelince; 01.00’den sonra artık gidişatın nereye yöneleceğini 
bilmiyorduk çünkü o anda hem bombalar yağıyordu hem de Kobra helikopteriyle Meclis alanına inmeye çalışan 
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askerler vardı. O anda artık bundan sonraki süreci kestirmek çok güçtü. Dolayısıyla ben de eşime mesaj attım. Güçlü 
olması gerektiğini, hakkını helal etmesini ve evlatlarımıza sahip çıkmasını yazdım. Telefonla da duygusal bir ortamın 
oluşmasını istemedim, o sebeple sesli görüşmek istemiyordum ve yazılı olarak gönderdim; çünkü o saatte, o ortamda 
-halkın hayatını ortaya koyduğu ve her şeyini ortaya koyduğu bir mücadele içerisinde- bizim onlardan çok daha kararlı 
olmamız ve onların önünde yürümemiz gerekiyordu. Bu duygularla biz de elimizden geldiğince darbeye karşı sesimizi 
duyurma noktasında kararlılığımızı ortaya koyduk. 

Erol Ağabeyi camiadaki birçok kişi gibi ben de yakinen tanıyordum. Allah onlardan razı olsun. Allah cennette 
buluştursun bizleri. Birçok yaralı insan, tanıdığımız insanlar vardı; şehit olanlardan vardı. Ben Almanya’dan geldiğim 
için, Almanya’dan buraya gelip de bu mücadele içerisinde bulunan ve şehit olan, yaralanan kardeşlerimiz de vardı.

9.Soru: Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Evet, darbe girişiminin ertesindeki gün TBMM olağanüstü toplandı. Biz de sabaha kadar oradaydık, Meclisteydik. Öğle 
vakti bir ara duş almak üzere eve çıktım, üstümü değiştirdim tekrar geri döndüm. Olağanüstü duygular içerisindeydik. 
Bedenen çok yorgunduk ama zihnen çok iyi olduğumu hissediyordum. Orda gerçekten tüm milletvekilleri ile birlikte, 
milletimizin vekilleri olarak ne kadar gururluyduk anlatamam ama hepimiz -her bir milletvekili her bir parlamenter 
olarak- tarihe tanıklık etmiş olmaktan, bu süreçte de milletimizin kahramanlığı yanında verdiği vekâlete gölge 
düşürmemiş olmaktan, demokrasiye sahip çıkmış olmaktan dolayı heyecanlıydık ve çok gururluyduk. O saatler bu 
duygular içerisinde geçti. Aslında o an görüştüğüm arkadaşlara da duygularımızın çok yoğun olduğunu ve dolayısıyla 
olup bitenleri belki de tam olarak idrak edemediğimizi, bunun için zaman geçmesi gerektiğini ifade ediyordum. Çünkü 
yaşananlar Türk demokrasi tarihi için bir dönüm noktasıydı.  

10.Soru: Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mustafa Yeneroğlu: 15 Temmuz darbe girişiminin farkı, darbe girişiminde bulunanların gözü dönmüş, herhangi bir 
hesap yapmadan bir nevi intihar teşebbüsünde bulunarak, barbarca ortaya koydukları vahşetti. Şimdiye kadarki hiç 
bir darbe girişiminde Meclis bombalanmamıştı. Halkın üzerine savaş helikopterleriyle ateş edilmemişti. Dolayısıyla bu 
bir darbe girişiminden ziyade bir işgal girişimiydi. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Ancak milletimiz kararlılığıyla bu 
girişimi püskürttü. 

11.Soru: Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından 
teşebbüs edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda 
Meclis’te bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Darbe girişiminin püskürtülmesinde, her zamanki mücadele azmiyle hiç bir şekilde arkasına bakmadan ‘’Ben 
yürüyorum, gelen gelsin.’’ kararlılığını ortaya koyan bir liderimizin olması ve böyle olduğu için bu liderin arkasında 
milyonlarca insanın sorgulamaksızın bir kararlılık göstererek sokakta kenetlenmiş olması en önemli etken olsa gerek. 
Biz de milletvekilleri olarak eğer darbe girişimi karşısında duruşumuzu sergileyerek insanımızı motive etmeyi başarmış 
isek ne mutlu bize.



564

Gazi Meclis'te O Gece

Mücahit DURMUŞOĞLU

TBMM Kâtip Üyesi
25 ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Darbe girişimini evimdeyken öğrendim, birkaç farklı kaynaktan teyit etmeden inanamadım; zira ortada darbeyi 
gerektirecek en ufak bir sebep dahi yoktu. Yaşananların bir darbe teşebbüsü olma ihtimali masaya yatırıldığı anda, 
ilk aklıma gelen FETÖ’ydü; milletimizle el ele, ülkemize büyük bir ivme kazandırdığımız böylesine bir dönemde bu 
hainliği FETÖ’den başkası yapamazdı. Hızlı bir şekilde ailemi güvenli bir yere transfer ettikten sonra hemen Meclis’e 
gitmeliydim; milletimiz bizleri dimdik ayakta görmeliydi ki onlar da dimdik ayakta durabilsinler. Bu sırada telefon 
aracılığıyla Osmaniye ve ilçelerindeki tüm teşkilatlarımıza bağlanarak demokrasiye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza 
sahip çıkılmasının önemini anlattım. Tam bu anlarda da TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın çağrısı geldi ve 
abdestimizi alarak yola çıktık.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM’ye doğru yola çıkmadan önce Meclis’e ulaşmak üzere olan danışmanımdan hangi yolların güvenli olduğu 
konusunda bilgi aldım, bir gidiş stratejisi belirledik ve oğlumla birlikte yola çıktık. Yolda başımıza her şey gelebilirdi; 
ama beni asıl düşündüren alıkonulmak değil, milletimize ayakta olduğumuz mesajını veremeden hainlerin tuzağına 
düşmekti. Uçakların üzerinde sorti yaptığı, helikopterlerin durmaksızın gezdiği ve her yanından silah seslerinin geldiği 
Meclis’in girişinde bir karmaşa vardı, biz bir an bile tereddüt etmeden, aracımızla gerek kaldırımlarda ilerleyerek 
gerekse farklı riskler alarak girişleri otobüslerle kapatılan Meclis’e ulaşmayı başardık. Meclis’e girer girmez de Genel 
Kurul Salonuna geçtik.
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3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Meclis’e gelirken çok farklı duygular içerisindeydim, yol boyunca gördüğümüz binlerce insan bana darbeye boyun 
eğmeyeceğimizi hissettirdi ve büyük bir güç verdi; bir yandan FETÖ denen haşhaşi topluluğunun ne kadar ileri 
gidebileceğini tahmin etmeye çalışıyor, bir yandan vekili olduğumuz insanların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak 
için plan yapıyor, diğer yandan da Meclis çatısı altında buluşacağımız milletvekili arkadaşlarımızla atacağımız adımlar 
üzerine mütaalalar yapıyordum. Moralim ve motivasyonum çok yüksekti; çünkü milletimizin bizimle birlikte bu hain 
darbe girişimini püskürtmek için canını bile ortaya koyacağından emindim.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

İlk etapta bomba değil de «sonic boom» denilen bir ses dalgasından etkilendiğimiz söyleniyordu, ancak Meclis’e 
gerçekten bomba atıldığını anladığımız anda, gözü dönmüş hainlerin bu cüreti karşısında tek kelimeyle öfkelendim. 
Onlar, bizi sadece psikolojik olarak değil fiziken de çökertmeye çalışıyorlardı, biz de bunun aksine birbirimize daha da 
kenetlenmeliyiz diye düşündüm. TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın 
net tavrıyla devletimize olan inancımız bir kat daha arttı. Bu saldırı karşısında beni endişeye sevk eden tek nokta, 
Milletin Meclisi’ni bombalayacak kadar alçalan bu hain topluluğun vatandaşlarımıza neler yapabileceğiydi. Dışarıdan 
aldığımız haberler çok ama çok üzücüydü.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gördüğümüz Meclis’in bombalanan noktaları, bana ulu çınarları hatırlattı. Bilirsiniz, ulu 
çınarlar da zaman zaman haşerelerin saldırısıyla küçük yara bereler taşır; ama bu yara ve bereler, onların asırlar boyunca 
ayakta ve dimdik durmasına engel olamaz. Uzun yıllardır hizmet vermekten onur duyduğum, her köşesinde farklı 
anılarımın olduğu, tarihinin hiçbir döneminde yabancı düşman askerleri tarafından dahi en ufak saldırıya uğramamış 
olan Gazi Meclis’in yaralanan her noktası beni de yaraladı, ama haşerelerin bu ulu çınara zarar veremeyeceğini bildiğim 
için, milleti devirmeye de hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğine emindim.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Siyasi olarak sürekli bir rekabet yaşadığımız CHP ve MHP’nin o gece en ufak tereddütte bulunmadan bizimle aynı 
safta yer alması o gecenin en unutulmazlarından biriydi; millet tam anlamıyla tek yürek olmuştu ve bunu Meclis çatısı 
altından tüm dünyaya gösterdik. Çanakkale ruhu meydanlarda, meydanlardaki ruh da Meclis’teydi. O gece Meclis’te 
milletvekilleri, danışmanlar, Meclis çalışanları ve tabii ki polis arkadaşlar vardı; ideolojisi ne olursa olsun herkesin 
görevini en iyi şekilde yerine getirdiğine ve demokrasi için dimdik ayakta durduğuna şahit olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Özellikle polis kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun, her kademede kendilerini tam anlamıyla siper 
ettiler. Cesaretlerini gözlerinden okuyorduk ve bu da bize cesaret veriyordu.
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7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o gece tarih yazmıştır; bu ülkenin egemenliğine 
kastetmek için saldıranlara karşı 100 yıl önce Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 
Temmuzda da aynı cevabı vermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tek bir cümlesiyle meydanlara 
akan, kendini tankların, uçakların, helikopterlerin önünde siper eden, üzerine sıkılan kurşunlara aldırmadan ülkesinin 
istiklalini ve istikbalini kurtaran bu kahramanlara ne kadar teşekkür etsek, onlar için ne yapsak, ne kadar çalışsak azdır.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

İletişim için en aktif kullandığımız mecra sosyal medya oldu, hem bilgi alışverişi hem de organizasyon için sosyal 
medyanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bunun haricinde televizyon yayınlarını ve yabancı 
basının tepkisini de takip etmeye çalıştık. Cep telefonu ise elimizden hiç düşmedi, başta Ankara ve İstanbul olmak 
üzere yurdun dört bir yanındaki güvenilir bulduğumuz tanıdıklarla irtibattaydık. Bununla birlikte seçim bölgemizdeki 
tansiyonu ölçüyor, gerekli yönlendirmeleri yaparak meydanların daha da dolması için üzerimize düşeni yapmaya 
çalışıyorduk. Evden ailemle helalleşerek çıktığım için içimde kendime dair bir kaygı yoktu, en başından beri bu hainlerin 
planlarının alt üst olacağına inancım tamdı.

Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan yakın bir tanıdığım yok ama şehit ya da gazi olan herkes için aynı 
acıyı yüreğimde hissediyorum. Allah onlardan razı olsun.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

TBMM’nin 16 Temmuzdaki olağanüstü toplantısı tarih sayfalarında mutlaka yer alacaktır. Meclis’teki tüm partilerin darbe 
girişimine karşı imzaladığı ortak bildirinin yanında, askerî erkanın, yargı mensuplarının, Diyanet İşleri Başkanımızın, 
yabancı devlet temsilcilerinin ve tabii ki o kara gecenin sabahında Meclis bahçesini dolduran binlerce vatandaşımızın 
bir arada olması hayatım boyunca unutulmayacak bir güzellikti. Devlet, vatan, millet ve bayrak sevgisinin ne olduğunu 
gösteren bu tablodan gurur duydum.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evet, daha önce de darbelerle karşı karşıya kalmıştık, darbenin iyisi, kötüsü olmaz; ama maruz kaldığımız hiçbir darbe 
girişiminin böylesine kalleşçe olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 15 Temmuzu diğerlerinden ayıran bir diğer 
nokta ise milletimizi topyekûn bir araya getirmiş olmasıdır ki bence en önemli özelliği de budur. FETÖ, milletin alın 
teriyle ödediği vergilerle millete kazandırılmış olan silahları, millete karşı kullanarak, kardeşi kardeşe vurdurmayı 
planlıyordu ama tam aksi oldu; aziz milletimiz tüm renkleriyle bir araya geldi. En başta dediğim gibi; darbenin iyisi 
olmaz ama en azından bu yönüyle bu şer de bir hayra vesile oldu diyebiliriz.
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11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Millet iradesinin temsil noktası olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclis'i o gün asla düşmemesi gereken en önemli 
kaleydi; o kale düşseydi ülkemiz çok zor günlerle karşı karşıya kalabilirdi. Tarihinin her döneminde, iç ve dış düşmanlara 
karşı vatanı için canını feda etmekten bir an dahi tereddüt etmeyen büyük milletimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde 
bulunan FETÖ üyesi hainlere karşı da dik duruşunu bir kez daha gösterdi ve ülkesini uçurumun kenarından kurtardı. Biz 
de bu aziz milletin vekili olarak asillerimize layık olmaya çalıştık ve Meclis’in güvende olduğu duyurulana kadar yerimizi 
terk etmedik.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı büyük ihanete karşı, Çanakkale ruhunun hâlâ var olduğunu ve sonsuza kadar 
da varlığını sürdüreceğini gösteren büyük milletimiz, umudunu Türkiye’ye bağlamış tüm dost ülkelere güven verirken, 
gözünü bu kıymetli topraklara diken düşmanların da yüreklerine korku salmıştır. Ulubatlı Hasan’ın, Nene Hatun’un, 
Sütçü İmam’ın tarihteki yeri ne kadar önemliyse, bundan sonra da Ömer Halisdemir’in, Şerife Boz’un, Metin Doğan’ın 
yeri bizim için aynıdır. Gözünü kırpmadan tankların önüne yatan, göğsünü kurşuna siper eden kahramanlarımızı asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız.
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Necdet ÜNÜVAR

23, 24, 25 ve 26. Dönem Adana Milletvekili

Hain darbe girişimini 15 Temmuz Cuma günü saat 22.10 civarında haber aldım. Aslında süreç daha önceden başlıyor. Bir 
gün öncesi 14 Temmuz Perşembeyi Cumaya bağlayan gece saat 02.25 civarında Meclis kapandı, bitti. Ben o gece aslında 
-Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’ın amcası vefat etmişti, onun haberini aldım- erken bitseydi sabah Erzurum’a gidip 
cenazesine katılıp dönecektim. Fakat erken bitmediği için, oldukça geç kapandı, sabah gidemedik. 8.30 uçağı vardı, ona 
yetişemedik. Akşam 19.40 uçağıyla gidelim, taziyede bulunalım ve ayrıca -hanımın dedesi de geçen yıl 16 Temmuzda 
vefat etmişti- 16 Temmuzda da mezarında bir Yasin-i Şerif okuyup dönelim diye planladık. 

Cuma günü saat beş civarında filan damadımın bürosuna gittim. Orada torunlar da vardı. Biraz onlarla uğraştık. İşte 
bir şeyler içtik. Saat altı çeyrek filan gibiydi oradan çıktığımız zaman, normalde otuz-otuz beş dakikada havaalanına 
ulaşıyorduk fakat o gün enteresan bir yoğunluk var trafikte. Ben normalde hiç çakarları filan açmam, siren de kullanmam 
o gün çakarları açmak zorunda kaldım, sireni de belki on yıl araç kullansam o kadar kullanmayacağım sıklıkta kullandım. 
Havaalanına gittik. Arabayı park etmek için uğraşırken hanıma dedim ki, sen hemen koşa koşa geldiğimizi haber ver, bilet 
işlemlerini yapsınlar, uçağa geç kalmayalım. Ucu ucuna yetişebileceğimizi düşünüyorduk. Fakat enteresan, uçağı kaçırmışız, 
uçağın kapısı kapanmış. Taziyeye gitmemiz lazım, mutlaka gitmemiz lazım filan desek de bir türlü uçağı kaçırmış olduk. 

Benim tabii çok canım sıkıldı. Bir buçuk saat filan yol gelmişiz ve çok kızgınım. Hanım dedi ki: “Ya doktor, hiç üzülmedim. 
Her işte bir hayır vardır.” O kızgınlıkla döndük. Aslında o kaçan uçağın bir tarihe tanıklık etme fırsatı olacağını o anda 
bilemiyorduk tabii ki. Eve geldik. Sare Hanım kahvaltıvari bir şeyler hazırladı. Bir şeyler yiyelim sonra da -o gün Erzurum’a 
gidemediğimize göre- evimizde vakti geçirelim diye düşündük. 

Evim Külliye manzaralı. Tam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bakan bir balkonumuz var. O balkonda oturuyoruz. 
Dokuz buçuk civarında filan bir şeyler atıştırmaya başlarken bir helikopterin Külliye üzerinde bir iki defa reverans 
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yaptığını, tur attığını gördük. Çok fazla bir şeye yoramadım tabii. Yani aslında normalde o saatlerde helikopter filan 
pek olmaz. Hele hele üzerinde bir tur atıp dönmez. Saat onu birazcık geçiyordu galiba, onu beş, on geçe filan -tam 
saatini hatırlayamıyorum ama- bir jet hızla geçti. Allah Allah bu saatte jet de geçmez. Hani 30 Ağustos olur, onun tören 
hazırlığı olur, erken saatlerde, gündüz saatlerinde filan olur ama bu saatte olmaz diye düşünürken bir iki dakika sonra 
daha alçaktan ve daha kuvvetli bir ses çıkararak geçince, hemen Twitter’a baktım. O ara Boğaziçi Köprüsü’nde trafiğin 
tek taraflı kapandığı bilgisi geldi. Sonra televizyonu açtım. Televizyonun son dakika haberi 22.10-22.15 civarında. 
Bir milletvekilimizi aradım, dedi ki: “Herhâlde sıkıntılı bir durum var.” Ama sıkıntının ne olduğunu bilmiyor. Darbe hiç 
aklımızın uçundan geçmiyor. İstanbul’da imiş tesadüfen o ara, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’la bir görüşmem oldu. O 
da “Ben de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde kaldım. Burada da trafiği tek taraflı kapatmışlar. Anadolu’dan Avrupa 
Yakası’na geçeceğim. Öğrenmeye çalışıyorum.” Sonra Başbakanımızın Özel Kalem Müdürü Murat Bey’i aradım. “Hocam, 
galiba bir kalkışma var, bir darbe kalkışması var.” deyince -hemen toplandık, zaten yemeyi içmeyi kesmiştik- hızlıca 
bir şey yapmamız  lazım. Kızım, gelinim de bizde. Ne yapalım? Bir abdestimizi alalım, yatsı namazımızı beraberce 
kılalım, ondan sonra da karar veririz dedik. Hızlıca namazımızı kıldık. Hanımla şöyle kısa bir görüşmemiz oldu. Bir 
şeyler yapmamız lazım. Ben dışarı çıkayım, en azından Genel Merkeze gideyim diye düşündüm. Genel Merkez de 
bizim eve çok yakın, yaklaşık 700 metre mesafede. Kayınbiraderin evi yakın. O da geldi. Silahını filan da almış yanına. 
Beraber araçla çıktık, Genel Merkeze doğru yola çıkmışken -AK PARTİ  grubu var, WhatsApp grubu var- orada Jülide 
Sarıeroğlu, Ankara Milletvekilimizin bir mesajını gördüm “Aydın Ünal’la birlikte Ahmet Gündoğdu’nun odasındayız.” 
diye. Şöyle bir düşündüm, Genel Merkezde kimse olmayabilir, cuma, saat on bir civarı. O hâlde Meclis'e gidelim dedim. 
Meclis'e doğru arabanın yönünü çevirdik, oraya doğru gidiyoruz. Genelkurmay Kavşağında bir araç durmuş -şu anda 
hatırlayamıyorum araç resmî bir araç mıydı, yoksa otobüsvari bir şey miydi- oradan gidemeyeceğimizi öğrenince artık 
darbe teşebbüsü olduğu netleşti yani benim zihnimde artık herhâlde bir darbeye kalkışma var dedim. O ara, Yeni Şafak 
gazetesinden Hüseyin Likoğlu’yla görüştüm. Ben mi aradım, o mu beni aradı, tam hatırlamıyorum. İlk defa “askeriyede 
Fetullahçı kalkışma” ifadesini ondan işittim. Sonra Çetin Emeç Bulvarı Dikmen Kapısından girdik. Geldiğim zaman 
Dikmen Kapısının kapalı olduğunu… Dar aralıktan polis arkadaşlar bizi aldılar ve o arada kurşun sesleri geliyor. Ben 
zannediyorum ki Genelkurmay veya o Sahil Güvenlik civarında bir çatışma var. Sonradan öğreniyoruz ki o Genelkurmayın 
üzerinde keskin nişancılar Meclis'e doğru ateş ediyorlarmış orada az da olsa toplanan vatandaşlar üzerine. Yani bize de 
pekâlâ bir kör kurşun gelebilirdi. Allah bizi korudu. Ama o anda fark etmiyoruz tabii. Neyse, hızlıca geldik ve aracımızı 
Meclis Başkanımızın makamının önündeki boş alana park ettik ve içeri girdik. 

“Gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?” diye soruyorsunuz. Evet, gelişte bir zorluk yaşadık. Biraz önce ifade ettiğim 
gibi Genelkurmay Kavşağına gelirken orada yolun kapalı olduğunu, sonradan vatandaşların toplanmış olduğunu da 
daha sonra tabii öğrendik. Ben gelirken vatandaşların toplanmış olduğunu bilmiyordum. Meclis'e girişte de Dikmen 
Kapı'dan girdik. Kapı kapalıydı ve oradan zor şartlar altında Meclis'e girmiştik. 

Meclis'e gelirken hangi duygular içerisindeydik? Saldırıya uğrayabileceğini, bombalanabileceğini düşünüyor muyduk, 
tahmin ediyor muyduk? Hayır. Ben daha önceki 60 darbesinden altı gün sonra, bir hafta sonra doğdum. Tabii ki okuduk 
o dönemdeki 62’de, 69’da darbe girişimleri vardı. Meclis'e insanların saldırabileceğini düşünüyorduk o geçmişteki darbe 
teşebbüslerinden dolayı ama bir bombalama yapılabileceğini, hele hele Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir F-16 veya 
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helikopterle bir bomba atılabileceğini hakikaten tahmin etmiyordum. Bu bambaşka bir duygu. Çok üzüldüm. Üzerinde 
üniforma taşıyan teröristler tarafından olsa bile bir bombalı saldırıya uğrayabileceğini asla düşünmedim. 

Bomba atıldığı andaki duygularımı soruyorsunuz. Aracı park ettik. Meclis'e girdik. Kayınbiraderim dışarıda kaldı, o 
muhalefet kulisi tarafında. Ben, iktidar kulisi tarafından “Arkadaşlarım içeride toplandılar.” diye bir arkadaştan -kimdi 
bilmiyorum- ondan öğrendim, doğruca Genel Kurula gittim. Genel Kurulda yaklaşık 40-50 civarında arkadaş vardı, sonra 
sayı birazcık daha arttı. CHP’den ve MHP’den milletvekili arkadaşların da orada olduğunu gördüm. Buna da açıkçası çok 
memnun oldum. Çünkü her darbede mutlaka bir siyasi ayak vardır ve o darbelerin yaptığı ilk iş Meclis'i feshetmek, 
hükûmeti ortadan kaldırmak, yeni bir Meclis, yeni bir hükûmet yani yasama ve yürütmeye yönelik bir darbedir diye 
düşündüğüm için muhalefetten arkadaşların olmasından çok büyük memnuniyet duydum. 

Tam ben geldiğim zaman galiba Levent Gök Bey konuşuyordu kürsüde, sonra bir ara Özgür Özel Bey’in konuştuğunu 
gördüm ama… Meclis Başkanımız oturum yönetiyor, kravatlı, papyonu yok. Sağında CHP grup başkanvekili Özgür 
Özel, solunda AK PARTİ  grup başkanvekili Mehmet Muş ve hemen yanında da MHP grup başkanvekili Erkan Akçay 
bulunuyordu. Bu üç arkadaşımız da kravatsız doğal olarak, ben de kravatsızım, birçok arkadaş da kravatsız, Meclis 
Başkanımız da papyonsuz ve smokinsiz. Yani defakto bir gayriresmî ama Meclis'in açılmış olduğu bir oturum yönetiliyor. 
Sonra Meclis Başkanımız, o Levent Gök Bey’in “darbeyi tanımıyoruz” ifadesini içeren konuşması bittikten sonra Mehmet 
Muş Bey’e bir metin okuttu, Birinci Ordu Komutanının darbeyle ilgili “Bu darbenin bir emir komuta zincirinde olmayan 
bir darbe teşebbüsü olduğunu ve tanımadıklarını” ifade eden metnini okuttu, sonra Adalet Bakanımız kürsüye çıktı. Üç 
beş dakika konuştuktan sonra yukarıdan bir şangırtı geldi yani çok büyük bir gürültü geldi. Ben F-16 alçaktan uçunca o 
sesten dolayı acaba camlar ve ampuller mi patladı filan diye düşündüm, birkaç dakika sonra bir büyük gürültü daha geldi. 
Belli ki bomba atılıyor ve toz dumanı çıktı Meclis'ten, yukarıdan tekrardan yine o kırık cam parçaları aşağı doğru düşmeye 
başladı. Biz belli bir noktada toplandık Meclis'in içinde Genel Kurulda, sonra, bir beş dakika sonra filan bir bomba sesi 
daha… Meclis'in Koruma Amiri geldi, Meclis Başkanımıza dedi ki: “Efendim, burayı terk etmeniz lazım.” Hiçbirimizde de 
böyle bir terk etme düşüncesi yok açıkçası ve hepimizin “Darbeyi tanımıyoruz! Alçaklar! Hainler! Bizi yıldıramayacaksınız!” 
şeklinde o yukarı bombanın geldiği tarafa doğru sesimizi yükselttiğini hatırlıyorum. Hatta Manisa Milletvekilimiz Selçuk 
Özdağ “Hocam, ben seni ilk defa bu kadar sinirli ve öfkeli gördüm.” diye espriyle karışık söyleyince, ben de o anda yapmam 
gereken şey bir parlamenter olarak, bir milletvekili olarak orada bulunmak ve o darbecileri tanımadığımızı en sert bir 
şekilde ifade etmekti diye ona cevap verdim.

Açıkçası o anda ne korkma ne endişe… Yani tabii ki bir endişe oluyor. Sonuçta Meclis bombalanıyor. Hiç ummadığımız bir 
şey oluyor ve o anda açıkçası hiçbirimizin aklında o Meclis'i terk etmek filan gelmedi. Hiç korkmadık da. Allah’a şükür ki o 
anda bizim bulunmamızın o darbeci güruha karşı bir cevap niteliğinde olduğunun farkındaydık. Daha sonra, tabii, o Koruma 
Amiri  “Meclis'i terk etmeyin ama en azından buradan çıkın.”  filan deyince çıktık, farklı alanlara çıktık. Bir ara sığınağa 
girdik. Sığınakta da iktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak bir arada sabaha kadar  -Ben sabah sekiz civarında Meclis'ten 
ayrıldım-  sekize kadar da hep oradaydık. Hiçbir zaman da Meclis'i terk etmedik. Terk etme düşüncemiz de olmadı.

Bombalanan noktaları gördükten sonraki düşüncelerim, gerçekten yani bomba atılan yerleri görünce, Başbakanımızın 
makam odasını, o muhalefet kulisinin olduğu yeri, şeref kapısının darmaduman olduğu, ortalığın cam parçalarıyla 
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paramparça edildiği yerleri gördükten sonra hakikaten bunlar gerçekten vatan haini, hatta bunların demek ki Türkiye’yle 
ilgili bir şeyi de yok yani içlerinde en ufak, zerreyi miskal bir sevgisi de yok diye düşündüm. 

Bombalanan noktaları gördükten sonra şöyle enteresan bir şey de oldu: Dedim ki bunlar herhâlde burayı bombaladığına 
göre, yani hainliğinin ölçüsünü ifade babında söylüyorum, o bombalanan noktaları görünce -ben arabayı açığa park 
etmiştim- herhâlde bizim araba da pert olmuştur, yani paramparça olmuştur, filan diye fakat arabayı gördüm saat sekizi 
çeyrek geçe filan, o bombalanan yeri gördükten, inceledikten sonra gördüm ki arabada tek bir hasar yok, tek bir taş 
parçası bile gelmemiş. Bu neyi gösteriyor? Bu, o bombaladığı yerlerin tam koordinat belirlenerek ve taammüden sadece 
oraya yönelik bir bombalama girişimi olduğunu, alçaklığın boyutunun da son derece bilinçli bir şekilde yapıldığını da 
gösteriyor. Benim o andaki düşüncem oydu. 

İktidar ve muhalefet milletvekillerinin, bir arada olması çok önemli bir şeydi gerçekten. Konuşmamın başında da 
söyledim, hem iktidardan hem muhalefetten arkadaşların orada olması ve beraberce o darbeye karşı bulunmanın 
önemi çok yüksek gerçekten. Bugün darbenin püskürtülmesinde ve millete bir ümit verilmesinde Cumhurbaşkanımızın 
söylemi son derece önemliydi, halkımızı sokaklara, meydanlara, havaalanlarına davet etmesinin önemi çok yüksekti. 
Biz de o duygularla Meclis'teydik, belki bir kısım arkadaşımız da sokaklarda, meydanlardaydı. Ama biz, Allah bize nasip 
etti, Meclis'te o gün bulunduk, bombalanan Meclis'te, Gazi Meclis'te, hakiki Gazi Meclis'te bulunmanın şerefine nail 
olduk ve orada muhalefet milletvekillerimizle beraber, CHP’den, MHP’den arkadaşlarımızla beraber sabaha kadar 
bulunduk ve o darbecileri telin ettik, lanetledik ve birlikte bulunmanın önemini hep konuştuk. 

“Orada nasıl bir duygu var?” diye sormak isterseniz ona da şunu söylerim: 7 Ağustosta Yenikapı’da hangi duygularla 
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı, Meclis Başkanı ve 5 
milyon insan hangi duygularla orada bulunduysa biz o duygularla 15 Temmuzu 16 Temmuza bağlayan gece yaklaşık 
on-on iki saat orada bulunduk, o duygularla bulunduk. 

Milletimizin sokağa, meydana, caddeye çıkması gerçekten çok önemliydi. Biz, tabii, Meclis'teyken televizyon seyretme 
şansımız da çok fazla yoktu, daha çok sosyal medya üzerinden veya haber siteleri üzerinden haberleri takip ediyorduk 
ama milletimiz gerçek bir kahramanlık destanı yazmıştır. O tankın önüne yatanlar, tankın önünde direnenler, tankın 
önüne geçip tek başına “Ben buradan ayrılmayacağım.” diyen Safiye Bayat kardeşim, Doktor Metin Doğan kardeşim, 
Boğaziçi Köprüsü’ne çıkan ve şehadet şerbetini içen Erol Olçok kardeşim, oğlu Abdullah Tayyip Olçok kardeşim, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi önünde şehadet şerbetini içen İlhan Varank kardeşim, Özel Kuvvetler Komutanlığına o alçak, hain 
darbeci Semih Terzi ve yandaşlarının girmesini engelleyen, Semih Terzi’yi öldüren, kendisi de otuz kurşunla şehadet 
şerbetini içen Ömer Halisdemir kardeşim, bunların hepsi ayrı ayrı kahramanlık destanı. Kazan’da o Akıncı Üssü’nden 
uçakların kalkmasını engellemek için samanlarını yakan, traktörlerini o üssün kapısına koyan, Denizli’de karacıların, 
darbeci grubun Ankara’ya gelmesini engelleyen kahraman vatan evlatları, keza Gölbaşı’nda Özel Harekâtta şehadet 
şerbetini içen polislerimiz -ki bizim de hemşehrilerimiz vardı- İncirlik’te o uçakların kalkarak halkımızın üzerine bomba 
atmasını veya tanker uçaklarıyla o bombacı uçakların yukarıda tankerlerle uçaklara yakıt ikmali yapılmasını önleyen o 
kardeşlerim, vatandaşlarım, gerçekten bunların her birisi ayrı birer kahramanlık destanı yazmış kardeşlerimdir. 

Tabii, biz, dışarıdan haberleri de alıyorduk yani ailemizden, yakınlarımızdan, sitelerden haberleri alıyorduk. Hatta 
hanımla aramızda şöyle bir diyalog da geçti: Hanımla, kızımla geçen diyalogları da sizinle paylaşmak isterim. Hanım 
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sık sık mesaj atıyor WhatsApp’tan, “Doktor nasılsın?” “İyiyim.”, işte “Nasılsın?” “İyiyim.”, “Nasılsın?” “İyiyim.” filan. En 
sonunda, telefon açtım, dedim ki: “Ya, ne zırt pırt bana mesaj atıyorsun?” Dedi ki: “Ya, siz herhâlde farkında değilsiniz, 
burada bir televizyon kanalı ha bire o atılan bombaları gösteriyor, Fox TV canlı yayın şeklinde onu gösteriyor, biz de 
sizi merak ediyoruz.” Dedim ki: “Hamdolsun iyiyiz, abdestimiz var, onu da bozmamaya çalışıyoruz, şehit, gazi oluruz, 
hakkını helal et.” diye bir konuşmamız oldu. Sonra bir ara kızımla konuştum, kızım da işte tedirgin bir şekilde sordu 
“Baba nasılsın?”, “İyiyim kızım, hamdolsun, abdestimiz var, ya şehit oluruz ya gazi.” filan diye konuştuk. 

Tabii, şehit olan çok sayıda vatandaşımız oldu, 241 tane şehidimiz var, 2 binin üzerinde gazimiz var. Galiba iki buçuk 
civarında filan, bizim Erol Olçok’la ortak bir arkadaşımız Doktor Lütfü Orhan telefon açtı, “Ağabey, Erol Ağabey şehit 
oldu.” Allah rahmet etsin, tabii içimiz cız etti. Erol Bey benim on beş yıldır tanıdığım hem partimizle hem hareketimizle 
bütünleşmiş bir kardeşimizdi. Şehit olmayı da çok arzu ederdi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde o sancak temalı reklam 
filmini çekmişti ve şehit olanlar vardı, kendisi de şehit olmayı çok arzu ederdi. Bir ay önce de beraber umre yapmıştık, 
ramazan umresi, orada çok hasbi görüşmelerimiz olmuştu. Allah rahmet eylesin. 

Tabii, çok sayıda yaralanan vatandaşlarımız da var. Ben onları da daha sonra, 15 Temmuzdan sonra ziyaret ettim, 
hem şehit yakınlarıyla hem gazilerle görüşmemde şunu gördüm ki tesadüfen şehit olan, tesadüfen yaralanan, gazi 
olan bir kişiye bile rastlamadım. Bu çok enteresan yani halkımızın âdeta bir manevi dokunuşla sokaklara, caddelere, 
Meclis'e, köprünün üzerine çıktığını ve orada “Şehit olurum, gazi olurum, vatan için feda olsun.” düşüncesiyle sokaklara, 
caddelere, meydanlara çıktığı kanaati oldu. 

Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantı, 14.00’te toplanacaktı, sonra 15.00, sonra 17.00’ye alındı ve 
17.00’de toplantı. Bütün partiler katıldılar, ortak bir deklarasyon yayınlandı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, 
Parlamentonun topyekûn “Biz darbeye karşıyız.” düşüncesinin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü her 
bir darbe, halkın verdiği iradenin bir başka darbeci güruh tarafından yok edilerek yerine başka bir gücün ikame edilmesi 
anlamına gelir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece 15 Temmuz gecesi değil, 16 Temmuzda da olağanüstü 
toplanarak ve bütün partilerin altına imza attığı bir deklarasyonla darbeye karşı olduğunu ifade etmesi gerçekten 
önemliydi ve bu anlamda bütün partilerimizi destekliyorum ve tebrik ediyorum. Ama tabii 15 Temmuzda üç partinin 
bulunmasının, AK PARTİ , CHP ve MHP milletvekillerinin bulunmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu da vurgulamak 
durumundayım. 

Daha önceki darbelerle nasıl bir fark var? Ben, 60 darbesini okudum, görmedim; 71 darbesini hatırlıyorum, darbe 
muhtıraydı biliyorsunuz, onu hatırlıyorum; 80 darbesini yaşadık, üniversitedeydim, çok net olarak hatırlıyorum. Önceki 
darbelerle mukayese ettiğim zaman şunu söyleyebilirim ki bu darbede Meclis'in bombalanmış olması, halkın üzerine 
ağır silahlarla saldırılmış olması, Külliye önünde 5 vatandaşımızın, Gölbaşı Özel Harekâtta 51 vatandaşımızın, polisimizin, 
Boğaziçi Köprüsü’nde çok sayıda vatandaşımızın, Genelkurmay Kavşağı’nda pek çok vatandaşımızın şehit edilmesi 
gerçekten bu darbecilerin diğer darbecilerden çok daha vahşi, çok daha insanlık dışı düşüncelere sahip olduğunu da 
göstermesi bakımından önemli. Ayrıca tankları mutlaka görmüşsünüzdür, tanklarla yürüyen araçlar üzerine sürülmesi, 
yürüyen araçların şoförlerinin ezilmesi, vatandaşın ezilmesi, gerçekten bunlar çok vahşi tablolardı. Önceki darbelerden 
çok daha vahşi bir darbe girişimi olduğunu çok rahatlıkla söylememiz mümkündür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletvekillerimizin Meclis'te bulunmasının oynadığı rolü soruyorsunuz. Çok 
önemliydi, biz Parlamento olarak kendi irademizin, milletin bize emanet ettiği iradeyi hamdolsun teslim etmedik, onu 
sonuna kadar korumak için sabaha kadar orada bekledik. Bu çok önemli bir karardı. Daha önceki darbelerde Meclis 
hemen alaşağı edilir, işte yönetimler değişir, bir kukla parlamento üyeleri kurulur, bir kukla hükûmet kurulur ve ondan 
sonra işte “Yönetime el konmuştur.” şeklinde ifade edildi. Bu sefer öyle olmadı, bu sefer Meclis iradesine sahip çıktı, 
100’e yakın milletvekilimiz oradaydı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, farklı partilerden milletvekillerinin 
orada olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum, Meclis Başkanının orada olmasını, Meclis'i açmasını, Bakanlar 
Kurulu üyelerinin orada olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum yani topla tüfekle, tankla gelseniz de bu Meclis'i 
alamayacaksınız düşüncesinin çok önemli olduğunu da söyleyebilirim. 

Son olarak ilave etmek istediğim husus şudur: 15 Temmuzda hain bir darbe girişimine maruz kaldı ülkemiz, çok 
sayıda şehidimiz, çok sayıda yaralımız, gazimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah’tan 
şifa diliyorum. Biz bu ülkeyi kolay kurmadık, ecdadımız kanını döktü. Bizler de o duygularla 15 Temmuzda kendimizi 
sokaklara, meydanlara, Parlamentoya attık ve “Gerekirse şehit oluruz, gerekirse gazi oluruz ama bu ülkeyi asla size 
teslim etmeyiz.” düşüncesiyle orada bulunduk. Bu çok önemliydi. Biz ecdadımızdan emanet aldığımız ülkemizi inşallah 
daha ileriye doğru taşımak için kararlıyız. Bundan sonra da daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Milletimiz 
yirmi yedi gün boyunca demokrasi nöbeti tuttu. O tuttuğu nöbetler çok değerliydi gerçekten. Nöbet, bu ülkenin sahipsiz 
olmadığını göstermesi açısından çok önemliydi. O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milyonlar sokaklara döküldü, 
Başbakanımız keza darbeye pabuç bırakmayacaklarını, çapulculara pabuç bırakmayacaklarını ifade etti ve tam yirmi 
yedi gün boyunca milletimiz o meydanları boşaltmadı. Bütün Türkiye yirmi yedi gün boyunca uyanıktı ama dünya 
maalesef uyuyor, dünya hâlâ da uyumaya devam ediyor ama biz bir ay boyunca neredeyse hiç uyamadık. Biz şu anda 
geceleri belki uyuyoruz ama uyanık kalmaya da devam ediyoruz. İrademizi kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Ülkemiz için 
gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu ülkede yaşamanın onurunu hep taşıdık, bundan sonra da taşımaya 
devam edeceğiz diyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
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Nevzat CEYLAN

25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

15 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında dışarıda yemekteyken Manisa Milletvekilimiz Selçuk ÖZDAĞ aradı. Ankara 
ve İstanbul’da hareketlenme olduğunu, İstanbul Boğaz Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığını, Ankara’da savaş uçaklarının 
uçtuğuna dair bilgilerin geldiğini, benim haberim olup olmadığını sordular. Bir duyum almadığımı söyledim. 

Ama hemen arkasından Ankara semalarında savaş uçaklarının seslerini duymaya başladım. Derhal yemekten ayrıldım 
ve doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına hareket ettim. Meclis'e girdiğimde milletvekili arkadaşlarımızın 
Meclis'e gelmeye başladığını gördüm. O anda savaş uçaklarının, helikopterlerin sesleri ve bomba sesleri gelmeye 
başladı. 

Yaklaşık 10- 15 dakika Meclis'te kaldıktan sonra o tarihte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olan Süleyman SOYLU 
arayarak nerede olduğumu sordu bende Meclis'e yeni geldiğimi söyledim. Kendileri Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 
Daire Başkanlığına gitmemi ve oradan gelişmeleri takip etmemi söylediler.

Ben Meclis'ten ayrılarak, Or-an yolunda, Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan İstihbarat Daire Başkanlığına ulaştım. 
Giderken yol boyu vatandaşlarımızın Türk Bayraklarını alarak yollara dökülmeye başladığını gördüm. Başkanlığa 
ulaştığımda kendimi tanıttım ve içeri girdim. Bina karartılmış ve görevlilerin tamamına yakını binanın bahçesindeydiler. 
Beni Daire Başkan Yardımcıları karşıladı ve hep beraber bahçede telsizlerden gelen bilgileri toplayarak durum analizi 
yaptık, stratejiler geliştirmek üzere istişarelerde bulunduk. Daire Başkanını sordum TRT Binasındaki işgali sonlandırmak 
için oraya gittiğini söylediler. 

Bu arada F-16 savaş uçakları Ankara semalarında uçuyor, ya bir yerlere bomba bırakıyor veya ses bombasıyla halka korku 
ve panik veriyordu. Üzerimizden sık sık uçaklar geçiyordu. Görevlilerdeki telsizler susmuyor, devamlı bilgiler geliyordu. 
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En önemlisi telsizlerden sık sık Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, TRT, Millî İstihbarat Teşkilatı, Gölbaşı 
Özel Harekât, Güvercinlik Kara Havacılık gibi yerlerin önüne halkın gönderilmesi talep ediliyordu. 

Bende bu bilgileri ve buradaki gelişmeleri Bakan Süleyman SOYLU’ya sürekli iletiyordum. Ayrıca Ankara İl Başkanımız 
Nedim YAMALI’yı da arayarak halkın desteğine ihtiyaç duyulan kritik noktalara halkımızın gönderilmesi konusunda 
bilgiler veriyordum. 

Emniyet İstihbarat Dairesi tepe bir nokta olduğu için uçakların, helikopterlerin uçuşlarını çok net bir şekilde görüyor ve 
nerelerin bombalandığına şahit oluyorduk. 

Bombaların arasında devamlı camilerden sela seslerinin gelmesi son derece etkileyiciydi.

Bu arada saat 01.17’de Facebook ve Twitter sosyal medya hesaplarımdan aşağıdaki duyurumu gönderdim.

“Demokrasimize yapılan alçakça saldırıyı ve bu saldırıyı gerçekleştiren vatan haini uşakları Allah kahretsin. Bu vatan 
haini alçaklar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Halkımız ve Türk Devleti hadlerini bildirecektir. 16 Temmuz 2016 
milletimizin yeniden dirilişinin ve demokrasiye sahip çıkışının tarihi ve miladı olacaktır. Haydi Bismillah…”

Bu duyurunun aynısını danışmanım aracılığı ile 10 binden fazla cep telefonuna mesaj olarak aynı saatlerde gönderdim.

Bir ara burada bahçeye bakan bir odadayken 4 şahıs yakalanarak odaya getirildi. Kim olduklarını sordum, getirilenler 
17-24 Aralık darbe teşebbüsünden önce Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyorlarmış. 
FETÖ’cü bu hainler binanın dışında yakalanmış. Demek ki darbenin başarılı olacağına o kadar inanmışlar ki binayı teslim 
almaya gelmişler. 

Bu arada İstihbarat Daire Başkanıyla irtibat kurdum. Kendileri TRT’yi şuan teslim almak üzere olduklarını bildirmeleri 
üzerine bulunduğum yere yakın olduğu için hemen TRT’ye hareket ettim. Halkımız ve Emniyet güçleri hainleri tek tek 
yakalayıp polis araçlarına bindiriyorlardı. Orada beni tanıyan partililerle TRT binasındaki Haber Merkezine labirent gibi 
koridorlardan geçerek ulaştık. O sırada TRT Genel Müdürü heyecanla TRT’nin darbecilerden nasıl kurtarıldığını canlı 
yayında anlatıyordu. 

Bir - iki dakika öncede Bakan Süleyman SOYLU burada yaptığı açıklamadan sonra kurumdan ayrılmıştı. TRT Genel 
Müdürü yaptığı açıklamadan sonra TRT binasının önündeki kamelyaya indirerek heyecanı yatıştırmaya çalıştık. 

Bu arada TRT’yi işgalden kurtaran kahramanlar, asıl darbecilerin başı olduğunu tahmin ettikleri komutanın siyah bir 
Mercedes otomobil ile kaçtığını fakat aracı durduramadıklarını heyecanla anlattılar. Daha sonra öğrendim ki bu araç 
TRT’nin işgalden kurtarıldığına dair TRT ekranlarında açıklama yapan Bakan Süleyman SOYLU'nun makam aracıymış. 

Tekrar Emniyet İstihbarata döndüm ve buradaki gelişmeleri Bakan SOYLU’ya anlattım. Kendileri Başbakanlığın yeni 
yerleşkesi Çankaya Köşkü’ne gelmemi söylediler. Karartılmış Çankaya Köşkü’nün uzun koridorlarından geçerek Başbakan 
Yardımcısı Tuğrul TÜRKEŞ’in makam odasına ulaştım. Bu karartılmış odada Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve 
Tuğrul TÜRKEŞ ile birlikte Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet ARSLAN, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU ve İzmir Milletvekili Hüseyin KOCABIYIK bulunuyordu. 
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Burada herkes bir yerleri arıyor, kritik nokta ve kişilerden bilgi alıyor, elbirliği ile beyin fırtınası sonucunda çözümler 
üretiliyordu.  Türkiye'den gelen bilgiler doğrultusunda darbenin önlenmesi için önemli temaslar yapılıyordu.

Özellikle darbenin merkezi olduğu ve uçakların kalktığı merkez olan Akıncılar Hava Üssünden uçakların kalkmasının 
önüne geçilmesi için Kazan Belediye Başkanı ile temasa geçilerek Kazan halkının buraya sevki istendi. Bir süre sonra 
Akıncı Hava Üssünden haber geldi. Hava üssü önünde halkın asker tarafından silahlarla tarandığı ve en az 50-60 şehit 
verildiği bilgisi gelmesi üzerine orada derin bir sessizlik ve üzüntü hakim oldu. Fakat havanın aydınlanmasından sonra 
Kazan’dan gelen haber neticesinde şehit sayısının 9, gazi sayısının 90 civarında olduğu öğrenildi. Anlaşılan ilk taramada 
yere düşenlerin hepsinin şehit olduğu zannedilmişti. Şehit sayımızın beklenenden az olması acımızı bir nebze hafifletti.

Daha sonra Çankaya Köşkünden ayrılarak önce Meclis'e geçtim. İnanılır gibi değildi. Bu kadar hainliği düşman güçleri 
yapamazdı. Buradan çıkıp Ankara’da tek tek bütün bombalanan yerleri gezdim, içimi hüzün kapladı. 

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde bütün Türkiye; tanklara, uçaklara bombalara, kurşunlara karşı göğsünü siper 
etti. Bütün dünyaya kahramanlığımızı bir daha gösterdi. Başta milletvekillerimiz yüce Meclis'i açık tutarak bombaların 
altında demokrasiye sahip çıkması dünya demokrasi tarihine geçti. İkinci kez Gazi Meclis oldu.

Ankara ayrı bir destan yazdı. Çünkü hain darbenin merkezi Ankara’ydı. Eğer Ankara düşseydi darbe başarılı olabilirdi. 
Ülke genelindeki 241 şehidimizin 148’i Ankara’da verildi. 2296 gazimizin çoğu Ankara’da. 

Darbe teşebbüsünü duyduğumda inanamadım, rüya gibiydi. Böyle bir çılgınlığın yaşanabileceğine ihtimal vermiyordum. 
Darbeyi önleyen Yüce Türk milletinin büyüklüğünü bir daha anladım ve bu milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. 
Artık hiç kimse, hiçbir güç ülkemizde darbe yapmaya teşebbüs edemeyeceği gibi, düşünemeyeceğine inanıyorum.

Evet ülkemiz geçmişten günümüze birçok darbe gördü ve yaşadı. Aslında bütün darbeler bu ülkeye yapılabilecek en 
büyük hainliktir. Fakat 15 Temmuz darbesi hainliğin en büyüğüdür. 
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Nursel REYHANLIOĞLU

25 ve 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Hain darbe girişimini Ankara Dikmen’deki evimde otururken öğrendim. Öncelikle havada alışılmışın dışında fazla ve 
gürültülü uçak seslerini duydum. Daha sonra televizyon haberlerinde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 
askerler ve tanklarla kapatıldığını görünce olağanüstü bir durum olduğunu anladım ancak ilk anda darbe girişimi 
olabileceği aklıma gelmedi. Çünkü 2016 Türkiye’sine “darbe” kelimesi çok uzaktaydı. Ancak Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım'ın “Bu bir kalkışma girişimidir ve TSK’daki bir grup asker tarafından yapılmıştır.” açıklamalarının ardından, 
olanların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, tüm Türkiye’ye yapılan bir alçaklık olduğunu 
anladım. Bu düşüncelerle, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma duygularıyla bir yerlerde olmam, birşeyler yapmam 
gerektiği kararını verdim. Milletvekillerimizle WhatsApp grubundan yaptığımız görüşmelerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne gitmemiz gerektiği sonucuna vardık ve hemen evimden ayrılarak TBMM’ye geldim. Geldiğimde henüz buraya 
bir saldırı başlamamıştı. Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, bakanlarımız ve milletvekillerimizle TBMM’yi açtık. 
Yüce Meclis'in saldırıya uğrayabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik ancak Genel Kurulda açıklamalar devam ederken 
hainlerin 2 defa bombalı saldırısına uğradık. Türk milletinin temsil makamını bombalayan alçaklara karşı kararlılığımız 
katbekat artmıştı. Sonrasında polislerimiz bizi “Sığınak” olmayan ama güvenli olabileceğimizi düşündükleri alt katlara 
naklettiler. Biz buradayken bombalamalar devam etti. Sadece telefonla iletişim sağlayabiliyorduk. Başbakan Yardımcımız 
Sayın Veysi Kaynak ve 64. Hükûmet Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal ile görüşüp dışarıdaki gelişmeleri 
onlardan haber alıyordum. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Atatürk Havaalanına indiğini duymamla büyük bir rahatlama 
yaşadım ve başarılı olamayacaklarına ve başta Cumhurbaşkanımıza, daha sonra Türkiye’ye zarar veremeyeceklerine o 
an kanaat getirdim. Allah’a şükürler olsun, milletimizin meydanlara çıkması, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile süreci 
kontrol altına alması ve Başbakanımızın hainlere asla taviz vermeyen kararlılığıyla alçak darbe püskürtüldü.
Millî iradeye sahip çıkmak üzere; başta Şehit Ömer Halisdemir olmak üzere, tüm Demokrasi Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Büyük bir kahramanlık örneği göstererek hain darbe 
girişiminin başladığı ilk anda aldığı talimattan, ikinci bir talimata kadar meydanları boş bırakmayan tüm milletime 
şükranlarımı sunuyor, bu Yüce Milletin bir üyesi ve temsilcisi olmaktan gurur duyuyorum. 
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Oktay VURAL

21, 23, 24, 25 ve 26. Dönem İzmir Milletvekili

FETÖ darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadıklarımız aslında çok önemli sonuçlar çıkarmamızı da 
gerektirmektedir. O gece yaşananlara MHP Genel Merkezinde ve TBMM’de yakınen tanıklık etmiş biri olarak şunu ifade 
etmeliyim ki yaşadıklarımız tarihimizin en karanlık günüdür.

Bu bakımdan o gece yaşadıklarımızı tarihe not düşmek adına milletimizle paylaşma girişiminizi takdire şayan buluyorum. 
Tavrımız, duygularımız umarım tarihimizin karanlık dip notuna attığımız 15 Temmuz 2016 gününe ışık tutar.

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

O akşam evdeydim. Akşamdan sonraki saatlerde gelen bazı bilgiler olağanüstü bir durumun geliştiğini gösteriyordu. 
Telefonla arayan basın mensupları ne oluyor diye sorular soruyordu. Herkes olan biteni anlamaya çalışıyordu. İstanbul’da 
tankların Boğaz Köprüsüne gelmesi, Ankara’da alçak uçuşlar, Jandarma Genel Komutanlığında hareketlenmeler… 
Sürekli olarak bilgi almaya çalışıyordum. Telefonlar geliyor, neler oluyor diye soruluyordu. Bu gelişmeler hakkında 
ulaşan bilgileri de Genel Merkez özel kalemiyle paylaşıyordum. Bu haberleşmeler sırasında Sayın Genel Başkanımızın 
orada olduğunu öğrendim. Bunu öğrenince ben de MHP Genel Merkezine gitmeye karar verdim. Muhtemelen saat 
10.30 sularındaydı. Böylesine vahim ve endişeli gelişmeler yaşanırken çocuklarım da beni ısrarla yalnız bırakmak 
istememişti. Onlarla birlikte MHP Genel Merkezine geçtik.

Sayın Genel Başkan’ımız bu hareketliliğe karşı önceden Genel Merkeze gelerek değerlendirmelere başlamış, en başta 
darbeye karşı tavrını koymuş ve Başbakanı aramıştı. Bu darbenin asıl hedefinin demokrasi olduğunu dikkate almış, 
hiç tereddüt etmeden hükûmete desteğini ifade etmişti. Aslında darbeci zihniyetin karşısında millî siyasi bloğun 
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oluşmasını sağlayan bu girişimdi. Genel Merkezde Sayın Genel Başkanımızla beraber bazı divan üyelerimizle gelişmeleri 
değerlendirdik.  Bu darbe girişimine karşı Sayın Genel Başkan yazılı bir açıklama yaptı.

Bu arada darbelerin en başta millet egemenliği ve iradesini hedef alacağını düşünerek Meclis’in çevrilmiş olup 
olmadığına dair bilgi almaya çalıştım. Bu konuda bir haber alamadım. Ancak TBMM’de milletvekillerinin bulunduğunu 
haber alınca da partimizin Genel Merkezinde bulunan milletvekili arkadaşlarımızla TBMM’ye gitmeye karar verdik. 
Çocuklarım da ısrarla benimle gelmek istedi. Küçük oğlum Yavuz benimle beraber iken, büyük oğlum Oğuz’u da ihtiyaç 
duyabileceklerimi getirmek için korumamla beraber eve gönderdim.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Aslında Meclis’te milletvekilleri olduğunu düşünerek bir zorlukla karşılaşacağımı hiç düşünmedim. Küçük oğlum Yavuz 
ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Mustafa Mit’in içinde bulunduğu İstanbul Milletvekilimiz Sayın Atila Kaya’nın kullandığı 
arabayla TBMM’ye Dikmen Kapısından girmek istedik ancak otobüslerle kapatılmıştı. Polis önce arabayı bırakıp, 
yürüyerek girmemizi söyledi. Ancak sadece kaldırımdan bir araba geçecek kadar bir yer olduğunu görerek oradaki 
engeli kaldırıp içeriye girerken kurşun yağmuruna tutulduk. Ben kurşunların nereden geldiğinin farkında değildim. 
Ancak daha sonra helikopterin saldırdığını öğrendim. Sayın Kaya arabayı kaldırımdan içeriye zorlukla soktuktan sonra 
hemen Meclis binasının girişine geldiğimiz sırada tekrar saldırıya uğradık. Arabanın içinden sıyrılarak binaya girdik. 
Bilahare TBMM Genel Kuruluna girdik.

3-Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Meclis’e gelirken tek amacım ve hedefim TBMM’ye gelmiş diğer milletvekilleriyle dayanışma içinde millet egemenliğine 
ve iradesine darbe vurmak isteyen gayrimeşru bir girişime irademle karşı durmaktı. Darbelerden çok çekmiş bir siyasi 
partinin mensubu ve millet olarak bu konuda kararlı olduğumuzu ortaya koymaktı. Çünkü siyaset kurumu olarak zaten 
darbelere karşı tutum sergilemiş ve darbelerin demokratik siyaseti ortadan kaldırdığını söylem olarak ifade etmiştik. 
Şimdi karşımızda fiili bir darbe girişimi vardı. Artık buna karşı sözde değil özde bir tepki koymak gerektiğini düşündüm. 
Bu tavrımız tamamen demokratik ve hukuki bir tavırdı.

Biz bu düşüncelerle gelirken TBMM’nin saldırıya uğrayacağını doğrusu aklımdan bile geçirmedim. Darbelerin hedefi 
siyaset kurumudur ama darbeler tarihine bakıldığında böyle bir saldırı olacağını tahmin etmek mümkün değildi. 
Darbeler belki bizlerin iradesini yok sayabilirdi ama TBMM’ye fiili saldırarak ortadan kaldırmasına yönelmesi akıl alacak 
birşey değildi.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

TBMM Genel Kurulunda sadece düşüncelerimizi ifade ederken Genel Kurul içindeyken bir bomba ile sarsıldık. Büyük 
gürültü, toz, duman içinde kaldık. O sırada oğlum muhalefet kulisindeydi. Saldırı sonrası hemen endişeyle kulise çıktım. 
Büyük endişeyle toz, duman, kırıklar, dökükler içinde oğlumla kucaklaştım. Büyük bir şok içindeydi. Bir an benimle 
gelmesine neden izin verdim diye düşündüm. Sonradan TBMM Genel Kuruluna girerken neden oğlumu da TBMM Genel 
Kurul Salonuna sokmadığımı kendi kendime sordum. Öyle ya içeriye girdiğimizde basın mensupları vardı. Ancak TBMM 
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Genel Kurul Salonuna sadece milletvekili olarak girilmesi gerektiğine dair kurala o kadar bağlıydık ki, böyle bir ortam 
içinde bile oğlumu Genel Kurul Salonuna sokmayı düşünmemiştim.

Sonra hemen Meclis’e gelmek üzere yolda olan oğlum Oğuz’u arayarak bombalandığımızı, kesinlikle buraya 
gelmemelerini, daha güvenli bir yere gitmelerini söyledim. Büyük oğlum bunun üzerine 100. Yıl hastane bölgesine 
gidiyorlar. Bu arada oradan Meclis’in bombalandığını görünce şoka girip Meclis’e gitmek üzere harekete geçerken 
korumam zorla durdurduğunu daha sonra öğrendim.

Gerçekten böylesine bir darbe ortamı içinde gelmeyin diyerek ısrar etmeme rağmen çocuklarımın gelmiş olmasından 
kendimi sorumlu hissettim. Neden izin verdim diye hayıflandım. Ancak tarih tanıklık etsin ki onların benimle gelmesini 
engelleyemedim. Ancak onlarla gurur duyduğumu da ifade etmeliyim. Böylesine bir alçak saldırının TBMM’ye 
yapılacağını doğrusu değil tahmin etmek, aklımıza bile gelmemişti. Darbeciler başarılı olsaydı bizim hakkımızda bir 
hüküm vermiş olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bombalama, kurşunlama aklımıza gelmemişti.

Bu bomba sonrası milletvekillerimizin ortaya koyduğu tavır da son derece önemliydi. Tekrar Genel Kurulda tepkilerimizi 
dile getirdik. Hiçbirinde yılgınlık yoktu.  Şüphesiz bu gözü dönmüşlere karşı millî iradenin ve egemenliğin teslim 
edilmesi düşünülemeyecekti.

Bombadan sonra tekrar Genel Kurul Salonuna girdim. Bu bombalamaya yönelik tepkileri dile getirdikten sonra sığınağa 
geçme kararı verilince kulisten oğlumu içeriye aldım.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Aslında muhalefet kulisinde fiilen bombanın tahribatını görmüştüm. Ancak çok sıcak bir ortamdı. Sonra diğer noktaları 
gördüğümde gerçekten çok üzülmüştüm. Sayın Meclis Başkanına ve yöneticilere bu tablonun ibretlik olarak bir süre 
muhafaza edilmesi gerektiğini de ifade etmiştim. Böyle bir ihanet nasıl olabilir diye kelimelerle tarif edemeyeceğim 
bir düşünce iklimindeydim. TBMM’yi hedef almak milleti doğrudan hedef altına almaktı. Bu girişimin de yabancı 
işgalciler tarafından yapılabileceğini ancak kendi devletinin içinden birilerinin bu girişimde bulunmasını anlayabilmek 
ise mümkün değildi.

Şimdi Meclis'in bombalanan noktaları, hâlâ millete karşı yapılan bu ihanet girişimini anlayamayanlara yapılanları 
anlamaları için gösteriliyor. Umarım bu ibretlik tablo bu darbe girişimi karşısında ikircikli davrananların yüzünü 
kızartmıştır. Ülkemizde darbe girişimi oluyor, şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Meclis bombalanmış. Özel kuvvetler 
bombalanmış. Milletimiz, siyasilerimiz, devleti yönetenler demokrasiye sahip çıkmak için mücadele etmiş, ama bunu 
görmüyorlar, anlamıyorlar. Onun için TBMM’nin bu tablosu bizi anlamamış olanlar için de ibretliktir.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Evet, sabaha kadar yaşadık. Ben olağanüstü toplantının bitimine kadar Meclis'te kaldım. Meclis’e gelmek için 
karşılaştığımız zorlukların sonrası TBMM Genel Kurul Salonuna girdik. İlk defa TBMM Genel Kuruluna kravatsız, ceketsiz, 
üzerimde bir montla girmiştim. Sayın Meclis Başkanı, AKP ve CHP milletvekilleriyle hararetle kucaklaştık. Gerçekten bu 
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birlik tablosu aynı zamanda gurur tablosuydu. Ben böylesine bir samimi ortamı TBMM’de hatırlamıyorum. TBMM’de 
kendi aramızda görmek istemediğimiz gerilimleri, yaşadıklarımızı hatırladığımızda, o ortamda birlikte olmamıza ne 
kadar ihtiyaç olduğunu gördük.  Demek bizlerin, iktidarın veya muhalefetin yokluğu değil varlığı önemliydi. TBMM 
Genel Kurulunda darbeye karşı millet iradesini ve egemenliğini koruma kararlılığımızı ortaya koyduk. Orada hep 
beraber olmak gerçekten büyük bir güçtü. Aslında varlığımız, sağlayan ortak paydanın ne kadar güçlü olduğunu 
ortaya koymuştu. Parti ayrımı olmadan bu kucaklaşma sahnesini, daha sonra Meclis Başkanının odasında iken, bir 
kadın milletvekili arkadaşın siz gelince çok sevindik, dediğini ve Meclis Genel Kurulunda o gece yaşananları dikkate 
aldığımızda ortak değerlerimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğu da ortaya konmuştu.

Bilahare TBMM yine bombaların hedefindeydi. Sonra da Meclis’in altında bir yere geçildi. Aslında geçtiğimiz yer bir 
sığınak değil. Bodrum katıydı. Meclis’in altında kapsamlı sığınak olduğu, toplantı yeri olduğuna dair şehir efsanesi 
doğru değildi. Bu konudaki değerlendirmelerimi hem orada hem de daha sonra Sayın Başkan’a  ilettim. Bu süreç içinde 
Meclis’in iradesini koruyarak, gerektiğinde bazı kararlar almamız gerekebilirdi. Gerçekten hem savaş yürütmüş hem de 
geçmiş darbelerin hedefinde olmuş Gazi Meclisimizin her ihtimali dikkate alması gerekirdi. Meclis Başkan’ı devletimizin 
2 numarasıydı. Kararlarına, Meclis iradesine ihtiyaç duyulabilirdi. Hedefte millî irade vardı, millî egemenlik vardı. Neyi, 
nasıl, ne zaman yapılacağına önceden öngörülmüş bir plan yoktu. Bu süreç içinde yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi 
muhakkak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Türk milletinin egemenliğinin yegane tecelligâhı olan TBMM’nin 
her ortama karşı hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum.

Burada bulunduğumuz sırada çok yakın silah sesleri ve bombalamalara şahitlik etmeye devam ettik. Bu arada bir 
televizyona telefonla katılmak için sesimin daha sağlıklı duyulması bakımından bulunduğumuz yerden daha yukarılara 
doğru ayrıldığım sırada canlı telefon konuşmasında bir başka bomba saldırısı ile sarsıldık.  Daha sonra büyük oğlum 
bulundukları yerden de Meclis’in yeniden bombalandığına şahitlik edince siz düşmandan da betersiniz tepkisiyle şok 
içinde Meclis’e gitmek için hamle yaparken zorla durdurulmuş olduğunu öğrendim.

Zaman zaman sığınak denilen yerde yakından gelen silah sesleri oldu.

Açıkça milletimizin sesini dile getirmek için bulunmamız gereken Meclis’te bomba ve kurşun sesleri vardı. Böyle bir 
gecenin sabahında AKP, CHP ve MHP ortak bildiri için çalışma yapıyor, yapılacak TBMM Genel Kurulunun toplanması 
ile ilgili hazırlıklar yapılıyordu. Liderlerin doğrudan Sayın Meclis Başkan’ı tarafından aranmasına, Meclisimizin de 
şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılmasına karar verildi.

Bu arada sabah artık tehlikenin geçtiği kanaatiyle oğlumu sayın milletvekilinin aracıyla tahliye etmek için Meclis 
binasından dışarı çıkarmak istedik. Sayın Kaya diğer kapıda arabasına ulaşmıştı. Ben de oğlumu oraya ulaştırmak için 
çıktığımda kurşun sesleriyle geri çekilmek zorunda kaldık. Tekrar binaya girdik. Sayın milletvekiline de hemen ayrılmasını 
söyledim. Daha sonraki bir vakitte büyük oğlum Çankaya Kapısından içeri girebileceğini söyledi. Biraz zaman geçtikten 
sonraki tekrar dışarı çıkmak için kapıya geldiğimizde bu defa tam Meclis’in karşısından gelen kurşun sesleriyle tekrar 
içeri girmek durumunda kaldık. Biraz daha zaman geçtikten sonra Çankaya Kapısından oğlumun içeri girmesiyle küçük 
oğlumu tahliye ettik. Ben tekrar Meclis’e girdim. Meclis Genel Kurulunda Sayın Meclis Başkanının başkanlığında sabah 
tekrar toplandık, bilahare saat 14.00’te toplanmak üzere ayrıldık.
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7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Milletimizin bu darbeye bu terör girişimine karşı duruşu aslında bir tarihi duruştur. Milattır.

Aslında TBMM’de aziz Türk milletinin temsilcileri bunları yaşarken, Türk milletinin de darbeye karşı duruşunu takip ediyor 
ve böyle bir millete sahip olduğumuz için gurur duyuyorduk. Ancak aziz milletimizin evlatlarının kendi egemenliğini 
ve iradesini korumak için verdiği mücadele ve kayıplar dikkate alındığında bizlerin bu yaşadıklarımızın ne önemi 
olabilirdi ki? Gazi Üniversitesi Hastanesinde darbe girişiminde hainlerin kurşunlarıyla ağır yaralanan, yoğun bakımda 
tedavisi süren TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ın ailesini ziyaret ettim. Ayrıca bu hain darbe girişiminde yaralanan 
vatandaşlarımızı da ziyaret ettim. Büyük bir acı. Eşini kaybetmiş, kendisi yaralı, çocuğu da Hacettepe’de ağır yaralı. 
Aslında binlerce örnekleri var. Dedim ya bunlara şahitlik ettiğinizde bizlerin yaşadıklarının pek önemi yok gibi. Rabbim 
şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza da acil şifa versin.

İhanet girişimine karşı siyasi liderlerimizle milletimiz adeta yekvücut olmuştur. Darbe girişimine karşı siyasi liderlerimizin 
tavrı topyekûn bir karşı çıkışı inşa etmiştir. Şüphesiz bu ihanet girişimin akamete uğratılmasında askerimiz ve polisimiz 
de görevlerini yerine getirmiştir. Ancak milletimizin topyekûn darbeye karşı fiili tutum sergilemesi tarihimizin önemli 
dönüm noktalarından biri olarak telakki olmalıdır. Aslında bu karşı çıkış darbenin bir ihanet girişimi olarak millet 
nezdinde idrakinin bir neticesidir. Bu idraki sağlayan da aziz milletimizin tarih içindeki engin sağduyusunu sağlayan 
değerlerdir. Böylesine bir ihanete karşı çıkmak bize bu coğrafyayı vatan yapan ecdadımızdan mirastır. Türk milleti bu 
coğrafyaya hakim olmuş ve her kararı kendisi vermiştir. Bu bakımdan milletimiz bu emanete, mirasa sahip çıkmıştır. 
Tarih, Türk milletinin sömürge artığı olmadığı, komite odalarında inşa edilmediği, vatana hep hakim olduğunu yazmış, 
milletimiz de gereğini yapmıştır.

Aslında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız, milletimizin topyekûn bu ihanet kalkışmasına karşı duruşu, aynı zamanda 
vatanımız üzerinde yapılmış veya yapılacak tüm senaryoların da akıbetini belirlemiştir. 

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Aslında ailemin iki değerli varlığı çocuklarımla süreç boyunca beraberdim. MHP Genel Merkezine beraber gitmiştik. 
Daha önce ifade ettiğim gibi küçük oğlum Yavuz benimle beraber TBMM’ye gelmişti. Büyük oğlumu Oğuzu da eve 
göndermiş, ihtiyaç olabilecek malzemeleri almasını istemiştim. Bir darbeyle karşılaşmıştık. Hedefte biz vardık ama 
böylesine bir alçak saldırıyla karşılaşacağımızı hiç düşünmemiştim.

Bombalandığında ben TBMM Genel Kurulunda oğlum da kulisteydi. Oğlum kuliste bombanın etkisiyle ufak tefek 
sıyrıklardan başka birşeyi yoktu. Daha önce ifade ettiğim gibi oğullarımı neden böyle bir ortam içine soktum diye 
kendimi sorgulamıştım. Büyük oğlum da TBMM dışındaydı, telefonla sürekli görüşüyorduk. Kardeşiyle de sürekli irtibat 
halinde, olan biteni takip ediyordu. Hep endişe içinde neler olup bittiğini takip ediyordu. Aslında dışarıdan da Meclis'e 
atılan bombaları görüyordu. Darbe girişimi sırasında şehit olan veya yaralanan birinci dereceden bir tanıdığım yok ama 
bence hepsi tanıdığımız. Onlar bizlerin kardeşi, oğlu, babası, anası… Aslında çok güzel bir söz var. Anlarsa uzağım 
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yakınım, anlamazsa yakınım uzağım olur. Bu bakımdan milletin  iradesine yönelik bu terörist girişime karşı tavır koyan 
milletimizle onların temsilcisi olan milletvekilleri birbirini anlamıştı. Bu bakımdan hep birlikte bu kara güne tanıklık 
ettik.

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Aslında darbe akşamı zaten TBMM’de toplantı halindeydik. Fiili olarak toplanmıştık. Gece Sayın Meclis Başkanının 
bulunduğu ortamda resmî olarak çağrısı yapılan olağanüstü toplantı düzeni ve bu toplantıda okunacak bildiri hakkında 
görüş alış verişi yaptık. Çok yoğun bir gece yaşamıştık. Darbeye karşı ortaya konulan kararlı tutum darbeyi akameti 
uğratmıştı. Artık milletvekilleri olağanüstü toplantıda millî egemenlik ve millî irade kararlılığını yeniden ortaya 
koymaya hazırdı. Ancak buna rağmen sabah Sayın Meclis Başkanının başkanlığında TBMM Genel Kurulunda yeniden 
bir araya gelerek toplantı nizamı ve usulü çerçevesinde saat 14.00 toplanmak üzere birleşimi kapattık. Bu tavrımız 
TBMM’nin bombalar altında bir darbe gecesi sonrasında dahi toplantıyı kendi iradesiyle kapatarak yeniden toplanma 
kararını verirken kendi hukukuna da kararlılıkla sahip çıkmasını da gösterir.

Sabah toplanmak üzere ayrıldıktan sonra oğlumun getirdiği elbiseleri giydim ve TBMM’nin bombalanmasına karşı 
tepkilerini dile getiren kendi iradesine sahip çıkan dışarıdaki vatandaşların olduğu yere geçtim.  Toplumun her 
kesiminden vatandaşlarımız TBMM'ye, millî irade ve egemenliğine sahip çıkmak için oradaydı. Muhteşem bir birlik 
ve beraberlik vardı. Türk milletinin egemenliğine, hâkimiyetine, iradesine ve demokrasisine sahip çıkma iradesinin ne 
kadar köklü olduğunu gösteriyordu bu tablo. Aslında darbecilere darbe vuran da bu sarsılmaz inançtı.

Daha sonra 14.00’teki toplantı önce 15.00’e, sonra da 17.00'ye alındı. Ve nihayet TBMM toplantıya başladı. Demokrasi 
şehitlerimize, vatan uğruna şehit olanlara saygı duruşu bilahare İstiklal Marşı ile toplantıyı açtık. Tarihi bir toplantı 
olduğunu söyleyebilirim. Demokrasiye, millî egemenliğe ve iradeye sahip çıkan siyasi parti liderlerinin orada varlığı 
çok önemli bir millî duruşun teyidiydi. Adli, idari ve mülki erkân dinleyici sıralarındaydı. Toplumumun her kesimini 
temsil edenler oradaydı. TBMM’ye yapılan hain saldırıya karşı millî iradenin yanındaydı. Aslında bombalar altında 
olan TBMM’nin millî egemenlik ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığının da verdiği mücadelenin yanındaydılar. Sayın 
Meclis Başkan’ı ve siyasi parti liderlerinin yaptığı konuşmalar ve tespitlerle demokrasi tarihimizde çok önemli bir ana 
canlı tanıklık etmiştik. Şunu ifade etmeliyim ki TBMM kendisine verilen görevi layıkıyla yapmıştı. Böyle bir Meclis’te 
Türk milletini temsil etmiş olmak ve orada olmaktan Allah’a hamd ettim. Aslında Türk milletinin egemenliğinin yegâne 
tecelligâhı olan TBMM temsil ettiği millet gibi gereğini yapmıştı. Türk milleti ve TBMM sarsılmaz bir şekilde yan yanaydı. 
Büyük bir bütünleşme vardı.

15 Temmuz gecesi milletvekilleriyle TBMM Genel Kurulunda oluşumuz, daha sonra liderlerimizle TBMM Olağanüstü 
toplantısında darbeye karşı haykırışımız zannederim Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir safhası ve aynı zamanda 
onurlu bir duruş olarak yerini alacaktır. 

10-Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke… Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cumhuriyetimiz millî egemenlik temelinde kurulmuştur. Millî egemenliğin millet iradesiyle tesisi demokratik hukuk 
devleti anlayışıyla mümkündür. Türk milletinin iradesini yok sayarak millî egemenliğe demokrasi ve hukuk dışı 
müdahaleler esasen cumhuriyetimizin yegane dayanağı olan milleti dışlamıştır.
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Türkiye demokrasi tarihi maalesef aynı zamanda onun kesintiye uğrayışının, muhtıra ve darbelerin talihsiz hatıraları ile 
doludur. Oysaki darbelerle demokrasilerin sekteye uğratılması, askıya alınması hatta ortadan kaldırılması demokratik 
hukuk devletlerinde olmaması gereken arizi bir görüntüdür. Ülke yönetimlerinin demokrasi dışı unsurlarla ele 
geçirilmesi ve sivil iktidarın yerine ara rejimlerin bir darbe ya da muhtırayla birlikte hakim kılınmaya çalışılması o ülke 
demokrasilerinin olgunlaşmasını ve süreklilik arz etmesini her zaman sekteye uğratır. Siyasi tarihimizde neredeyse her 
on yılda bir gerçekleşen, kimi zaman muhtıra, kimi zaman darbe, kimi zaman da postmodern darbe olarak nitelendirilen,  
demokrasimizi inkıtaya uğratan girişimlerin ülkeye verdiği zararları hep birlikte yaşadık.

Ancak şunu ifade etmeliyim ki böylesine bir düşmanlıkla hareket edilen bir girişimi tarih yazmadı. Gerçekten aklımızın, 
tecrübelerin ortaya koyacağı bir tablo değildi. Kurtuluş savaşını yönetmiş Gazi Meclis, korunması gerekirken devletin 
içinden bir grup hain tarafından bombalanıyor, kurşunlanıyordu. Vatandaşlarımız, polisimiz, askerimiz kurşunlanıyor, 
bombalanıyordu. Bu ne vicdana, ne akla, ne izana sığdırılabilecek, idrak edilebilecek bir husus değildi.

Türk siyaseti darbelere karşı demokrasisini koruyacak bir idrake de ermişti. Aslında geçirdiğimiz tecrübeler bir darbe 
girişiminin meşruiyet zeminini ortadan kaldırmıştı. Bu bakımdan 15 Temmuzu bir darbe girişimi yerine ihanet 
kalkışması olarak değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim.

Bütün bu geldiğimiz safhanın uzun dönemli bir plan ve hesabın neticesi olduğunu görmemiz gerekir. 15 Temmuz gecesi 
TSK içine mevzilenmiş FETÖ’cü bir kadro, bir yapılanma ülke yönetimini ele geçirmeye kalkışmıştır. Türkiye, hiçbir zaman 
şahit olunmamış saldırı ve tecavüzlere maruz kalmıştır. Türk milletinin güvenliğini sağlamak üzere muhataplarına tevdi 
ve emanet edilmiş silahlar, acımasızca yine millete çevrilmiştir.

Bu tabloyla bu darbe girişimin mazimizdeki girişimlerden farklı bir mahiyet oluşturduğu görülmektedir. Bu darbe 
girişiminde ilk defa TBMM bombalanmış, polis hedef alınmış, halkımız kurşunlanmıştır. Öte yandan bu darbe girişimine 
ilk defa sivillerin fiili olarak görev aldığı müşahede edilmiştir.

Bu darbe kalkışmasının böylesine kritik bir coğrafyada ülkemize yönelik tehditlerin giderek arttığı, küresel hesapların 
yapıldığı bir dönemde TSK’nın emir komuta zincirine yapılmış olması, TSK’yı bağrından çıktığı milletimizle karşı karşıya 
getirmiş olması, devletin yöneticilerine suikast planlaması, Meclis'i bombalamasının amaç ve hedeflerinden birinin 
de TSK’yı milletle çatıştırmak, TSK’yı zayıflatmak olduğu da dikkate alınmalıdır. Ancak bu ihanet girişiminin akamete 
uğratılarak deşifre edilmesi aslında TSK’yı daha da güçlendirdiğini düşünüyorum. Zira TSK gibi güzide bir kurum içinde 
bu ihanet odaklanmasının savunma ve güvenlik önemli bir zafiyet kaynağı  oluşturduğu, bunlardan arınan TSK’nın 
üzerine düşen millî görevlerin yerine getirilmesinde imkan ve kabiliyetlerini daha etkinlikle kullanmasını sağlayacağını 
düşünüyorum.

Darbeler sürecine bakıldığında bu girişimin asıl amacının ne olduğunun muhakkak ortaya çıkarılması gerekir. 
Kanaatime göre 15 Temmuz bir darbe girişimin ötesinde amaç ve hedefleri vardı. 15 Temmuz ihanet kalkışması bir 
başka gelişmelerin alt yapısı olarak değerlendirilmelidir. 15 Temmuz FETÖ saldırısı adeta kolektif terör eyleminin bir 
safhasıdır. 15 Temmuzda millî tepki doğmamış olsaydı, düşmanla boğuşa boğuşa teyit edilen millî hak ve çıkarlarımız, 
bugün ülke içinde ve dışında yaşadıklarımızı da dikkate aldığımızda terörizmin kanlı dişleri arasına sıkışarak öğütülmüş 
olacaktı.
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Herşeyden önce şunu ifade etmeliyim ki bugüne kadarki darbelere baktığımızda batı dünyasının bunları kendi 
eksenindeki bir Türkiye için araç olarak kullandığı veya desteklediği veya yorumladığını görüyoruz. FETÖ’cü hain darbe 
kalkışması sonrasında olan bitenin dış boyutunu ve dış etkilerini değerlendirmek için batı basınında yazılanları okudum.

Şunu açıkça ifade etmeliyim ki batı basını karşılaştığımız tehdidi ne anlayabilmiş ne de tanımlayabilmiş. Çok net bir 
darbe karşıtı tutum sergilenmiyor. Bu darbe girişimine yol açan bu sinsi yapılanmayı, bu darbe girişiminin milletimize 
maliyetini, bu darbe girişiminin muhtemel sonuçlarını gözardı eden değerlendirmeler yapıyor.

Meclisimiz bombalanmış, suikast planlanmış, halka ateş açılmış, ordu kendi içinde çatışmaya girmiş, TSK komuta heyeti 
rehin alınmış, polis darbecilere karşı mücadele etmiş, şehitlerimiz var, yaralılarımız var… Bu realiteleri görmüyor…

Türkiye’nin batı menfaatleri için çok önemli olduğu gerçeğini dikkate aldığımızda darbe süreçlerini de sonuçlarını da bu 
eksende ele alabileceğini dikkate almak gerekir.

Ancak batı kaynaklı BOP, Sykes Picot, Çözüm Süreci gibi projelerin asıl hedefinde Türkiye olduğunu dikkate aldığımızda 
bu darbe girişimine karşı batının tavrını iyi irdelememiz, darbenin asıl amacının ne olduğunu sorgulamamız, bundan 
sonraki gelişmelerin ne olabileceğini ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum.

1980’de bizim çocuklar dediklerinin 15 Temmuzda versiyonu gayrimeşru çocukların amacı neydi, nedir?

Darbe girişiminin asıl hedefi; Ordusu kendi içinde ve milletle, polisin askerle çatıştığı kaotik ortam ve bu ortamdan 
birilerinin amaçlarına ulaşma zemini miydi?

Sayın Genel Başkanımızın darbenin iç savaş ortamı oluşturma amacının olduğuna dair tespitinin çok ciddiye alınması 
gerekir. Bu darbe girişiminin dış amaç ve hedeflerden ayırt edilerek tahlili mümkün değildir.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Tarihimizde ilk defa böylesine bir ihanet olayıyla karşılaştık. Ancak şunu ifade etmeliyim ki bu ihanet girişimine 
karşı da ilk defa böylesine bir kararlılık ortaya konmuştu. Bu bakımdan benim, sizin, hepimizin orada bulunması 
da, bulunduğumuz sırada saldırılara maruz kalmamız da TBMM tarihinde bir ilkti. Burada şunu ifade etmeliyim ki 
bizler orada olduk ama unutmayalım ki aslında tüm milletvekilleri oradaydı ve yüreği oradaydı. Kişisel varlığımızdan 
öteye kurumsal olarak orada bulunmamız çok önemliydi. Ben bu bakımdan orada Türk milletini  temsil  eden her 
milletvekilimin orada olduğunu düşünüyorum. Bizler gelebilmiştik. Gelemeyenler vardı.

Orada olmamızı sağlayan, oraya gitmemizi sağlayan neydi? Toplantı yeter sayısı mı aranmıştı, oylama mı vardı? Çağrı 
mı yapılmıştı? Bir organizasyon mu vardı? Hayır… Ancak millî egemenlik ve iradeye karşı yapılan bir ihanet girişimine 
karşı Türk milletinin iradesi ve egemenliği teslim alınamayacağı kararlılığını ortaya koymak için oraya gittik. Oraya 
gitmemiz gerekir diye düşündük. Ve oradaydık. Yani bir bakıma içselleştirilmiş bir refleksi, iradeyi ortaya koymuştuk. 
Kararlıydık. Sözde değil özde millî egemenliğe ve iradeye sahip çıkmıştık. TBMM’de milletvekillerinin orada bulunması, 
darbeye karşı çıkışı elbette darbenin başarısız olmasını sağlayan çok önemli bir duruştu.
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Türk milletinin, kendini temsil eden milletvekillerini TBMM’de görmesi darbeyi akamete uğratma yolunda milletimizin 
duruşuna güç kattı. Aslında TBMM’nin bombalanması bu darbecilerin zihniyetini deşifre etmişti. Bunlar millet 
düşmanıydı. Milletimiz bir ihanet girişimiyle karşılaştığını böylece görmüştü. Nitekim TBMM’nin bombalanmış 
olmasının kurşunlanmasının tahribatı daha sonra da darbenin ihanet boyutunu gösteren bir tabloydu. Bu darbe 
girişimde karşı bazı çevrelerin ikircikli yaklaşımına karşı bombalanmış TBMM tablosu çok yeterli bir cevaptı.

Gerek bizlerin orada bulunması, gerekse darbeye karşı duruşumuz bence tarihimiz içinde yerini almıştır. Aslında 
bu duruş tarihin bize yüklediği ve öğrettiği millî duruşun bir örneğiydi. Ben bu ihanet girişimi ve bunun akamete 
uğratılması sürecinde TBMM’nin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu kararlılığın üzerimizde oyun oynamak, tuzak 
kurmak isteyenlerin akıbeti için ibret alınması gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. Velhasıl Türk milletini temsil 
eden biri olarak egemenliğimize ve irademize yönelik saldırı karşısında orada olmamız gerekiyordu. Olduk. Ama bence 
asıl kahraman Türk milletidir.  Aziz milletimizin verdiği mücadeleyi ve kayıpları dikkate aldığımızda temsil ettiğimiz 
milletimizin büyüklüğünü daima hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Bu arada şunu da ifade etmem gerekir. TBMM’de bulunduğum sırada bombalanmış olmak, kurşunlanmam belki bizlerin 
bedenini hedef almış olabilir. Ama bizim bedenimizden ziyade temsil ettiğimiz milletin iradesiydi, egemenliğiydi 
teslim alınmak istenen. Gerçekten orada bulunduğumuzda bedenimize gelebilecek bir zararı hiç düşünmedim. 
Devamlı TBMM egemenlik ve iradenin yegane kaynağıdır. Bir karar almamız gerekirdi, gerekebilirdi. Madem millet 
egemenliğine ve iradesine darbe vuruluyor milletin iradesi esir alınmak isteniyor, bu iradeyi ve egemenliği korumak 
gerekir diye düşündüm. Netice itibariyle milletvekilinin canından ziyade iradesi önemliydi. Ben o ortamda da bunu dile 
getirdim. Sayın Meclis Başkanı devletimizin iki numarasıydı. Karar alması gerekebilirdi. Köklü bir devlet geleceğimiz 
içinde milletimizin bizden beklediği gerekli kararları gerektiği zaman alabilmekti. Bizlerde orada olmamız gerektiğini 
düşündük ve olduk. Gidişat hakkında TBMM’nin bir karar alması gerekiyor idiyse de o kararı alırdık. Unutmayalım ki 
Kurtuluş Savaşını da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu Gazi Meclis yürütmüştü.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Şüphesiz bu ihanet kalkışmasına karşı duruşumuz kadar bu süreçten gerekli dersleri çıkarmamız gerekmektedir. Elbette 
öncelikle bu ihanet girişiminin bütün unsurları, sorumluları ve kaynaklarının hesap vermesi sağlanmalıdır. Zaten bu 
konuda önemli adımlar atılmıştır, atılmaktadır. Hukuki süreç de devam etmektedir. 

FETÖ’yle mücadele edilirken, yeni mağdurlar üretmek, suçsuz ve günahsız insanlarımızın hayatlarını zindana çevirmek 
yanlışına düşülmemelidir. FETÖ ile mücadele edilirken yeni mağduriyetlerin oluşması, asıl suçlu ve sorumluların 
kullanabileceği bir zırh ve gerekçe haline gelebilir. 

Bu karanlık girişim sonrası muhakkak sağlıklı değerlendirmeler yapmamız ve gerekli tedbirleri tavizsiz almamız gerekir.

Aslında yapacağımız muhasebe sadece bu darbe girişimiyle ilgili değil bu girişimi yapanların yükseldiği ortamı dikkate 
almalıdır.

15 Temmuz 2016 Türk siyaseti için de bir dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuzda milletimiz ve siyasi liderlerimiz 
aynı tavır içinde bu ihaneti püskürtmüştür. Bu bakımdan aslında bir milat olmuştur. Daha sonraki süreç içinde Sayın 
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Cumhurbaşkanı ile beraber MHP, AKP ve CHP liderlerinin bir araya gelmesi, bilahare 7 Ağustosta Yenikapı’da milletle 
buluşması son derece önemlidir. 7 Ağustos, 15 Temmuz miladının kararlılıkla teyididir.

Bu bakımdan 15 Temmuz öncesinden çok farklı bir süreç içinde olunmasıyla aziz milletimiz muhakkak kazançlı çıkacak 
ve Türk siyaseti millet nezdinde hak ettiği güveni onaracaktır. Kutuplaşan, uzlaşma arayışından uzaklaşan siyasetin 
kısırlaştığını, birbirini anlayamadığını, bunun da demokrasinin siyaset içinde denge ve denetimden uzaklaşmasını 
sağladığını ve bunların maliyetini dikkate aldığımızda 15 Temmuz sonrasındaki anlayış ve arayışların ne kadar önemli 
olduğunu görürüz. Bu bakımdan bu arayışların somut sonuçlar vereceğine inanıyorum.

Aslında bu ihanet girişimine karşı topyekûn karşı çıkmamız, ortak değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymuştur. Farklı görüş ve düşüncelerimiz olabilir ama hepimizi birbirimize bağlayan ortak değerlerimiz vardır. 
Milletimiz bu ortak değerlere sahip çıkınca kendisinin de var olacağını bilmiştir. Bu bakımdan tarihin inşa ettiği 
ortak değerlerimizi ayrıştırmak değil, aksine sahiplenmek gerekmektedir. Bu ortak değerler sağduyumuzdur. Bu 
ihanet girişime karşı yabancı ülkelerin ikircikli davranışları millî birliğin ve beraberliğin, millî bilincin ne kadar önemli 
olduğunu da ortaya koymuştur. Millî bilincin kaynakları diri tutulmalıdır. Millî bilinç, iç bütünleşmenin yanı sıra dış 
tehditlere karşı duruşun da zeminini oluşturur. Millî bilinç yoksa, "kim, ne adına, hangi hedef için birlikte olacak ya da 
mücadele edecek" belirsizleşir. İhanet girişimine karşı duruş, egemenlik ve bağımsızlık ekseninde var olan milletimizin 
millî bilincinin sonucudur.

Parti devleti veya paralel devlet değil millî devlet anlayışı içinde devlet yönetiminde objektif esaslara dayalı liyakat ve 
basiretli kadrolara ihtiyaç olduğu açıktır. Üst aklın bertaraf edilip yerine millî akılın hakim olduğu bir Türkiye ancak her 
türlü güçlüğü aşabilir.

Diğer taraftan sivil toplum örgütlenmesi millî kültür ve bilinç düzeyine ulaşmış değerler bütünü giderek yükselen 
bir toplumda, kamu yararı ve toplumsal çıkarların, kişisel çıkarların önüne geçebilmesini temin edecek çoğulcu bir 
demokrasinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.  Bu önemli rolü dikkate alındığında aslında sivil toplum örgütlenmesinin 
özellikle dış kaynaklara bağımlılığı hususunda düzenleme yapılması düşünülmelidir.

Batıcı bloğun ideolojik ve stratejik tercihlerinin müdahalelerin hem oluşmasında hem de sonuçlarında oluşturduğu 
etkinin boyutları, millî egemenliğe ve bağımsızlığa dayalı cumhuriyetimizin bu vasıfları da dikkate alınarak 
incelenmelidir.

12 Eylül 1980 darbesini “bizim çocuklar” diyerek algılayan dış çevrelerin uluslararası güç dengesi içinde Türkiye’yi içindeki 
güçlerle kontrol etme amaçlarının araştırmaya konu süreçlerden arındırmak mümkün değildir. Şüphesiz böylesine bir 
etkinin zaman içinde hangi aktörler tarafından üstlenildiği de önemlidir. Zamanın ruhu dikkate alındığında uluslararası 
güç odaklarının Türkiye dengesi üzerinde etkin olma yöntemlerinin mahiyet ve mecra değiştirdiği ifade edilebilir.

Türkiye’nin batı karşısında güdümlü-bağımlı ilişkilerini yeniden, temelden ele alarak, batıyla karşılıklılık ve hakkaniyet 
esasında onurlu bir dış ilişkiler konseptini inşa etmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin kendi "tarihsel 
coğrafyasında" yeni bir millî menfaate dayalı dış siyaset açılımına ihtiyaç vardır.

Batı dünyası Türk milletinin darbeye karşı durmasını dahi anlayabilmiş değil. Sanki darbenin hedefine ulaşmaması 
hayal kırıklığı yaratmış gibi…
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Batının menfaatleri için işine geldiği gibi kullanmak istediği demokrasi, parlamenter sistem, insan hakları, bağımsız-
tarafsız yargı, hukuk devleti ve hür medya gibi değerlerin aslında millî egemenlik ve bağımsızlık ekseninde kurulmuş 
millî ve üniter Türkiye Cumhuriyetinin itici gücü ve daimi ekseni olduğunu görmemiz gerekir.

Batı’nın bu darbe karşısındaki tutumu ile güven krizine giren ilişkilerimiz demokrasimizi güçlendirme çabalarımızı daha 
da artırarak cevap bulmalıdır. Bu bakımdan hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, insan hakları, hürriyet, özgür medya, 
bağımsız ve tarafsız yargı ve parlamenter sistemin denge ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi çabalarımız 
artırılmalıdır. Bu kavramların batı dünyasının tekelinde olmadığını göstermeliyiz.

Kamuda milletin hukukunun üstünde  bir başka  mensubiyeti   önceleyen   bir   zihniyet   hukuk devletiyle    
bağdaşmayacaktır. Bu çerçevede sadece ve sadece milletin hukukuna bağlı ve sadece onu üstün kılan, hak ve menfaatleri 
vatandaşlık hukuku esasına göre dağıtan ve yöneten bir yönetim ve adalet anlayışına ihtiyacımız vardır.

Medyanın giderek sadece belirli menfaatlerin veya politikaların pazarlama aracı haline dönüşmesi halkımızın sağlıklı 
ve doğru bilgilenmesine engeldir. Özgür medyanın bu darbe sırasında oynadığı rolü dikkate alarak farklı fikir ve 
düşüncelerin halkımıza ulaştırılmasında kamusal görevini layıkıyla yerine getirmesini sağlamak çok önemlidir.

Öte yandan demokrasimizde denge ve denetim mekanizmalarını güçlendirmenin, parlamenter demokrasimiz tahkim 
etmenin egemenliğimize ve irademize yönelecek her türlü tehdide karşı önemli bir sigorta görevi üstleneceği dikkate 
alınmalıdır.

Türk milleti TBMM’nin içinde de, dışında da aziz Atatürk’ün egemenlik ve bağımsızlık temelinde kurduğu cumhuriyetine, 
devletine sahip çıkmıştır.

Ve bu iki temel ekseninde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!
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Orhan ATALAY

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı 
24, 25 ve 26. Dönem Ardahan Milletvekili

Darbe girişimini Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekât Dairesi Başkanlığına atılan ilk bomba ile öğrendim. Evimin 
yakınında bulunan Özel Harekât Daire Başkanlığına birincisinde 7, ikincisinde ise 40’a yakın polisin şehit olduğu iki 
bomba atılmıştı. Önce bombanın Kızılay’da DAEŞ veya PKK tarafından patlatıldığını düşündüm. Haber kanallarını 
açtığımda ise darbe teşebbüsünün olduğunu öğrendim. Bunu öğrendiğimde Suriye Vak’ası ile birlikte gün be gün 
kesifleşen bulutların artık bizim de üzerimize kan, ölüm ve yıkım yağdırmaya başladığını hissettim. O anda çarenin 
henüz vakit var iken milletçe amansız bir karşı koymayı gerektiğini, tek çarenin bu olduğunu düşündüm. 23. Dönem 
Erzurum Milletvekili Saadettin Aydın’la telefonla yaptığım kısa bir istişareden sonra AK PARTİ Genel Merkezinde 
buluşmak üzere evimden ayrıldım. Şoförü beklerken Gölbaşı’na atılan ve gecenin en vahşi, ikinci bombası ile sarsıldım. 
Dönüp baktığımda Özel Harekât alev alev yanıyordu. O bomba ile darbe teşebbüsünün oldukça kanlı olacağını tahmin 
ettim. Genel Merkeze gitmek üzere yola çıkmıştım, ancak yolda kararımı değiştirip Meclis’te toplanıp Meclis'i çalışır hale 
getirmenin daha etkili olacağını düşünerek sosyal medya üzerinden bazı milletvekili arkadaşlarla Meclis’te toplanmaya 
karar verip oraya yöneldim.

Konya Yolundan Kızılay sapağına geldiğimde yolun kapalı olduğunu gördüm, dönüp Çetin Emeç Bulvarından Dikmen 
Caddesinden, oradan Meclis’e geldim. Meclis’in Dikmen Kapısı mavi renkli iki servis otobüsü ile kapatılmak üzere iken 
Meclis’e girdim. Meclis’e ilk gelen birkaç arkadaştan biriydim. 

Meclis’e ilk girdiğimde Meclis İdare Amirimiz Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun odasına girdim. Yine Ankara 
Milletvekilimiz Jülide Hanım nefes nefese henüz gelmişti. Bir müddet oturduktan sonra parti grubu katına çıktım. 
Grup başkanvekilimiz İlknur Hanım vardı. Bir süre sonra aşağıya inmek için çıktığımızda koridorda Bursa Milletvekilimiz 
Bennur Hanım ile Trabzon Milletvekilimiz Ayşe Hanım da gelmişlerdi. Doğrusu tekerlekli sandalyede en erken gelen 
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birkaç vekilden birisinin Bennur Hanım’ın olması takdire şayandı. Birlikte tekrar Ahmet Bey’in odasına indik. Bir süre 
sonra sayımız 10’u aştı. Dikkatimi çeken hususlardan birisi de yaklaşık 10-11 vekilin 7-8’inin bayan oluşuydu. 

Gölbaşı’na atılan özellikle de ikinci bomba ile ciddi manada irkilmiştim, Meclis’e vardığımda ise savaş uçak ve 
helikopterlerin Devlet’in temel kurumlarının tepesinde alçaktan uçuşlar yaptığına tanık oldum. Bu manzara o 
gecenin çok çetin, uzun ve nice katliamlara gebe olduğunu düşündüm. Meclis’in de aynı şekilde hedef alınacağını, 
bombalanabileceğini tahmin etmek zor değildi. Bu nedenle gelir gelmez Meclis’te bulunan polis memurlarına hava 
saldırısına karşı silah ve mühimmatlarının bulunup bulunmadığını sormuştum.

Meclis’in bu konuda savunmasız olduğunu öğrenmiştik. Bir süre sonra Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın da 
Meclis’e geldiğini öğrendik. Birlikte kuliste karşılaştık, Genel Kurulu açmaya karar verildi. Bir süre kapıların anahtarlarını 
aramakla geçti, anahtarlardan sorumlu görevliye ulaşılamayınca bazı arkadaşlar kapıyı kırmayı bile denediler. Derken 
Genel Kurula girdik. Meclis Başkanımız kürsüde, bizler ise etrafında, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamayı bazı vekil 
arkadaşlar cep telefonlarıyla dışarıya ulaştırmaya çalışıyorlardı. O esnada TV kanallarıyla irtibat arayışları sürüyordu. 
Derken bir süre sonra bazıları Meclis’e, oradan da Genel Kurula ulaştılar. 

Genel Kurulun açılmasıyla birlikte uçaklar da Meclis Binasının üzerinde alçak uçuşlara başlamışlardı. İlk anda alçaktan 
uçuşlar ve sonik patlamalarla Meclis'i kapatmaya zorladıklarını düşünüyorduk. Bir süre sonra muhalefet partilerinden 
de bazı vekiller geldiler. Önce CHP’den sonra MHP’den bazı arkadaşlar geldiler.

Meclis kapanmayınca ilk bombayı bahçeye, ikincisini ise doğrudan Meclis Binasına attılar. Sonrasında da irili ufaklı 
birçok bomba atıldı. İlk bombanın atıldığı ana kadar başlangıçtaki tedirginliğim gitmiş, daha sakindim. Beklediğim 
şeyler oluyordu. Belki de ne yapılması gerektiğine dair karar vermişliğin rahatlığı vardı çoğumuzda. Genel Kurulda 
mücadeleye karar vermişliğin sükuneti ile oturuyorduk. Meclis Başkanı kürsüde, üç partinin yetkilileri gelmiş, vekiller 
ise sıralarında oturuyorlardı. Grup başkanları sırasıyla olaya ilişkin açıklamalar yaptılar. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ 
konuşmasını yapmak üzere kürsüye varmıştı ki, AK PARTİ Grup Başkanı Mehmet Muş 1. Ordu Komutanının basına düşen 
açıklamasını okumaya başladı. Açıklama daha bitmemişti ki, sonradan Meclis bahçesine düştüğünü öğrendiğimiz ilk 
bomba atıldı. Bazı vekiller sıralarından fırlayarak tepkilerini ifade ederlerken, bazılarımız sanki bekliyormuşuz gibi 
gayet sakince karşıladık. Kalplerimize bir sükunetin inmiş olduğunu düşünüyorum. Çetin vakitlerde mümin kalplere 
indirilen ve Kur’an’da "sekine" diye ifade edilen şeyin "huzur, kararlılık ve cesaret" olduğunu o gece kavramıştım. O anda 
Meclis duvarında asılı "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" yazısının önünde bir resim çektirip Facebook aracılığıyla 
"Alçaklar asla kazanamaz" diye not düştüm.

Atılan bombaların şarapnel parçalarıyla yaralanan polislerin olduğunu öğrendiğimizde Meclis koridorlarını hızlıca 
dolaştım. O esnada 16 polis ile Hatay Milletvekilimiz Hacı Bayram Bey’in, kızı ve eşiyle birlikte Meclis’e girmek üzere 
iken yaralandıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını öğrenmiştim.

Peşpeşe atılan bombaların etkisiyle yıkılan yerlerden Genel Kurula toz dolmaya başlamıştı. Öyle ki, bir süre sonra nefes 
almakta zorlanmaya başlamıştık. İçeride ince, kuru bir toz yoğunluğu vardı. Özellikle Meclis Ana Binasına isabet eden 
ikinci bombadan sonra Genel Kuruldan ayrılmak zorunda kaldık. Bahçeye çıkamıyorduk, içerideki bombanın tahribatını 
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gördüğümde ise doğrusu hiç şaşırmamıştım. Daha fazlası olabilir diye düşündüm. Hamdolsun olmadı. Bütün olan 
bitenler darbecilere karşı sadece öfkemi, cesaretimi ve mücadele azmimi artmıştı. Bunları ibreti alem olsun diye Meclis 
önünde boncuk ipe dizer gibi dizmek gerektiğini ilk kez orada düşünmüştüm. Çünkü "Milletin Haremi"ne tepeden 
hayasız bir tecavüz ve alçakça saldırılar yapılıyordu.

O gece Meclis’te AK PARTİ, CHP ve MHP’den grup başkanvekilleri ve bazı vekillerle demokratik bir dayanışma içinde 
olmanın önemini kavramış, böyle bir birlikteliğin milleti, Meclis'i, siyaseti ve demokrasiyi nasıl güçlendirdiği 
hissini de yaşıyorduk. Millî meselelerde ortaya çıkan bu dayanışma ruhunun büyütülmesiyle diğer temel toplumsal 
sorunların da üstesinden daha rahat gelmenin imkanına da tanık olmuştuk. Bu birliktelik aynı zamanda o oranda 
elzem ve yararlıydı da.

Cumhurbaşkanımızın çağrısı elbette ki çok gerekli ve önemliydi. Bu tür durumlarda bir önderin ve ona inanmış bir 
milletin olmasının önemi elbette ki tartışılmazdır. Daha işin başında mücadeleye, direnişe karar vermiş bir liderin 
önderliğinde asrın en kanlı, vahşi ve barbar teşebbüsünü büyük bir kahramanlıkla püskürtmüş, dünyayı kendisine 
hayran bırakmış bu millet için yazılması gereken nice destanlar olduğunu düşünüyorum. Tarih boyunca nice hayasız 
akımları boğmuş bu milleti  yüce Mevla iki dünyada da aziz kılsın. Çünkü milletimiz o gece bir kez daha zilletten bir 
hayat elbisesi giymektense ölümden bir izzet libası giymeyi tercih etmişti.

Ertesi gün yapılan toplantı iki anlama geliyordu: 1. Tehlike geçmedi, 2. Mücadeleye devam. Milletin reyini ve vekaletini 
ilahi bir emanet ve namus olarak yüklenmiş bulunan Meclis o gün tıpkı Birinci Meclis’te olduğu gibi ulvi bir ruh haliyle 
saygınlığını yeniden inşa ve izhar etmiştir. O günkü duygularım bu eksende oluşmuştu. "Asımın nesli diyordum ya…" 
diye başlayan mısraları mırıldamış ve tweetlemiştim.

Her bir darbenin bu ülkeye onlarca yıla mal olmuş etkilerini kavramış iseniz şayet, darbeye direnmenin ne derecede 
elzem olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Ancak tarih ve coğrafyanın bu kesitinde Türkiye’de yapılacak bir darbenin 
diğerlerinin toplamından katlarca fazla olacağı açıktı. Önceki darbelerden tamamen farklı neden, yol, yöntem ve 
sonuçlara sahip bu son darbe teşebbüsüyle ilgili elbette ki çok şey söylenebilir. Mitinglerde sıkça dillendirdiğim Namık 
Kemal’in: "Muini zalimin dünyada erbabı denaettir. Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten" beyti ile bu son 
darbenin niteliğini anlatmaya çalışmıştım.

Darbe teşebbüsüne karşı her kesimden insanımız tarihi bir direniş ortaya koydu. Çünkü bu teşebbüs hiç bir vicdanda tek 
haklı bir makes dahi bulmamıştı. Ama herkes bu teşebbüsün ülkeyi bilinmez karanlıklara gark edeceğinin idrakindeydi. 
TBMM de aynı duyarlılıkla davrandı ve o gece Ankara’da bulunan tüm vekil arkadaşlar kimileri hem de aile efradı ile 
birlikte Meclis’e gelerek tepkisini ve direnişini ortaya koymuştur. Milletçe yazılan bu tarihi destan eminim tüm dünyadaki 
darbeciler için ciddi caydırıcı, ama halklar için umutlu bir milat olmuştur. 

Yüce Mevlam başta cennet vatanımız olmak üzere hiçbir ülkeye bu tür kanlı, ahlaktan, akıldan ve vicdandan yoksun bu 
türden hayasız teşebbüsler yaşatmasın.
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Orhan KARASAYAR

TBMM İdare Amiri 
23, 24, 25 ve 26. Dönem Hatay Milletvekili

Tabii öncelikle Anadolu’daki bin yıllık acıyı yaşadık. Ben bu hain FETÖ Terör Örgütünü şiddetle kınıyorum. Bu insanın, 
hayvanın hiç kimsenin yapamayacağı bir girişimdi. Bunların amacı sadece darbe değil, ülkemizi Türkiye Cumhuriyetini 
tarihten silme girişiminde bulunmuşlar. Bu projeyi gerçekleştirmeye çalışmışlar. Çok şükür önce yüce rabbimiz 
sonra Cumhurbaşkanımız aziz milletimiz o alçaklara haddini bildirdi. Ben bu alçaklara söyleyecek söz bulamıyorum. 
Vatandaşlarımızın verdiği vergilerle alınan topları, tüfekleri o masum insanlara, vatandaşlarımıza yönelttiler.  Ama biz 
hükûmetimiz olarak bunları en ağır şekilde cezalandıracağız. Tabii yüce Rabbimin bunlara en büyük cezayı vereceğini 
de biliyorum.

Darbe gecesi bölgeye gitme durumumuz vardı. Tabii geç bir saat olduğu içinde kararsız kaldım. Sonra telefonlar gelmeye 
başladı. Dışarıda olduğum için herkes darbe falan demeye başladı. Bende “Ne darbesi darbe falan olmaz o yıllar geride 
kaldı” dedim. Sonra eve gelip TV açtım. Sonra İstanbul Köprüsünde tankların olduğunu gördüm. Aklıma gelen, DAEŞ ile 
ilgili çok ciddi bir istihbarat almışlar onun için tedbir alıyorlardır. Bu arada telefonlar yoğunlaşmaya başladı, uçak sesleri 
vs. saat 23.00 suları beklemeye başladık. Kafamız karıştı, darbeyi dedik buna kimse cesaret edemez. Ülkede darbeyi 
gerektirecek hiç bir şart yok Allaha şükür. Ekonomik olarak, ülkemizin yönetimi, ülkemiz güçleniyor büyüyor. Demokrasi 
noktasında bir eksiğimiz yok çok şükür. Sürekli yasalar çıkarıyoruz.  75 milyon insanımızın refahı için çalışıyoruz. Tabii 
süreç ilerledikten sonra Genel Merkeze gitmek için hazırlanırken mesaj geldi Meclis'e gelin diye. Tabii hemen Meclis'e 
geldik. Oğlum da bırakmadı illa “Baba bende geleceğim” dedi.  Oğlumla beraber Meclis'e doğru yola çıktık. Tabii 
arkadaşlar Genelkurmay tarafındaki kapıların kapalı olduğunu söylediler. Biz de Çankaya Kapı'ya doğru yöneldik. Tabii 
bu arada telefonlarımız  hiç susmuyor. Vatandaş tedirgin sürekli arıyor.  Tabii bölgeden arayan çok fazla biz de dedik 
sabredin Allah’ın izniyle bir şey olmaz. Bu ülkeye kimse darbe yapamaz cesaret edemezler derken tabii darbe girişimi 
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oldu. Artık her şey netleşir gibi oldu. Tabii yollar kapalı olduğu için Turan Güneş Bulvarından Çankaya Kapı'dan giriş 
yapacaktık. Tabii Çankaya Kapıda araçlarla kapatılmış. İki otobüsün arasından bir araç geçebilecek kadar yer bırakılmış 
Meclis'in servis otobüslerini koymuşlar. Polislerin yardımıyla içeri girdik hemen 1 nolu kapının oraya aracımızı park 
ettik. Meclis'te polis arkadaşlarımızdan başka kimse yoktu saat 23.30 sularıydı. Fazla kişi yoktu odama geçtim. Sonra 
Ahmet Gündoğdu Bey'in odasına geçtik.  7-8 arkadaştık gündemi değerlendirmeye başladık. Meclis Başkanımız geldi 
bu süreçte. Meclis'i çalıştırmamız gerekiyor.  Tabii bu arada da TRT spikeri darbe yapıldığını açıkladı. Bizde bunun üzerine 
Meclis'i çalıştırmaya karar verdik.  Meclis Başkanımızla beraber yürüdük kapıyı açamadık anahtar yok. “Kıralım” dedik, 
kapılar çok sağlam. Bu arada anahtarlar geldi. Girdik içeriye Meclis Başkanımızla beraber. Bu arada da muhalefet 
milletvekillerimiz de gelmeye başladı. Direkt Genel Kurula geldi arkadaşlar. Grup Başkanvekilleri vardı, MHP’den Erkan 
Akçay vardı, CHP’den Levent Gök vardı, Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı geldi. Tabii Meclis'i açtık ama yayın 
yapamıyoruz.  Canlı yayın problemimiz var. Başkanımız konuşmaya başladı. Meclis TV çalışmıyor. “Nasıl yapacağız?” 
personel yok. Canlı yayın yapmazsak Meclis’in çalışmasının bir anlamı yok.  Bu arada Süleyman Soylu Bakanımız 
geldi. Kapıda canlı yayın araçlarının olduğunun haberi geldi bize. Emniyet Daire Başkanını aradım  “İçeriye gelsin canlı 
yayın aracı” dedim. Emniyet Daire Başkanı bana “Başkanım araçları kapının önünden çekemeyiz, çok büyük bir risk 
pusuda olabilirler.” dedi. Biz orayı açtığımız zaman tanklarla içeriye girebilirler endişesiyle otobüsleri çekme şansının 
olamayacağını söyledi. Bunun üzerine ben Süleyman Soylu  Bakanımız ve bir kaç milletvekili arkadaşımızla beraber 7- 8 
kişi varız Dikmen Kapı'ya doğru yürüdük. Canlı yayın aracını içeriye alıp canlı yayın yapmamız gerekiyor. Ee canlı yayın 
yapmazsak Meclis'i açmamızın bir anlamı yok, vatandaş görmeyecek ki. Bu arada Genel Kuruldaki arkadaşlar 3G ile canlı 
yayın yapmaya başlamışlar. Bu arada biz Dikmen Kapı'ya geldik. Polis arkadaşlar bizi uyardı, “Gitmeyin!” diye. Çatışmalar 
başlamıştı   Genelkurmayın  orada. Tabii burada polis arkadaşlar doğru diyor, karşımızda çatışma devam ediyor. 
Tanklarla içeriye girebilirler. Çok yakındalar bize,  içeriye girseler bizim karşı koyacak hiçbir imkânımız yok, silahımız 
yok, tankımız yok, tüfeğimiz yok. Sadece polislerimizin elinde hafif silahlar var. Kapıda bir tek A kanalının aracı vardı, 
başka canlı yayın aracı yok. Bu arada, o ara sokakta kimse yok vatandaş filan henüz yok, saat 00.30 suları. Ben de Sayın 
Bakanıma “Efendim siz gidin, ben bu aracı alıp Çankaya Kapı'dan geçireceğim.” dedim. Tabii onlar da endişelendiler. 
Canlı yayın aracı kapının önünde, mutlaka bizi gözetliyorlardı. O an vurulma filan yüzde bir aklımıza bile gelmedi. Bu 
aracı Genelkurmay kavşağından Çankaya Kapı'dan geçirmeyi planladım ama burada da polisler yolu kesmiş, araçla 
kesmişler, onlar da her türlü tedbiri almışlar. Onlarla da bir mücadele ettik, sorunumuzu, derdimizi anladılar. “Meclis 
İdare Amiriyim” dedim. Sağ olsunlar sorun çıkarmadan açtılar yolu. Oradan hızlı bir şekilde Çankaya Kapısına geldik. 
Çankaya Kapısında bütün polislerimiz mevzi almışlar. Bir de Güvenlik Daire Başkanına da talimat verdim, hemen bizi 
içeri almaları konusunda. Hızlı bir şekilde de girmemiz gerekiyor. Çünkü başımıza bombalar silahlar yağabilir. Bunlar 
da aklımızdan geçiyor, çünkü kafamızda dolaşıyorlar. Oradan araçla girdik. 2 nolu kapının oraya basın kapısının oraya 
geldik. Tabii arkadaşlar endişeleniyor, bizden başka kimse yok, hemen aracı oraya yerleştirir yerleştirmez içeriye girdik. 
Canlı yayın aracını getirdik ama bir an önce yayına başlamamız lazım, bir kablo sorunu yaşadık. Kablo bulundu, muhabir 
arkadaşlar aşağı inmemiz lazım, kameraman arkadaşlar yukarıdan sistem vermiyor, onları aşağı almamız gerekiyor. Bir 
an önce canlı yayın yapmamız lazım. Genel Kurul Salonunun içerisine aldık, muhabir arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. 
Meclis Başkanımız açıklamalarına başladı. Diğer siyasi parti grup başkanlarımızı da Meclis Başkanımızın yanına 
oturtturduk. MHP’nin, CHP’nin ve bizim grup başkanvekillerimiz sağ olsun o süreçte birlik beraberlik açısından darbeye 
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net bir şekilde karşı olduklarını en etkili bir şekilde söylediler, gerekli açıklamalar yapıldı. Ondan sonra Bakanımız Bekir 
Bozdağ konuştu.  Sonrasında bazı milletvekili arkadaşlarımız tarafından kürsüden bunların darbe girişiminin kesinlikle  
başarılı olamayacağı, halkımızın mücadele için sokaklara inmesi gerektiğini ifade eden çok güzel açıklamalar yapıldı. 
Tabii bu açıklamalar yapılırken biz Genel Kuruldan çıkmayı hiç düşünmedik “Eğer öleceksek burada ölürüz, şehit 
olacaksak burada oluruz. Çünkü milletin bize emanet ettiği yeri terk edemeyiz” dedik.  O ara Genel Kurulu bir toz bulutu 
kapladı. Herhalde bahçeye düşen bombanın gücüyle Genel Kurulu toz bulutu kapladı. Çok şiddetli bir gürültü oldu.  O an 
Genel Kurula düştü diye düşündük. Çok şiddetli bir patlamaydı çok yakınımıza düştüğünü anladık. Tabii biz Genel Kurul 
çalışmalarımıza devam ettik.  Bekir Bozdağ Bakanımız çıktı “Biz burada ölürüz” açıklamasını yaptı.  Arkadaşlarımız da 
destek verdi tabii ses gürültü arttıktan sonra .

Meclis Başkanımız sığınağa inmemiz noktasında durumun ciddi olduğunu söyledi. Polis arkadaşlar ısrar ettiler.  Tabii 
Başkanımız, milletvekili arkadaşlarımız hiç kimse sığınağa gitmek istemiyordu. Tabii sığınağa indik tam zamanı 
hatırlamıyorum ama 20- 25 dk sonra tahminen emin değilim beynimizin patladığını hissettik bir bomba sesi,10 dk 
sonra mıydı? İşte zamanı hatırlamıyorum zaten sığınağa ilk girdiğimiz yer dar bir yerdi. Asıl sığınağı fark edememiştik.  
Oraya girdiğimizdeki bomba sesi kıyamet gibi bir şeydi.  Vekillerle beraber indik yakınlarıyla beraber olanlar vardı. 
Benim oğlum da vardı. Önce odaya gidecektik,  gidemedik, sonra sığınağa indik. “Baba şehit olacağız buradan 
sağlam çıkamayız.” dedi.  Ben de oğlum bu bizim için en büyük şeref dedim.  Tabii o an insan kendini düşünmüyor.  
Yaşım  51 ortalama yaşasam 19 yıl daha yaşayayım ama şehitlik 200 yıllık yaşamaya değer. Şehit olmak bizim için 
kutsal bir şey.  Oğlumuza da genç  yaşta şehitlik nasip edecek yüce Rabbimiz,  çok şükür huzurluyduk.  Beni en çok 
duygulandıran vatandaşların sürekli arayıp “Ne yapabiliriz, sokaktayız  ölürüz ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız 
için” diye ağlayarak telefonlar geliyor.  Beni onlar ağlatıyor,  yoksa kendi  bulunduğum durumda hiç bir sıkıntı yoktu. 
Allah bana şehitlik nasip etmişse etmedi tabii.  Allah’ın yanında çok makbul kullar değilmişiz. Sonra abdest aldık, 
namaz kıldık. İlk geldiğimizde de mescide gittik, namaz kıldık. Zaten saat 4’ten sonra tüm ihtiyaçlar gideriliyordu. Çok 
ciddi sıkıntı yaşanmadı bu konuda. Bombanın o sesi bir hafta beynimizden hiç gitmedi. Tabii Meclis'e ilk geldiğimizde 
de bunların darbe yapmak istediklerini anladığımızda ilk aklımıza gelen Sayın Cumhurbaşkanımız.  Dua ediyorum 
Cumhurbaşkanımıza bir şey olmasın. Çünkü Cumhurbaşkanımıza bir şey olursa Allah korusun toparlama şansımız 
yok. Bu şerefsizlerin ilk hedeflerinde Cumhurbaşkanımızın olacağını biliyorum tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanımızı, 
Başbakanımızı Allah’ım korusun biz ölsek bir şey olmaz ama onlara bir şey olursa bu insanların önünde kimse duramaz. 
Bunların da zaten amacı o, tüm halkımız sokağa dökülecek bu milletin vatanı için yapmayacağı hiçbir şey yok. Bu 
alçakların yapamayacağı hiçbir şey yok.  Kızılay’ı tarıyorlar Külliyeyi tarıyorlar, İstanbul’da halkı tarıyorlar. İnsanlıktan 
çıkmışlar hayvan bunu yapmaz. Hayvan belli bir zarar verir sonra geri çekilir. Bunlar onu da aşmışlar, o süreçte o tür 
haberleri de izlemeye başladık. Cumhurbaşkanımızın mesajını öğrenince tabii rahatladık hava alanına indiğini duyunca 
bu işin tamamen bittiğini düşündük ama yine de az zayiatla, az şehitle bu işi kapatırız diye düşündük. Bu arada polis 
arkadaşla 1 nolu kapıya çıktık dışarıdaki durum nedir diye.  Helikopter sabaha kadar tarıyor, geliyor tarıyor. 10 -15 
dk gidiyor mermi yüklüyor sanırım tekrar geliyor tekrar tarıyor tekrar gidiyor.  Sabaha kadar gitmediler alçak herifler. 
Sabaha karşı koridorlar birbirine bağlı olduğu için daha iyi bir sığınağa girdik televizyon olan masa sandalye olan yer 
vardı. Tabii şartlar çok iyi olmasa da orada işimizi gördü.  Tabii 4 gibi hâlâ ateş ediliyordu. Ben sabah saat 10.00-10.30’a 
kadar Meclisteydim biz hep buralardaydık. Odamıza sabah 5 gibi geldik ve gördük biraz ses gürültü azalmış. Tabii 
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Başbakanın odasıyla bizim odadaki boşluk olduğu için her yer cam kırıkları tavandan betonlar yerlere sarkmış dökülmüş 
oda falan yerinde değil. Zaten odayı da öyle görünce sinirimiz psikolojimiz çok daha kötü oldu.  O an bunlar insan olamaz 
dedim insanlık dışı yaratıklar. Bugüne kadar Meclis'e zarar veren bir grup görülmemiş, bir terörist örgüt görülmemiş.  
Ya bunlar teröristten daha kötü. Terör örgütleriyle mücadele ediliyor ama nerede edildiği belli, nerede nereye zarar 
verecekleri belli. Meclis'e bugüne kadar böyle haince bir saldırıda bulunulmadı.  Böyle alçakça girişimde bulunulmadı. 
Saat 10.00’da 2 saatliğine eve gittim. Üzerimi değiştirdim geri geldim çalışmalara devam ettik. O an düşündüğüm,  
bu ekip Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke için gece gündüz çalıştı. Yatırımlar, ekonomi noktasında, sosyal 
hizmetler noktasında yani aklınıza ne gelirse hangi konuda derseniz deyin ülkemizi resmen şaha kaldırdık rahatlattık. 
İnsanlarımızın yaşam tarzı, alım gücü ülkemizin zenginleşmesi.  Önce biz bunları ülke olarak hak etmedik. Hükümet 
olarak hak etmedik. Cumhurbaşkanımız hak etmedi.  Bizim bu grubumuz hak etmedi.  Askerlerimiz, ordumuz için 
gerekli yasaları hiç tereddütsüz çıkardık. Silahların en iyi olması için Millî Savunma Bakanlığı olsun ASELSAN olsun 
buralara çok büyük destekler sağladık. Çok büyük araştırma destekleri sağlandı.  Yani çok büyük destekler verildi.  Yani 
bunlar bu mermileri bizim tepemize atması için bu topları, bu uçakları onlar için mi verildi diye düşünüyorsun.  Ama 
işte bu alçaklar hainler ordumuzun içine girmişler.  Bunları bizim hissetmemiz lazımdı.  Fark etmemiz lazımdı. Bunlara 
bu imkanın bu fırsatın verilmemesi lazımdı. Bunlar aklımızdan geçti ama tabii hainler, alçaklar, münafıklar ne derseniz 
deyin o kadar kendilerini gizlemişler ki yani normal bir akılla yapılacak bir şey değil. Bunlar bu sırları saklayabilmek 
için demek ki kurs almışlar, özel eğitim almışlar. Bu kadar gizlenmişler ve bu insanlar bu ülkesini seven vatandaşları 
tanklarla ezdiler. Tüfeklerle taradılar.  Acımasızca insanları öldürmeleri, kıymaları çok dokundu. Bu insanların karakteri 
kişilikleri nasıl bir yaratık olduklarına bir türlü anlam veremedik. Canavarlar bunu yapmazdı.  Yani bunlar bize çok 
dokundu, bunlar zorumuza gitti. 

Anlatacak o kadar çok şey var ki sürekli dışarıya da çıkıyorduk. Karşımızda Genelkurmay sürekli taranıyor silah sesleri. 
Bu arada Meclis'e birkaç defa helikopterle asker indirmeye kalkmışlar onu denemişler sağolsun bizim güvenlik 
güçlerimiz engel olmuş. Meclis'te görev yapan polislerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O gece çok büyük 
mücadele ettiler.  Silahlarının yetersiz olmasına rağmen büyük fedakarlık yaptılar. Yoksa o alçaklar Meclis'e de asker 
indirip Meclis'i, milletvekillerini ele geçirecekti.  Orada  işte sığınağın önünde 5-10 tane polis arkadaş var ellerinde hafif 
silahlar. Tayfun Bey'e dedim “Şimdi bunlar dışarıdan gelseler biz burada ne yapabiliriz? Nasıl korunabiliriz?"

Adam dışarıdan gelecek makinalısı vardır,  ne bileyim el bombası. Zaten iki tane el bombası atsa zaten hiçbir şey kalmaz. 
Emniyet mensubu  Tayfun Bey'le sürekli irtibat halinde görüşüyorduk.  Onların verdiği mücadele çok şeyi engelledi.  Zaten 
onların projesi bana göre ilk bombayı bahçeye atmadılar, Dikmen Kapı'ya attılar. Dikmen Kapıyı yok edip oradan içeri 
girmek diğer bombaları da Genel Kurula attılar. Genel Kurulun tepesine attılar.  Ama Allah o bombaları oralara düşürmedi 
bir kaç metre uzağına kaydırdı. Sonunda Başbakanımızın makamının olduğu yere attılar. Onların hesabına göre Dikmen 
Kapıyı açacaklar içeriye gireceklerdi. Milletvekillerini rehin alacaklardı. Meclis'i ele geçirecekler, zaten Meclis'in tepesine 
attıkları bombayla da milletvekillerini yok edeceklerdi.  Ama Allah’ın hesabını bilemediler düşünemediler. Yani Allah bu 
ülkeye bir daha böyle bir süreç yaşatmasın böyle bir gece yaşatmasın. Bu bana göre Çanakkale’den Kurtuluş Savaşından 
farklı bir durum.  Orada cephemiz belliydi burada halkın içinden mi çıkacaklar, askerin içinden mi çıkacaklar, polisin 
içerisinden mi çıkacaklar? Nereden çıkıp ne yapacaklarını, kime zarar vereceklerini bilemiyorsun.  Evet  böyle zor bir 
süreçti.  Allah milletimizden,  Cumhurbaşkanımızdan, samimi ülkesini seven askerlerimizden, emniyetimizden, 
polisimizden razı olsun.  Güç birliği birlik beraberliği bunları önledi.
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25 ve 26. Dönem Mardin Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuzda TBMM’de çok önemli bir tarihi olaya tanıklık ettiniz. İzniniz olursa 
sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum.

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

-Evimdeydim ve televizyonum açıktı. Boğaz Köprüsündeki hareketlilik hayra alamet değildi ve çok geçmeden bir darbe 
teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığımızı anladım. Bu arada grubumuzla hızlı bir mesaj trafiği gelişti. Darbelerin tarihinde 
Meclis'in korunması gerektiğine  dair kolektif bir hafızanın o gece herkesin zihin dünyasında bir şimşek gibi çaktığını 
daha doğrusu uyandığını söyleyebilirim. O gece bir milletvekilinin koruması gereken en önemli ulusal mekân kuşkusuz 
Meclis'ti, o yüzden Meclis'e gitmek için karar almak o kadar zor olmadı. Hele grubun bu yönlü mesajlarını da alınca.. 

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

-Gelişte yaşamadım, halk sokaklara yeni yeni çıkıyordu, Dikmen’den aşağıya doğru herhangi bir olumsuz durum 
görülmüyordu, ama kapıda yaşadım, korumam ve yeğenlerim içeri alınmadı, kızım Hiwa Miroğlu beni bırakmak 
istemedi, yanımdaydı, onu bile almak istemediler, Genelkurmay tarafından ateş ediliyordu, bir milletvekilini taşıdığı 
söylenen aracın şoförü barikatları dinlemeden aracı üstümüze sürdü, son anda kenara çekilmesek ezilecektik. Meclis'e 
koşa koşa ve vücudumuzu iki büklüm yaparak  girdik. Her taraftan ateş ediliyordu, ama sanırım Dikmen Kapısı henüz 
bombalanmamıştı.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?
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-27 Mayıstan bu yana darbeleri mağduriyetleriyle beraber yaşamış biri hele 12 Eylül’ü Diyarbakır cezaevinde geçirmiş 
biri olarak, şimdi de son darbeyi bir milletvekili olarak karşılamak tuhaf bir duygu..İzninizle bu duyguyu o geceyi 
anlatacak olan kitabıma saklayayım, ama kızım Hiwa’nın da yanımda olması baba-kız aynı tanıklığı yaşamış olmamız 
da oldukça tuhaf ve ilginç şeyler hissettirmiyor değildi doğrusu..

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

-Aklıma Salvador Allende geldi bir anda. Şili darbesi. Meclis basılmış ve Allende seçilmiş bir başkan olarak çarpışmış ve 
darbecilere teslim olmamıştı. Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarım geldi aklıma. 12 Eylül darbecilerine teslim olmuştum. 
Altı yıl ölümüne işkence gördüm. Meclis bombalandığında vazgeçmeyecekler diye geçti aklımdan, vazgeçmeyecekler 
ve bizi teslim almaya gelecekler, eğer bombalarla öldürmeseler tabi. Ne yapacaktık? Bilmiyorum, ama benim elim sık 
sık silahıma gidiyordu. Glok marka ve seri bir tabanca. Yedek jarjörümü de almayı unutmamıştım, kemerime takılıydı. 
28 mermim vardı. Herhalde işe yarar diye düşünüyordum, 12 Eylül zindanlarını yaşamış olan biri olarak, doğrusunu 
isterseniz bir hücrede bir gün bile geçirmeye niyetim yoktu.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

-Çok az hayıflanma vardı içimde, ama daha ziyade bir milletin bir geceyi kanıyla canıyla, zafere dönüştürmesinin 
sevincini soludum o cam ve beton parçacıklarının üstünde ağır ağır adım atarken. Beklenirdi tabii, öfkesi ve ihaneti bu 
kadar büyümüş insandan her şey beklenir. İçimden Meclis şimdi daha güçlü dedim ve bu gücün kolay elde edilmediğini 
hayal ettim.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

-Bizler bir bakıma bu ülkenin elitleriyiz, yöneten elitleriz. Kimimiz muhafazakar kimimiz laik/seküler kimimiz millîyetçi. 
Ama işte şimdi bir aradaydık ve hiç kimsenin sığınak diye tanımlamak istemediği Meclis'in alt katlarında, Türkiye’nin 
en uzun gecesine tanıklık ediyorduk. MHP ve CHP’lileri daha çok sevdim. AK PARTİ'liler ise zaten artık bir bedende tek 
varlık gibi geliyorlardı bana, bunu düşündürüyorlardı. Hiçbirini unutamam. Keşke Stefan Zweig gibi yetenekli bir yazar 
olsam da o geceyi birlikte yaşadığım herkesi tek tek anlatabilsem. Siz bizim anlatmamızı istiyorsunuz ya, biri çıkıp bizi 
anlatmalı aslında. Üzüldüğüm bir şey oldu ama. Bana dargın olan Oktay Vural’a içten bir merhaba deyip elini sıkmak 
istiyordum. O şartlarda bile, yüzvermedi. Bana dargındı. Karşılaşıyorduk ama selamlaşmıyorduk.  Meclis'te bir konuşma 
yapmış ve onu biraz hırpalamıştım. Ne bileyim darbe girişimi hatta sabaha sağ çıkmayabileceğimiz gerçeği bile Oktay 
Bey’i galiba yumuşatmamıştı ve ben buna gerçekten çok üzüldüm. Düşünebiliyor musunuz bu trajik durumu, o gece 
sabaha karşı ikimiz de yaşamıyor olabilirdik öbür dünyaya dargın gitmiş olarak!

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

-Milletimiz bütün darbeleri az çok suskunlukla karşılamıştı, ama bu seferki duruşu, tam olarak, Türkiye’nin darbelerle 
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maruf siyasi hafızası adeta bir yanardağ gibi, patlama yaşıyordu.  Ve bu yanardağdan çıkan lavlar, sabaha karşı 
darbecilerin üstünü örtüp kapatmış, onları daha doğmadan boğmuştu. Dünya tarihinde bir ilk yaşandı. Yeryüzünde bir 
örneği daha yok sanırım ya da varsa da ben bilmiyorum. Ben böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum.
Böyle bir lidere sahip olmaktan gurur duyuyorum.  Bu milletin ve bu liderin, bu ülkeyi her şart ve koşul altında 
koruyacağına dair inancımız ayan beyan ispatlanmış oldu. Şimdi hikâyesi yazılacak bir liderimiz, hikâyesi yazılacak 247 
şehidimiz ve binlerce gazimiz var.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

-Telefon trafiği sabaha kadar sürdü, insanlar  arıyor ve ne olduğumuzu merak edip soruyorlardı. Türkiye o gece için 
içeridekiler ve dışarıdakiler olarak sanki ikiye ayrılmıştı. Kızılay'daki gösterilere katılan dostlarım vardı ve onlar halkın 
Meclis'in etrafını sardığını, merak etmememiz gerektiğini söylüyorlardı. Oğlum Zerdeşt ve annesi hiç aklımdan çıkmadı. 
Biz beş kişilik bir aileyiz. Babam Midyat’ta zaten. Eşim Canan ve engelli oğlum Zerdeşt evde, güvenli bir yerde dışarıda, 
ben ve ablası Hiwa Meclis'te içerideydik. O gece Zerdeşt ben eve gitmeden uyumadı. Bütün gece tekerlekli sandalyede 
oturup beklemiş. Annesi de onu ve bizi beklemiş.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

-Kabustan uyanmak gibi bir şeydi hatırladığım. Kuliste oturuyordum, sonra içeri geçtik. Ama ben hâlâ dün gecenin şoku 
içindeydim, ya başarsalardı?! Her şey,  çok inanılmaz geliyordu doğrusu. Bir darbe teşebbüsü düşünün ki esir almak 
istediği herkesi, milyonları kendine bir anda tanık ediyor ve tanık olanlar bir gece sonra sanki bir kabustan uyanmış gibi 
hayata silbaştan devam ediyorlar.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Bu soru uzun bir siyasi analizi gerektiriyor. Kısaca şunu söylemek isterim. Bu ihanet kalkışması hiçbir şekilde bilinen 
bir darbe girişimi değildi. Türkiye’yi bölmek istediler. Eğer o gece duruma hakim olabilselerdi, Türkiye, PKK ve FETÖ 
Türkiyesi olarak ikiye bölünecekti. Ülkenin Doğu ve Güneydoğusu’na ABD ve AB desteğinde PKK el koyacaktı. Gerisini 
de yönetebilirse ve iç savaş çıkmazsa şayet FETÖ’ye kalacaktı. Ama FETÖ'cüler yenilse bile, bu yaratılan yeni şartlarda, 
PKK’nın elinden Doğu ve Güneydoğuyu kurtarmak o kadar kolay olmayacaktı. Yani kardeş kanının oluk oluk akacağı, 
Türkiye’nin her şartta iflah olmayacağı zor bir süreç bekliyordu bizi.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

-Darbecileri caydırmada ne kadar etkili oldu, onların pervasızlıklarına ne kadar dur diyebildik, bunu bilmiyorum, ama 
halkın vekillerinden cesur davranmalarını beklediklerinden eminim. O beklentiyi çok şükür boşa çıkarmadık, yüzümüz 
ak çıktık bu tarihi zamandan. Türkiye’nin üstüne Allah’ın bir anda serptiği cesaret tohumları, Meclis'in üstüne de düştü 
elbette...   Ve hainlerin bombaları işe yaramadı. Gazi Meclis bir kez daha gazi oldu.Tarihe geçecek bir rol oynadı. Çinliler’in 
bir atasözü vardır hani, birine beddua etmek istediklerinde, "Tuhaf zamanlarda yaşayasın" derler. Birileri sanki hepimize 
beddua etmiş ve bizi ülkemizle beraber "Tuhaf zamanlarda" yaşamaya mahkum etmek istemişti. Ama işte o beddua da 
tutmadı ve biz tekrar bedduacıların bize reva gördüğü  ve tasarladığı zamana değil, şehitlerimizin kanıyla sulanan kendi 
zamanlarımıza döndük.
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TBMM Kâtip Üyesi

26. Dönem Elazığ Milletvekili

1- 15 Temmuz hain darbe planının gerçekleştiği akşam evde bulunduğumuz esnada, TV’de Boğaz Köprüsü'nün askerler 
tarafından tutulduğu haberini gördüm. Herkes gibi ben de bir canlı bomba ihbarı ya da köprüye sabotaj gibi bir olay 
olarak düşündüm. Ancak kısa bir süre sonra evimin Külliyeye yakın olması nedeniyle uçakların alçak uçuşları beni tedirgin 
etti. O esnada İstanbul Milletvekilimiz Azmi Ekinci beni aradı ve neler oluyor? dedi. Ben Efgan Ala ve Selami Altınok’a 
ulaşmaya çalıştım, telefonları kapalıydı. Cevdet Yılmaz’a ulaştım. O da, bir olumsuzluk olduğunu ve anlamaya çalıştığını 
söyledi. Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ile görüştüğümde, hava kuvvetleri ve jandarmanın içinde olduğu 
bir Fetullahçı kalkışmanın olduğunu ancak boyutlarının ne olduğunu bilmediğini söyledi. Bu arada sosyal medyada 
Ankara Yenimahalle’de çatışma olduğu bilgisi dolaşmaya başladı. O dakikalarda çok fazla telefon geldi. Meclis'ten mesaj 
gelmişti, Ankara’da olan milletvekillerinin Meclis'e gelmeleri belirtiliyordu. Bir darbe kalkışması olduğu anlaşılmıştı. 
Zaten sanıyorum, Başbakanımızın da, telefonla beyanatı televizyonlara yansımıştı. Danışmanlarımı çağırdım. Hemen 
yatsı namazını kılarak, iki danışmanım ve kuzenimle birlikte Meclis'e gitmek için yola çıktık. Bir darbe girişimi olduğunu, 
bizim de millî iradenin temsilcileri olarak Meclis'te kriz merkezi oluşturabileceğimiz ve sivil iradenin görevde olduğunu 
ihsas ettirmek için Meclis'e gitme kararı aldım.

2- Evden çıkarken doğrusu 12 Eylül darbesini lise son sınıfta yaşamış biri olarak, siyasetçi olduğum için durdurulup 
alınabileceğimiz endişesi duydum sadece.  Ancak caddelerde insanlar yavaş yavaş çıkmaya başlamışlardı. Genelkurmayın 
bulunduğu caddede silah sesleri geliyordu ve kapalıydı. Öveçler tarafından giderek, Dikmen Kapısından Meclis'e 
geldim. Dikmen Kapısı, iki veya üç otobüsle kapatılmıştı. Milletvekili olduğumu söyleyince görevli polisler aracımla 
içeri aldılar. Ancak uçakların alçak uçuşları ve helikopter sesleri başlamıştı. Grupta görevli Mustafa’yı gördüm. Başkanın 
burada olup olmadığını sordum. Ana binada olduğunu söyledi. Başta 8-10 milletvekili oradaydı. Hızla Genel Kurulu 
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açmamız yönünde bir karar oluştu. Genel Kurul Salonuna doğru başkan ve arkadaşlarla yöneldik. Kapılar kapalıydı. 
Sonra görevlilerden biri bir kapıyı açtı. Bu arada bir çok arkadaş gelmişti. Genel Kurul Salonuna girdik. Danışmanlar da 
izleyici kısmına alındı. Divan oluşumu için benim dışımda başka bir kâtip üye gerekiyordu. Sema Kırcı oradaydı. Meclis'i 
bu şekilde açabilirdik. Bu arada, daha Anadolu Ajansı ve A Haber’in kamerası salona gelmemişti. Bir kısım arkadaşlar 
onları içeri almak için uğraşıyordu. Ben bu ara Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ı benim cep telefonum ile Elazığ 
Kanal 23 televizyonuna konuşturdum. Burada amacım eğer ulusala yayın yapamazsak Başkanın açıklamaları yerel kanal 
da olsa millete ulaşsındı. Biz Divandayken bu arada Ayşer Keşir de kendi cep telefonuyla sanırım bir ulusal kanaldan 
yayın yapıyordu. Sonra CHP ve MHP’den grup başkanvekilleri gelince, başkan her iki partinin grup başkanvekillerini 
Divana aldı. Konuşmalar başladı. Tam o esnada Meclis'e ilk bomba atıldı. Adalet Bakanı Bekir Bey'in o sırada, “Meclis'i 
terk etmeyeceğiz, öleceksek de burada ölelim…”  şeklinde konuşmaları oldu. Genel Sekreterimiz İrfan Bey, aşağıda   bir 
salonumuzun daha olduğunu bana söyledi. Ben de Başkana bunu ilettim. Her halde savaş zamanları için düzenlenmiş 
bir Genel Kurul Salonu gibi düşünmüştüm. Ancak, daha sonra ikinci patlama oldu. Oktay Vural Başkana gelerek,                      
sayın Başkan millî iradenin önemli oranda temsilcileri burada, bunlara bir şey olursa, milletin tamamen direnci kırılır, 
aşağıya inmemizde fayda var dedi. Sonra ortak karar alınarak, aşağıya inildi. Ancak aşağıya inilirken orada salon var 
düşüncesi ile inildi. İndiğimizde gördük ki, sadece kazan daireleri ve klima ünitelerinin bulunduğu sığınaklar var.

3- Meclis'e bomba atılacağını tahmin etmemiştim. En fazla darbeciler eğer Allah muhafaza başarılı olurlarsa bizi gelip 
buradan alıp tutuklarlar gibi düşünmüştüm.

4- Daha önce 12 Eylül darbesini yaşamış biri olarak, Meclis'e bomba atılacağı millete ateş edileceği gibi düşünmemiştim. 
Ancak ilk bomba atıldığında, ardından bombaların devam etmesi, Meclis bahçesine helikopter indirme girişimi bana 
bir savaş ve işgal tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz duygusunu yarattı. Çünkü, daha önce yaşanan darbelerde, silah, 
tank, bir güç göstergesi olarak kullanılmış ve hiçbirinde Meclis'e bomba atılmamıştır. O zaman bunun sadece bir darbe 
olmadığını, bir takım kirli ittifaklar içerdiğini, terör, işgal ve kaos oluşturan bir kalkışma hareketi olduğunu düşündüm.

5- Düdük çaldığında herkesin aynı hizaya dizildiğini görüyorsun. Orada bakanlığın vekilliğin, aynı partiden veya farklı 
partiden olmanın hiçbir kıymeti olmadığını görüyorsun. Darbe girişimi öncesi her siyasi parti çekilmiş olduğu kamptan 
olayları okurken, tepemize yediğimiz bombayla birden bire kendimize geldik. Siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, 
bulunduğumuz zemin aynı ve hainler hepimizin altından bu zemini kaydırmak istiyorlar. Böyle bir hayırlı sonucu oldu.

6- Sığınaklarda, hain saldırılar devam ederken, artık yukarıda belirttiğim gibi, kıyamet sahnesini yaşamış herkes 
eşitlenmişti. Hepimiz korku duvarını aşmıştık. Hatta espri bile yapıyorduk. Mesela Özgür Özel’in açıklamalarından sonra 
ona bu kadar içten sarılacağım aklımdan geçmezdi.

7- Yaşanan bu süreçte en önemli ayrıntı bence Cumhurbaşkanımızın cep telefonu ile milleti meydanlara ve hava 
alanlarına çağırmasıydı. Bu haberi aldığımda Cumhurbaşkanımıza bir şey olmadığı hepimizi rahatlatmıştı. Bu hain 
kalkışmanın başarıya ulaşmamasının en önemli faktörü, Cumhurbaşkanımızın meydanları işaret etmesi ve kendisinin 
de milletiyle beraber bu mücadeleye dahil olacağına dair açıklamasıdır. Diğer darbelere baktığımızda, siyasi temsilciler, 
kendilerine yönelik ilk darbe girişiminde teslim olmuşlardı. Oysa, en önemli siyasi temsilci olan Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Meclis Başkanı, milletvekilleri bu konuda daha sürecin başından itibaren direnmeyi işaret etmiş ve bizatihi 
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olayın içinde olmuşlardır. Belki de hain FETÖ örgütünün ve ona müzahir olan küresel aktörlerin hesap dışı tuttuğu olay 
buydu. Ülkemiz ve milletimiz adına en önemli kazanımımızın bu olduğunu düşünüyorum.

Cep telefonlarıyla dışarı ile irtibatımız vardı. Kızım Meclis'in bombalandığını televizyonda izledikçe sürekli beni arıyor 
ve ağlıyordu. Meclis'te bulunduğumuz ilk saatlerden itibaren bir yandan da, Elazığ Valisi ve il başkanımızla görüşüp 
Elazığ’ı da organize etmeye çalışıyorduk. Sürekli yerel kanallara açıklamalar yaptım. Ayrıca Habertürk televizyonu da 
bizden telefonla açıklama aldı. Bu arada bazı yerlerde halka ateş açıldığını ve şehitler olduğunu öğrenmiştik. Olayın 
en dramatik yanı buydu. Sonra öğrendik ki, Külliye'nin taranması esnasında orada şehit olan Cuma Dağ, bana uzaktan 
akraba olur. Toplamda Elazığ olarak beş şehidimiz var.

8- Aslında darbe girişimi esnasında, Meclis'in toplanması anlamlıydı. Hemen ertesi gün, Meclis'in olağanüstü toplanması 
ve Meclis'te grubu bulunan bütün partilerin ortak bildiriye imza atması demokrasinin Türkiye’de içselleştiğini göstermesi 
açısından önemlidir.

9- Önceki darbelerle bu darbenin arasındaki en büyük fark, kullanılan yöntem itibariyle içinde terör ve işgal saikini 
barındırmasıdır.

10- Bu hain darbe girişiminin sonuç almamasının en büyük nedeni; milletiyle bütünleşmiş 14 yıllık bir iktidarın ve 
onun liderinin güven verici tavrıdır. Öncelikle, ortalama vatandaş gözünden olaya bakıldığında, ülkede ekonomik refah 
seviyesi yükselmiş, bir çok yasal reform yapılmış, stratejik yatırımlar hızla devam ediyor, savunma sanayi güçlenmiş 
ve daha bir çok hizmet milletin onayını alarak devam ediyor. Ortada darbeyi haklı kılacak hiçbir neden yok. Durum 
böyleyken, darbe kalkışmasıyla birlikte adeta herkes vazifesini biliyormuş gibi görev yerinde oldu. Bu bağlamda 
milletvekillerinin görevi Meclis'i yani millî iradenin tecelligahını hayatı pahasına açık tutmaktı. Hepimiz bu görev 
bilinciyle Meclis'teydik. Özellikle en fazla hedef alınmasının arkasında da burayı susturmak olduğunu görebiliriz. 
Cumhurbaşkanımız lider olarak en önemli görevi ifa ederken, Başbakanımız da kalkışmanın ilk saatlerinde vermiş 
olduğu beyanatlarla sağlam bir duruş sergiledi.  Meclis Başkanı milletvekillerini Meclis'e toplarken, millete güç verdiler. 
Millet devlet bütünleşmesi ile hem içerideki hainlere hem de dışarıdan buna müzahir olan küresel aktörlere önemli bir 
mesaj verildi. Bunun yanında, Osmanlı müktesabatı üzerine oturan bu millet, gönül coğrafyamızada, hâlâ meselenin 

sahibinin kendisi olduğunu gösterdi. Allah bu millete böyle bir hıyaneti bir daha yaşatmasın.
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Özgür ÖZEL

CHP Grup Başkanvekili 
24, 25 ve 26. Dönem Manisa Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Sayın Özgür Özel, CHP grup başkanvekili. 

Öncelikle, Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak, 15 Temmuzu o gün beraber yaşadık, siz de çok önemli tarihî bir görev 
gördünüz. Belki kıyafetlerimiz sivildi, ama o sivil kıyafetlerle o Gazi Meclis'te, bombaların altında saatlerce Meclis'i terk 
etmeden, orada beraberce bulunduk. Ben, bunun, belki de daha sonra Parlamento tarihine altın harflerle yazılacak çok 
onurlu bir görev olduğunu düşünüyorum.

O güne tanıklık ettiniz, izniniz olursa, o günle ilgili sizin kanaatlerinizi, görüşlerinizi almak istiyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Memnuniyetle.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Efendim, ilk sorumuz şu: Hain darbe girişimini nerede, nasıl ve ne zaman öğrendiniz? O an 
neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl verdiniz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aslında, ben o hafta nöbetçiydim, bütün haftayı burada geçirmiştik. Bir gece önce bir uzlaşı 
oldu. Eğer uzlaşı olmasaydı… O detay atlanıyor. 80-90 maddelik bir kanunda, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili 
tasarıda, bir madde, işte, muhalefetin “Kara para” diye nitelendirdiği, yurt dışından kayıt dışı bir paranın ekonomiye 
kazandırılmasıyla ilgili bir madde vardı -ki sonradan da üzerinde değişikliklerle yasalaştı- bütün hafta boyunca iktidarla 
muhalefet anlaşamıyordu ve görüşmeler uzuyordu. Eğer öyle gitseydi, 14 Temmuz akşamı uzlaşılmasaydı; cuma, 
cumartesi, pazar çalışma kararı vardı ve belki darbe girişimi sırasında Meclis rutin çalışmasında olabilirdi. Perşembe 
akşamı tüm grup başkanvekillerinin uzlaşısıyla o maddeyi iktidar partisi çekti, Plan ve Bütçe Komisyonuna yeni bir 
kanun teklifi olarak sundular ve diğer 80 madde hızla kanunlaştı, Meclis kapandı. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Saat 02.24’te kapanmış, ben şimdi buldum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Doğrudur, ikiyi geçiyordu. Ben nöbetçiydim. Ertesi gün, tabii, biraz gecikmeli olarak Meclis'e 

geldik, işleri hallettik, çok da hayırlı bir iş için Bursa’ya gidecektik. Benim eşim Bursalı, Bursa’dan evliyim ben. Eşimin 

biricik oğlan kardeşi var, onun anlaştığı bir arkadaşı var, ailelerin tanışması ve söz kesilmesi vardı. Ben de tek damat 

olarak, kayınpederim benden rica etti, “Birlikte gider miyiz?” dedi, hem tanışacağız bir yemek yiyeceğiz hem de Allah’ın 

izni Peygamber’in kavliyle o işi halledeceğiz. Onun için, ben Manisa’ya dönmeyip Bursa’ya gidecektim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Cuma mı cumartesi mi olacaktı?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cumartesi akşam olacaktı.

Ben ilk önce cuma akşamı gitmeyi düşündüm ama yetişmedi, ertesi gün gündüz gözü önce hızlı tren sonra Kâmil Koç 

bağlantısıyla Bursa’ya giderim, en iyi yöntem o. 

Bize makam arabası tahsis ediyorlar. Makam arabasını yolladım. 

Aykut Erdoğdu ve Veli Ağbaba’yla ortak bir sarı vosvosumuz var bizim, 1973 model, benden bir yaş büyük, onu aldım. 

Halk TV’nin olduğu sokakta, bir kafeteryada, arkadaşlarla cuma günü akşam saatlerinde işte, çay, kahve falan içtik. 

Oradan dokuzu geçiyordu, dokuz buçuğa geliyordu, ben misafirhaneye gideyim, ertesi sabah da yoluma giderim diye 

gittim. Arabayı park ederken misafirhanenin önüne -Türk Eczacılar Birliğinin Farabi’deki misafirhanesinde kalıyorum- 

böyle hızlı bir jet geçti, hiç duymadığım kadar çok bir ses, ardından bir tane daha geçti. Ben cuma akşamları Meclis'te 

çalışma falan yoksa kalmıyorum. Hani cuma akşamları olur ya, Balıkesir’de, Akhisar’da falan, haftanın belli geceleri çok 

uçar, “Herhâlde bunların uçuşu var, eğitimi var.” dedim. Birazdan bir tane daha geçti, ama her geçen böyle… Şöyle 

düşünüyorum “Bunlar da uçacak başka yer mi bulamamış?” çünkü bayağı böyle rahatsız edici bir sesle geçiyorlar. Çıktım 

misafirhaneye, üstümü değiştirdim, eşimi telefonla aradım, onlar Manisa’dan Bursa’ya gitmişlerdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Jeti söylediniz mi?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok, o an söylemedim. O an farkında değilim, ben onu hâlâ.. 

Eşime dedim ki “Gittiniz mi?”  “Biz gittik.” dediler. Kızımla Didem geçmiş. “Ben de yarın geleceğim, öğleye doğru herhâlde 

orada olurum. İşte, hızlı tren filan.” dedim, “Tamam.” dedi. 

O sırada televizyonu açtım, televizyonda ekranda bir Boğaz Köprüsü görüntüsü var. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Son dakika haberi var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet.

Benim aklıma…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir fotoğraf karesi almışlar, altına son dakika “Jandarma köprüyü tek taraflı kesti.”

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Terör diye düşünüyor insan. O anda enteresan iki telefon geldi, onlar da hep böyle aklımda 
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benim. Birincisi BBC’den Rengin Hanım aradı telefonla, iki jetin hava sahasında olduğu, Boğaza ve Ankara’daki bazı 

hedeflere, belki Anıtkabir’e IŞİD saldırısı olabileceğini söyledi. Allah Allah, IŞİD’in uçağı nereden kalktı falan. 

Birkaç dakika sonra Reuters muhabiri aradı, o da çok geliyor, gidiyor. O da dedi ki: “Ya, IŞİD filan bir şey duydunuz mu? 

Jetler uçuyor filan.” Duydum ama, bir uçak, IŞİD mişid nasıl olacak, bu nedir acaba falan derken şöyle bir bilgi geldi, ikisi 

de şunu söylüyordu: “Yukarıda uçan jetler Ankara’yı korumak için uçuyorlar.” 

Sonradan düşününce şunu söylüyorum, acaba darbeciler o anda basına böyle bilgiler vermek suretiyle, IŞİD saldırısı, 

çünkü nükleer saldırı olabilir diyorlar falan, hani vatandaş evden çıkmasın, korksun, IŞİD saldırısı diye herkes evine gitsin 

diye mi yaptılar, çünkü iki tane çok saygın uluslararası kuruluşta aynı bilgi var, yani nereden aldılarsa. 

Bir on dakika geçti, tekrar telefonlar geliyor, sürekli gazeteciler arıyor, “Ankara’da bir bilginiz var mı?” falan derken, 

“Genelkurmayın önünde çatışma” falan gibi bir yazı geçti. O sırada bir telefon geldi, İstanbul’dan bir milletvekilimiz, 

Gamze Akkuş İlgezdi, eşi Ataşehir Belediye Başkanı, o dedi ki “Başkanım, haberiniz var mı, darbe oluyormuş?” “Yahu, 

Gamze Hanım ne darbesi?” dedim. “Eşime İstanbul Büyükşehir Belediyesinden haber verdiler, darbeciler buraya 

girmeye çalışıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesini kuşatmışlar.” falan dedi. “Sizde bir şey var mı?” dedim. “Yok.” dedi, 

“Ama darbeymiş, İstanbul’da tanklar var diyorlar.” dedi. Jetler de bu arada devamlı uçuyor. Tekin Bingöl’ü aradım, “Tekin 

abi, böyle böyle bir bilgi var.” dedim. “Yahu, olur mu öyle saçma şey.” falan dedi. “Genel Merkezde buluşalım.” dedik. Ben 

yine bizim vosvosa atladım, makam arabası yok. Tabii, Farabi’den aşağıya doğru döneceğim, “Genelkurmayın önünde 

çatışma” deniliyor ve bir askerî araçla kesmişler, girmesini engellemişler. Döndüm Balgat’tan, yukarıdan -trafik de çok 

sıkışık tabii aşağı taraflara inilmeyince- Genel Merkez'e doğru gittim.

Genel Merkez'e gittiğimde Tekin Bingöl oradaydı, bir yarım saat içinde 14-15 arkadaşımız orada oldu. Levent Gök geldi, 

Aykut Erdoğdu geldi, Bülent Tezcan geldi, toplam 15 kişi falan olduk. 4-5 tane de Parti Meclis'i üyemiz vardı. 

Tabii, o sırada artık darbe girişimi olduğuna ilişkin şüphe kalmadı. Bizim Genel Merkez'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı 

karşıda görünüyor ve bir helikopter geliyor, tarıyor, gidiyor. Tabii, saraya vurmuyor, sarayın önünde bizim göremediğimiz 

bir birime, orada emniyetin bir birimi varmış, orada onlarla çatışıyorlar. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Jandarma Genel Komutanlığı.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet.

Oraya ateş ediyor, helikopter geri gidiyor falan. O sırada Genel Başkan'a ulaşmaya çalıştık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Uçaktaymış, Ankara’dan 22.00 uçağına binmiş, 23.00’ü biraz geçe İstanbul’a inmiş. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Böyle 22.30 falandı, Genel Başkan uçaktan inene kadar sürekli Genel Başkanı aradık. Bülent 

Tezcan'lar Meclis'teymişler, Genel Merkez'e gelmişler. “Neredeydiniz?” diye sorduk, sonra “Yahu, keşke Meclis'e 

gitseydik.” diye konuştuk. Bülent Tezcan da “Hadi gidelim.” dedi. 

O sırada Genel Başkan'a ulaşmaya çalışıyorduk, bir on beş dakika sonra falan, yani 23.30, 23.35 gibi Genel Başkan'la ilk 

olarak sanıyorum Levent Gök telefonla konuştu, ondan sonra kendisi bir basın açıklaması yaptığını…
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir televizyona bağlanmış.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Genel Başkan mı?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hayır, Levent Bey. 

Genel Başkan'la görüştükten sonra, ya Fox TV veya CNN Türk olabilir, bir televizyona bağlandığını söyledi bana.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O sırada, beni CNN’den Ömür Atak aradı, “Özgür Bey, darbeyle ilgili ne diyorsunuz, bir açıklama 

yapacak mısınız?” dedi. “Ben bütün ordunun böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum, ama bu işe kalkışanlar da 

hayatlarının en büyük hatalarını, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar.” dedim Ömür Atak’a. “CHP’den bir açıklama 

olarak…” dedi. “Genel Başkanımızla şimdi Levent Gök konuşuyor.” dedim. Ömür Atak telefondaydı, Levent Bey dedi 

ki “Basın açıklamasını İnternet sitesine koymuşlar.” Çünkü kısa bir metin koymuş. Ömür Atak’a dedim ki “Bizim basın 

açıklamasını altyazı olarak veya…” “Ben ekrana yansıtırım, hemen bakıyorum.” dedi, kapattık.

İki dakika sonra Ömür Atak tekrar aradı. Herhalde 23.40 falandır çok yakın bir zamanda veya 23.30, 23.25. Dedi ki “Özgür 

Bey, internet bir türlü açılmıyor.” O sırada da ben girmiştim, “Ben ekran görüntüsünü yollayayım.” dedim, ona ekran 

görüntüsünü yolladım, o sırada “Açıldı” dedi, link de yolladım, ekran görüntüsü de yolladım. Sonra “Linkten açtık.” dedi. 

Onu ekrana koydular, “CHP’den açıklama” falan dediler. 

Ondan sonra, işte, televizyonlar bağlantı falan yapıyorlardı, Genel Başkanı aradık, “Efendim, biz Meclis'e gitmeyi 

düşünüyoruz.” dedik, “İyi yaparsınız.” dedi. “Lütfen, ilk uçakla -ilk anda olabilecek gibi düşünüyor herkes- geri döneceğimi 

söyle ve buna karşı Parlamentoyu hep birlikte savunacağımızı söyle.” dedi. 

Bülent Tezcan’la zaten birkaç kez teklif etmiştik bunu ama sürekli bir kargaşa ve tam bir şey konuşulurken bir helikopter 

bombalıyor, bir uçak geçiyor, herkes camlara geçiyor. Şöyle bir karar aldık: Genel Merkez yöneticileri olan arkadaşlarımız, 

Parti Meclis'i üyelerimiz Genel Merkezde kalsınlar, çünkü Genel Merkezi kapatmak da doğru olmaz, onlar burada 

kalsınlar, milletvekilleri Meclis'e gidelim diye düşündük. 3-4 araba hâlinde gittik, biz Aykut Erdoğdu ile birlikte…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yine aynı yerden mi geldiniz, o Çetin Emeç’ten filan mı geldiniz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu sefer Aykut Erdoğdu biraz daha iyi  bildiği için bizim Genel Merkezden çıktık, bu yeni açılan 

ODTÜ yolu vardı, tartışmalı şey, o yolu sonuna kadar bitirdik yani Genel Merkezden çıktık, ODTÜ yolunu sonuna kadar 

bitirdik, bittiği yerden sola döndük, Balgat’a indi o.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O Polisevinin oradan…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Oraya indi evet.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dikmen Kapı'dan…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Oraya indik. On ikiyi geçiyordu artık yani belki bire yaklaşıyordu, oradan aşağıya doğru Aykut 

Erdoğdu’yla bizim vosvos’la inerken insanların ellerinde bayraklarıyla, belli sayıda insanın aşağıya doğru, böyle 

Dikmen yokuşundan aşağıya doğru, bu Meclis'e doğru geldiğini gördük ama biz yaklaştıkça geri kaçan çok insan vardı. 
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Bir yerden sonra artık vosvos’u -arabayı- bırakmak zorunda kaldık. Hatta, Aykut Erdoğdu’yla bir şey de yaşadık. Ben 

-üçümüzün arabası- düzgünce park etmeye çalışıyorum, Aykut dedi: “Ya, 20 bin liralık araba için öleceğiz burada, 

bırak.” Çünkü, devamlı o helikopter tepede bir şeyler yapıyor. Meclis ile Genelkurmay arasında helikopterden aşağıya 

atış falan yapılıyordu, bayağı sıkıntılı bir şey vardı. Oradan insanlar Kızılay’a inmek istiyorlar ama geçemiyorlar yani 

orada 2 tane de tankın olduğunu söylediler ama ben tankları o şeyle, daha doğrusu o telaşla görmedim. Meclis'in 

duvarının dibinden Dikmen Kapı'dan içeriye girdik, girdiğimizde bu girişteki 2 kulenin yanlarında beşer, altışar silahlı 

şey. Tabii, biz alıştığımız… Ellerinde uzun silahlar vardı makineli, onlar bize doğru baktı, biz onlara doğru baktık; ilk 

an bir böyle yüreğimiz hopladı. Şey gibi düşündüm açıkçası ben hani, gelip burayı ele geçirmişler çünkü ellerinde şey. 

Sonra “Buyurun Başkanım.” dedi birisi. O “Buyurun Başkanım.” deyince…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O zaman Meclis'te polis olduğunu…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Polis olduğunu anladık, rahatladık. Göz göze geldik, aslında simalar tanıdık ama ellerinde tabii 

makineli tüfek görünce insanın algısı ilk olarak “Meclis'i ele mi geçirdi bunlar?” oldu. İçeriye girdik, bu yukarıdaki o 

şeyde çok ağır tahribat alan Toplantı Salonuna gitmeyi düşünüyorduk orada toplanırız diye. İçeriye gittiğimizde o sırada 

ben Bülent Tezcan’ı aradım. Bülent Tezcan dedi ki: “Meclis Başkanı Meclis Genel Kurulu Salonuna girmiş biraz önce, biz 

de oraya giriyoruz, kulisteyiz.” dedi. İçeriye girdik; girdiğimizde iktidar partisinden sizler vardınız, her giren milletvekili 

alkışlanıyordu. Yukarıda seyircilerin de ağırlığı danışman ve aileler, milletvekillerini oraya ulaştıran kişiler; kimi eşiyle 

gelmiş, kimi danışmanıyla gelmiş, kiminin çocuğu orada. Meclis Başkanı hemen “Birer demokrasi öpücüğü vereyim.” 

dedi. O çok anlamlı yani unutmuyorum onu. Bizim o güne kadar da Sayın Başkanla zaman zaman böyle tartışmalarımız, 

atışmalarımız hep oldu. Son seferinde de bir şey vardı “23 Nisan Resepsiyonu yapılacak, yapılmayacak.” falan tartışmalar 

olmuştu. “Bir demokrasi öpücüğüyle barışalım.” dedi. O öptü, sarıldı. Yerimize oturduk. Meclis Başkanı oturumu açmak 

üzere yerine geçti, dedi ki: “Her partiden birer grup başkanvekilini iki yanıma alayım.” dedi. Levent Bey de oradaydı o 

sırada. Ben Levent Bey’e teklif ettim “Levent ağabey, geç.” dedim. “Geç, geç, Başkanın yanına sen geç.” dedi.  

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir de ceket hikâyeniz…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Onu anlatacağım. Ben fırladım. Şimdi, tabii, misafirhanede normal takım elbisemi çıkarmıştım, 

bir şort giymiştim üstüme. Şey olunca onu çıkardım; bir kot pantolon, rastgele bir sivil gömlek-tişört karışımı bir şey 

giydim üstüme, altımda spor ayakkabılar. Kürsüye doğru yürürken bir yandan da döndüm “Ya, bu kıyafetle de olmaz.” 

dedim. Şimdi, sonuçta olağanüstü de olsa kot pantolon falan. O zaman Ahmet Gündoğdu koştu -o genelde önde oturur 

zaten- “Al, benim ceketi giy bakalım.” dedi. Lacivert böyle güzel ceket, onu giyerken döndüm Ahmet Gündoğdu’ya “Millî 

görüş ceketini bana da giydirdiniz sonunda.” dedim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sizin birkaç ay önce bir şeyiniz vardı, hatırlar mısınız, tartışmanız?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sarı kravat tartışması, evet.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sarı kravat yani kıyafet üzerinden iki üç kadar önce bir tartışmanız olmuştu. Galiba sizdiniz 

değil mi yerinizden?
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ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet. Şimdi, iki ay önce sendikalarla ilgili bir tartışma vardı. O sırada Ahmet Gündoğdu’nun da 

üzerinde bir kravat vardı. O konuşma yapıyordu, bir şey söyledi. Ben söz alınca dedim ki… Daha doğrusu şöyle: Dört beş 

ay önce Ahmet Gündoğdu’da bir sarı kravat görmüştüm. Ben ona demiştim ki: “Sana sarı sendikacı diyorlardı, kravatı da sarı 

takmışsın.” O da bir şey söylemişti. Bundan iki ay önce de o kürsüde bir sendika tartışması varken bu sefer benim üstümde 

sarı kravat vardı. Ben ona “Ben korkmadan sarı kravat takıyorum, sen o günden beri takmıyorsun.” falan deyip böyle bir 

kıyafet atışmamız olmuştu. O gün ceketini verince “Millî görüş ceketini biz de giydik bakalım sonunda.” dedim; güldü. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - “Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi.” falan gibi…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet, evet, onu aşağıda söyledim. İlk an onu söyledim; güldü. Sonra Başkanın yanına çıktık. 

Başkan şöyle bir ifade kullandı orada: “Olağanüstü olağanüstü Meclis toplantısını açıyorum.” dedi yani öyle bir ifade 

kullandı “Olağanüstü olağanüstü oturumu açıyorum.” dedi. “Aslında salı günü açılmak üzere Meclis'i kapatmıştık ama 

bir kalkışma, bir hain darbe girişimi var.” falan diye konuştu. Sonra Mehmet Muş’a sözü verdi. Mehmet Muş hem bazı 

bilgileri paylaştı hem de kendi partisinin bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz yerinizden bir konuşma yaptınız mı orada?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok, kürsüde; onun linkini veririm. Tam Başkanın yanında.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra alırım onu ben.

Bu Meclis'te bizim parti adına o gece yapılan ilk konuşma. Başkan tüm partilere burada söz verdi. Ben zaten konuşmamda 

“Yeniliriz, yeniliriz ama darbecilere yenilmeyiz. Biz ana muhalefet partisiyiz, seçimlerde bir başka göreve gelene kadar 



Gazi Meclis'te O Gece

608

ana muhalefet olarak devam edeceğiz. Parlamentoya, demokrasiye sahip çıkacağız. Genel Başkanımızın selamı var, 

uçakla gitti, dönemedi. Meclise, Parlamentoya sahip çıkmamızı, demokrasiye sahip çıkmamızı, darbeye direnmemizi 

öğütlüyor.” diye söyledim. Orada ATV ve A Haber kamerası varmış, bir de bir kadın milletvekilimiz sürekli müthiş…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ayşe Hanım, Ayşe Keşir orada teknolojinin yardımıyla FaceTime’dan yayın yaptılar. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet, müthişti o da yani.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O FaceTime hem sizleri hem Mehmet Muş Bey’in konuşmasını, sizin konuşmanızı âdeta 

orada canlı yayınla…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bütün Türkiye'ye ulaştırdı, bütün dünyaya ulaştırdı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dünyaya orada ulaştırdı. O teknolojinin aslında ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O noktada şöyle bir şey benim için çok anlamlı kendi hatıram açısından. Şimdi iki şey önemli, 

birine o anda tanık oldum. Şimdi, biz hep konuşuyoruz, bizim grup beni hep böyle hararetle alkışlar. Konuşmam bitti, 

konuşmam bitince müthiş bir alkış geldi, bütün konuşmacılara geldi zaten gece boyunca ama tabii alışık olduğumuzun 

dışında bir şeyle bizim grup beni normal bir tempoda ve oturduğu yerden alkışladı. AKP Grubu ayağa kalkarak alkışladı, 

seyirciler ayağa kalktı. Ve o gece -hangi partiden konuşursa konuşsun- milletvekilleri konuştuktan sonra bütün seyirciler 

hep bir ağızdan “Türkiye sizinle gurur duyuyor.” diye tezahürat ediyorlardı. Ben bizim arkadaşlara şeyi söyledim: “O kadar 

tarihî konuşma yaptık, AKP ayakta alkışladı, siz oturduğunuz yerden alkışladınız.” diye şaka yollu sitemde bulundum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Özel, orada tabii siz bir parlamenter olarak bulunuyordunuz ama belki sadece 

Parlamento arkadaşlığı değil, bir kader arkadaşlığı hem de esasında orada sizi buluşturan, birleştiren şeyin bir bayrak 

yani aynı bayrağı korumak adına bir arada olduğunuzun hem siz farkındaydınız hem de oradaki diğer parlamenter 

arkadaşlar farkındaydı yani ben de oradaydım ve hep o duyguyla oradaydık. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Demokrasi sancağını…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani, biz orada farklı partilerden farklı bayraklar, farklı amblemleri tabii ki taşıyorduk ama 

bayrağımız Türk Bayrağı bizim ortak değerimizdi. Ondan dolayı ayakta alkışlamış olabiliriz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet, evet, çok anlamlıydı. Bir de şey çok anlamlı geldi; daha sonra bu yayını izlediğimde bunu 

ATV televizyonu canlı yayında vermiş. Ben size hemen linkini atayım bunun. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu bir açar buraya dinletirseniz stenograf arkadaşlarımız da şey yapsınlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Dinletelim, tamam. Linkini de yollayım mı?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu sonra alayım ben.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sonra, tamam. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu şuraya bir dinletirsek efendim.
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“BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Şimdi sözü Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkanı Sayın Özgür Özel’e veriyorum.”

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 15 Temmuz gecesi yerinizden yaptığınız konuşma.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kürsüden.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet,  kürsüden.

“ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ortada Meclis Başkanı, Mehmet Muş solunda, sağında ben, sonra Erkan Akçay’ı da buraya aldılar.

"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cumhuriyet Halk Partisi olarak doksan üç-doksan dört yıldır seçimlere girer çıkarız, yeneriz 

yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz, darbecilere teslim olmayız."

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bekir Bozdağ var, Soylu var, bir de Denizlili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci var.

“ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Son yapılan seçimlerde halkımız Cumhuriyet Halk Partisine ana muhalefet partisi olma görevini 

vermişti.” 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 3’ü o sırada Bakanlar Kurulu koltuklarında oturuyor. Sonra Soylu gitti, TRT’nin önüne gitti.

“ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Halkımız yapılacak bir demokratik seçimle Cumhuriyet Halk Partisine bir başka görev verene 

kadar -iktidar olur muhalefet olur- Türkiye’nin ve bu Parlamentonun ana muhalefet partisiyiz, demokrasiye ve 

Parlamentoya sonuna kadar bağlıyız. 

Sayın Genel Başkanımız bir program için bu nahoş saldırı, bu demokrasiye karşı darbe girişimi gerçekleştiğinde, 

duyulduğunda havadaydı. Çok gecikmeli olarak Atatürk Havalimanına indi. Kendisinin ilk açıklamaları kamuoyuyla 

paylaşıldı. Hava  trafiği olmadığından şu anda dönemiyor, ancak ilk fırsatta Ankara’ya dönmek üzere bütün şartları 

zorluyor, bizlere talimatı: Meclis'e ve demokrasiye sahip çıkma yönündedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Buradan sonra şey anlamlı geldi bana, tam onu söyleyecektim, oraya denk geldi. ATV yayınında 

ATV spikeri diyor ki: “Zamanında Özgür Özel’i buradan çok eleştirdik.” 

SPİKER - “Zaman zaman farklı talimatlar, komutlarla sizi yorabiliriz ama kusurumuza bakmayın Zafer. Biraz önce Özgür 

Özel konuştu, bu stüdyoda onun farklı zamanlarda söylediği çok şey tartışıldı, belki hiçbir açıklamayla ilgili bu kadar 

memnuniyet de duyulmadı burada. Ama bugün kendisi, Kılıçdaroğlu tarafından CHP Grubunun da, tıpkı AK PARTİ  

Grubu olduğu gibi, tıpkı MHP Grubu olduğu gibi Meclis'e sahip çıkma, demokrasiye sahip çıkma, ana muhalefetse ana 

muhalefete, iktidarsa iktidara ama kendine sahip çıkma günü olduğunu söyledi. Tebriklerimizi iletmek lazım efendim. 

Bugün doğruyu söyleyen herkese tebrikleri iletmek lazım ve…”

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu A Haber ve ATV ortak yayınıymış.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada ortak yayın, canlı olarak size…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Orada bir de diyor işte, “Zaman zaman söylediklerini çok eleştirdik ama bu sefer şey…” Bu 

da anlamlı, aslında o dakikalarda mesela, ertesi sabah da bana Sözcü gazetesinin muhabiri dedi ki: “Biraz önce, dört 

yıl sonra ilk kez Yalçın Akdoğan’a bir soru sordum, o da ilk kez cevap verdi.” Yani, aslında 15 Temmuz ruhu ve bugün 

yaşadığımız, işte bu liderler temas ediyor, Cumhurbaşkanı çağırınca zirve yapılıyor… Yani, aslında demokraside olması 

gerekir. 15 Temmuz öncesinde bizim beceremediğimiz bazı işlerin ilk sinyalleri… Canlı yayında spikerin söylediği, 

grupların birbirini, mesela, her grup kendi konuşmacısından çok diğer grubun konuşmacısını alkışladı; bunlar mesela 

çok anlamlıydı. Sonra…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - FETÖ terör örgütü aslında bölücü ve ayrıştırıcı bir örgüt ama ülkeyi, parlamenterleri ve bayrak 

etrafında yaşamayı şiar edinmiş vatandaşları birleştirici bir…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet, şey gibi oldu bu: İşte amacına ulaşamayınca tam da aslında onlar için en büyük ceza 

bu. Yani bölmeye, ayrıştırmaya ve ele geçirmeye uğraştığı yapı kendisinin karşısına bir bütün olarak çıktı. Yani, şimdi 

yargılanacaklar, en ağır cezaları alacaklar ama sonuçta temsilcileri, üyeleri bu cezaları alacak ama esas olarak o FETÖ 

zihniyeti, işte bir bölücü örgüt, yapmaya çalıştığının tam tersiyle karşılaşarak en ağır cezayı o şekilde almış olacak.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Özel, sormak istiyorum: “Gelirken bu Genelkurmay kavşağında çatışmalar var, girişte 

zorluklar var, elinde uzun  namlulu silahlar olan polisler var, gergin bir hava vardı.” dediniz. O geliş esnasında Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'nin bir saldırıya uğrayabileceğini, hele hele bombalanabileceğini hiç düşündünüz mü, hiç aklınıza 

geldi mi, böyle bir şeye ihtimal verir miydiniz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aykut Erdoğdu’yla beraberdik, yola çıkarken de, yol boyunca da tabii mesela, Balgat’tan bu 

tarafa doğru gelirken uçan helikopterlerden ateş çıktığı falan görülüyor, yolun güvenli olmadığını düşündük ama hep 

aklımızda da şöyle bir şey vardı: Yani, Meclis'e gitmek zor ama gittikten sonra Meclis'in bombalanabileceği aklımızın 

ucundan geçmiyordu yani çünkü dünyada örneğinin çok az olduğu, Türkiye’de çok başarıya ulaşmış kanlı darbe 

girişimleri var ama kimse tutup da Meclis'e bomba atmayı, uçakla vurmayı göze almamıştı ama tabii biz içeri girdikten 

sonra işte bir eczacı meslektaşım ve eşi kollarından yaralanmışlar. İlk anda “Bir milletvekili öldü.” diye duyuldu. Gerçi 

içeride biz ona çok ihtimal vermedik ama yanlış bilgi ama daha sonradan da öğrendik ki tamamen yanlış değilmiş 

az daha ölebilirmiş. Hani, tabii, Gazi Meclis falan ama gerçekten de o gece burada yaralanan polisler ve milletvekili 

arkadaşımız fiilen de gazi oldular orada. Bir milletvekilimiz gelirken yaralı bir polisi alıp hastaneye götürmüş, işte onun 

anlattığı “Helikopter önümüzdeki ağaçların dallarını kırdı, arabanın önüne düştü.” diyor. O anlarda artık… Bir ara şeyi 

değerlendirdik kendi aramızda “Ya, bunlar buraya da girmeye çalışabilirler.” diye. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Meclis'e girmeye teşebbüs etmişler mi? 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ettiler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kaç kez?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Etmişler helikopterle. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hem gece hem sabahleyin hatta gün ışıdıktan sonra, onun video görüntüsü de var, helikopter 

tam böyle ayaklarını yere basıp duracakken aşağıdan kahraman polislerimizin ellerindeki silahlarla taciz ateşiyle bir 

anda havalanıp gidiyor. Yani o burada bulunan milletvekillerini kendince ele geçirmeyi düşünen o hain güruh inmeye 

çalışıyor ve ondan sonra helikopter tekrar havalanıp gidiyor. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Meclis'te o gece bir iki kez zaten şunu duyduk, daha doğrusu önce şeyi anlatayım: Hep bildiğimiz, 

sonra bizim Levent Gök konuştu, çeşitli gruplardan arkadaşlar konuştu, Bekir Bozdağ konuşurken bir ilk bomba geldi, 

hepimiz hatta Trabzon Milletvekilimiz Ayşe Sula’nın video kaydı var, telefon elinden düşüyor falan herhâlde. O anda 

büyük bir gürültüyle içeriye hafif bir toz da girdi, böyle bir şey oldu. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz bombalandığını düşündünüz mü o anda? Ben, çünkü şöyle düşündüm, ben de oradaydım 

ve Sayın Bozdağ konuşuyordu, Adalet Bakanımız, o konuşurken böyle yukarıdan bir şangırtı geldi. Tam böyle -Meclis'i 

bilen kişiler için söyleyeyim- Meclis'in ortasıyla muhalefetin yani CHP, MHP, HDP’nin bulunduğu taraftaki camlarda 

böyle bir şangırtı oldu ve ben zannettim bu F-16 aşağıdan, alçaktan uçunca camları kırdı filan diye düşündüm. Siz ne 

düşündünüz o anda? 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - İlk anda ben uzağa atılan bir bombanın etkisiyle, uzağa atılan yani belki Genelkurmaya, belki 

Meclis bahçesine düşen bir bombanın etkisiyle camlar kırıldı diye düşündüm. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama öyleymiş. İlk bomba -biliyorsunuz- bu Meclis'in o bahçesine, o yeni bina ile eski Genel 

Kurul…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O ilk atılan mıymış? 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İlk atılanmış. Oraya düşmüş, yani böyle bir saniye sonra falan atılsa belki direkt Genel Kurul 

üzerine düşecek, belki de şu anda biz bu konuşmayı yapamıyor olacaktık. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Özellikle, Genel Kurulu bilenler açısından da tabii o gözle de baktım. O ilk bomba, tabii bir 

saniye, belki yarım saniye farkla bıraksa tam içeriye düşebilir. Özellikle Genel Kurulun üstünde 16 tane tonlarca ağırlıkta 

büyük avize var. Çatının çökmesiyle o avizeler bombanın yapacağı tahribatın dışında da yerlerinde oturan bütün 

milletvekillerini ezer ve hiç kimsenin kurtulma şansı olmazdı. 

Sonra, Bekir Bey konuşmasını yaptı, o şey geldi, Bekir Bey konuşmasına devam etti. Ama ondan tahmin ediyorum, iki 

üç dakika sonra mı bir ikinci bomba geldi, o çok daha şiddetliydi. O sırada ben Divanda Başkanın yanında oturuyordum. 

Başkanın koruma ekibi ve Meclis'in, orada bir arkadaşımız, daha sonradan ben onu emniyet müdürü sandım, hatta 

burada da bir teşekkür ettim kendisine, o gece çok doğru yönlendirmeler de yaptı, geçmişte başbakanların…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tayfun. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tayfun. Geçmişte başbakanların korumalığını da yapmış, çok iyi eğitimli. O, Meclis Başkanına 

birkaç kez söyledi. Tabii bir bomba karşısında da şöyle bir zorluk var: Orada bütün herkes aklıselimle, Mehmet Muş, 

Erkan Akçay, Meclis Başkanımız, ben ve birkaç arkadaşımız daha şöyle bir şey konuşuldu: Şimdi biz burada bu yayını 

kesersek bombadan sonra ve aşağı inersek ve bir daha gelmezse iki şey olabilir; bir, attık bombayı Meclis direnmekten 
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vazgeçti. İki, aniden bir bombayla yayın kesilirse bu sefer… Şimdi biz konuşurken bir şey oldu yayın kesildi, bu sefer 

bütün yakınlarımız…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Herhâlde bunları yok ettiler…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok ettiler, öldü bunlar. Bu hem darbecilere cesaret verip bütün milletvekili yakınlarını da çok 

korkutabilirdi. Çünkü sürekli telefonlarımızdan eşlerimiz, kızlarımız arıyor. Benim 16 yaşında bir kızım var. 

O, sürekli, tedirgin bir şekilde arıyordu. Sonrasında, biz sığınaktayken çıkan o büyük alev, herhâlde sığınaktayken 

gelmiş -ben öyle anlıyorum- FOX TV onu canlı yayında vermiş. Orada mesela “Babam öldü, öldü benim babam, öldü 

benim babam.” diye şey yapmış. Kayınpederim aradı -tabii, onlar Bursa’da, dediğim gibi- sonra, ben açınca telefonu 

-ki sığınaktayız, çekiyor, çekmiyor- konuştum. İpek ağlamaktan konuşamıyordu ama çok önemliydi; mesela, o telefon 

bağlantısı olmasa görüntüyle şey… Ve şöyle söyledi Meclis Başkanı: “Bekir Bey’e bir bilgi ulaştırın, normal şekilde 

konuşmasını bitirsin, sonra da ‘Ara veriyoruz.’ deyip sığınağa inelim.” dendi. Ama biz hep  sığınaktan devam ederiz diye 

düşünüyorduk yani. Çünkü hepimiz biliyorduk, Meclis'te bir tane daha salon var.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Aşağıda alternatif bir şey var. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Salonun olduğunu düşünüyorduk. Hatta öyle, Meclis Başkanı kapatırken de şey dedi: “Aşağıdaki 

sığınaktan, yeraltındaki ikinci Salonumuzdan devam edeceğiz oturumumuza, şimdi ara veriyoruz.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Aslında o niyetle ayrılmış bir alan varmış ama…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Öyle mi? Onu bulamadık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  O şekilde dizayn edilmemiş, yani belki dizayn edilebilirdi. “Küçük çaplı, orada yeni bir 

Parlamento çalışmasının yapılabileceği, belki yukarıdaki kadar teşekküllü olmayabilir ama ona yakın bir düzenek 

olabilir.” diye yorum yapıldı ama o yapılmamış. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yapılmamış. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Belki de böyle bir şey düşünülmediği için de olabilir. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tabii. O gecenin önemli tespitlerinden bir tanesi de: Eski Meclis başkanlarımızla biz bildirgeyi 

yazdık sığınakta. O sırada Cemil Çiçek, “Olağanüstü durum deyince Meclis olağanüstü toplanmak dışında bir şey 

bilmediği için böyle bir ihtimali göz önünde hiç bulundurmamış.” Onunla ilgili bir iki anı var aslında, onları söyleyeyim, 

buraları çok uzatmayayım. Hep birlikte aşağı indik. Tabii, o 3’üncü veya 4’üncü, 5’inci, neyse, o en büyük bomba 

sığınakta, böyle, ayakları yerden kesecek bir gürültü yaptı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Siz o ara bir “tweet” attınız “Sığınaktayız.” diye. Resim var mıydı o şeyde? Resmi 

hatırlamıyorum. “Twitter”dan şey yaptınız. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Olabilir. Aykut Erdoğdu’nun fotoğraflı bir şeyi var yani…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Mehmet Bekaroğlu’nu hatırlıyorum da Aykut’u…
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ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aykut Erdoğdu’nun hatta Meclis İdare Amiri Salim Uslu’yla birlikte zafer işareti yaptıkları bir 

fotoğrafı var sığınakta, onu atmışlar. Orada Meclis Başkanı, bir süre saldırı olmayınca, “Bir istişare yapalım, gelin bakalım.” 

dedi. Gittik, dedi ki: “Diyoruz ki Özgür Bey, çıkıp oradan bir yayın…” Ben de dedim ki: “Efendim, siz bugüne kadar ne 

söylediniz de ben itiraz ettim?” Bütün herkes güldü falan. Tabii, hep şey yapıyoruz. O sırada Ahmet Gündoğdu’yla göz 

göze geldik, bir baktım ceket hâlâ üstümde, çıkardım verdim; “Ceketini vereyim ağabey. Ya, kırk yıl düşünsem aklıma bir 

Millî Görüş ceketi giyeceğim gelmezdi.” falan dedim. Verdik öyle.

Tabii, sığınakta sabaha kadar uzun bir süreç geçti. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada Aydın Ünal’la aranızda geçen bir diyalog var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - İçeride şöyle oldu: Bir süre sonra Meclis Başkanı “Çıksak mı?” diye tam sorarken bir bomba 

patladı. O da dedi ki: “Cevabı almış olduk yani çıkamayız, o anlaşılıyor.” Sonra…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Burada şöyle bir spekülasyon yapanlar var, benim de kulağıma geliyor: İşte “Parlamenterler 

-tırnak içinde söylüyorum- Genel Kurulu terk ettiler.” falan gibi… Onu özellikle hem kendi kanaatim olarak hem de sizin 

ağzınızdan, o, kayda geçsin istiyorum. Orada -Allah için- bulunan hiçbir parlamenter Meclis'i terk etmedi. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok, yok, hiç.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Meclis'in içindeydik. Ben sabah sekize on kalan filan Meclis'ten çıktım, gün ağarmıştı ve 

hiçbir zaman biz Meclis'i terk etmedik. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aksine, bu konuşulduğunda da mesela şöyle oldu, bir ara şey oldu: Meclis Başkanının yanında 

koruma müdürünün telsizinden kulaklığına bilgi geliyor: “Efendim, bir Kobra -herhâlde, öyle hatırlıyorum- bahçeye 

inmeye çalışmış, bizimkiler ateş edince kalkmış.” diyor. Hatta “Birini indirmiş, sonra dönüp onu tekrar almış.” gibi bir laf 

geldi. Mesela, bu sırada bazı arkadaşlar şey dediler: “Ya, bunlar inse gelip bizi vuracaklar burada.” falan… Yani, silah 

dağıtılmış olan, makineli tüfek dağıtılmış olan polisleri birkaç metre ileriye yani 50-100 metre ileride bir yere aldılar 

hani gelirlerse daha önde karşılansın diye, ama hiç kimse gitmekten bahsetmedi. Bazen hani “Meclis'ten çıkılabilir 

mi, nereden çıkılır?” falan gibi şeyler konuşulduğunda da hep genel olarak “Ya, Meclis'ten çıkılabilecek bir yol olsa da 

çıkmamamız lazım çünkü bizim, burada, bu iş tamamen ortadan kalkana kadar durmamız lazım.” diye orada bulunan 

milletvekillerinin tamamına yakınının bir şeyi vardı böyle. Sonra, bir odaya geçildi, orada bir televizyon yayını imkânı 

oldu. Meclis Başkanı o televizyondan izliyordu. Bazı kuvvet komutanlarının açıklamaları, Cumhurbaşkanının açıklaması, 

Başbakanın, bakanların, muhalefet liderlerinin açıklamaları izlendi, alkışlandı. Aslında, daha önce yapılmış açıklamaları 

tekrar tekrar verdi televizyonlar. Sonra, Genel Sekreter geldi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Meclis Genel Sekreteri…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Meclis Genel Sekreteri geldi, Neziroğlu.

… “Özgür Bey, Başkan Bey ‘Bir araya gelelim, bir istişare yapalım, bir bildiri hazırlayalım.’ diyor.” dedi. Ben Levent Bey’i 

buldum, Levent Bey “Sen geç Özgürcüğüm, sen katıl o toplantıya.” dedi. Levent Bey’le istişaremiz sonucunda ben gittim. 
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İşçilerin soyunduğu giyindiği, duş aldıkları dolapların olduğu bir oda vardı. O odada Meclis Başkanımız vardı. Önceki 

Meclis Başkanlarını davet etti orada bulunan. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Cemil Bey oradaydı. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cemil Bey vardı, Mehmet Ali Şahin vardı, kendisi vardı, Mehmet Muş, Erkan Akçay, ben, bir de… 

Orada şey oldu, kâğıt kalem geldi, “Hadi bakalım, kim alsın? Cemil Çiçek alsın kalemi eline, onun kalemi iyidir.” dendi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O da Aydın Ünal’ı söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O da dedi ki: “Ya, Aydın Ünal’ı gördüm burada. Esas onun kalemi kuvvetlidir.” Meclis Başkanı 

“Uygun görür müsünüz?” dedi, herkes “Tabii, niye görmeyelim…” falan. Sayın Cumhurbaşkanının geçmiş dönemlerde 

metin yazarlığını da yapmış. Kendisi geldi, şöyle bir yöntem benimsedik: Bu bildiride ne olsun? Herkes, bir tur, onu 

söyledik biz. Sonra, bu bildiride buna uygun hangi kelimeler olmazsa olmaz, neler yer alsın? İşte, örneğin “Gazi Meclis 

yeniden direniyor.”, “İlk kez Meclis saldırı altında.”, “Meclis'in üyeleri de, Meclis'i seçenler de demokrasiye sahip çıkma 

konusunda tereddüt etmediler. Meydanlarda da çalışılıyor, meydanlarda da direniliyor, burada da…” Bunun dışında, 

herkes hangi kelimelerin yer alması gerektiğini söyledi. Tabii, hepimizin kendi jargonundan dolayı bazı şeyler oluyor…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Anlaşmazlıklar oluyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Anlaşmazlıktan ziyade, mesela herkesin kullandığı, o partilere mal olmuş birtakım terimler 

var, onlar olunca… “Ya, bu AK PARTİ  sloganı gibi anlaşılmasın.” Mesela “Yeni Türkiye” falan deyince, ya “Yeni Türkiye” 

yanlış anlaşılır dedik. Orada 3 parti de bazı şeyleri kolladık ama olmadıkları hâlde o anda. Çünkü, Meclis Başkanına 

telefon açmışlardı, “Oraya gelmiyoruz, gelemiyoruz ama yarın oturumda yer alacağız ve imza atacağız.” demişti HDP. 

Orada bütün partiler… Mesela, bazı konularda da, HDP’nin de imza atacağını düşünerek, daha böyle her partinin imza 

atabileceği bir metni herkes arzuladı, ben ona bizzat şahit oldum. Bazen mesela aşağıda şey oluyor: Bazı partiler bazı 

partilerle birlikte olmamanın yolunu arıyor. O gece herkes birlikte olmanın yolunu aradı. 

Aydın Bey çok güzel bir çalışma yaptı. Mesela, ben açık söyleyeyim şimdi, hakkını teslim edelim. Ben Türk Eczacıları 

Birliğinde çok deklarasyon yazdım bütün odalar adına. Bu tip bir metinde, ortaya çıkan metinde yani bilgiler toplanıp 

yazıldıktan sonra bir yüzde 60’lık tatmin başarıdır. Aydın Ünal, yüzde 85’i, 90’ı zorlayan bir metin çıkardı ortaya. Bazı 

itirazlar, bazı düzeltmeler, bazı ilavelerle yüzde 95’e çıktı, kalan yüzde 5 de… Ertesi gün HDP grup başkanvekiliyle 

birlikte aşağıda toplandık oturumdan bir saat kadar önce yine Meclis Başkanının varlığında. HDP’nin bir iki önerisi, 

MHP’nin bir iki önerisiyle son şeklini aldı. O taslak metin tabii, o yazılan metin bilgisayara geçildi orada, söylendi. Bir 

genel sekreter yardımcısı küçük bir bilgisayar getirdi. Aydın Bey okudu, yazıldı; okudu, yazıldı; sonra, bize okudular. Her 

şey bitince Aydın Bey müsveddeyi aldı, dedi ki: “Bunu müsaadenizle ben saklayayım.” Ben, ona “efemera” diyorlar dedim 

-eczacılık tarihinde de çok bilinir, kullanıldığı anda başka bir şeye hizmet eder ama zaman geçtikçe değerlenen kâğıtlara 

“efemera” denir- bu müthiş bir efemera olabilir. Dedi ki: “Vallahi, bu, bu adamlar başarısız olurlarsa demokrasi tarihine 

şanlı bir belge olur. Başarılı olurlarsa da iddianamenin eki olur" diye konuştuk böyle. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - “İkimiz beraber aynı koğuşa gireriz.” filan gibi…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ben de dedim ki…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu Yeni Şafak’a yazdı, okudunuz mu?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Okudum, okudum. Üç gün sonra yazdı, ben de okudum. Dedim ki “İyi saklayın. Eğer başarısız 
olursa hep beraber bunu şey yaparız. Darbe başarılı olursa da artık koğuş arkadaşı oluruz Aydın Bey.” diye de konuştuk, 
sözleştik. 

Tabii, gerçekten de o anda dışarıyla da bir bağlantımız yok, bulunduğumuz yerde televizyon da yok ama sürekli jetin 
alçak uçuş sesi, bombalama sesleri… Bir de mesela moral bulunan şeyler oluyor: Liderler konuşuyor, komutanlar 
konuşuyor, moral bulunuyor ama mesela şey haberi geldi: “CNN Türk’ü de ele geçirmişler, TRT’yi ele geçirmişler.” Yine 
böyle tuhaf bir haber geldi, üzücü bir haber… Bunların yakıtı bitecek beklentisi vardı, sonra şöyle bir şey geldi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tanker uçaklar havada yakıt ikmali yapıyormuş. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Dediler ki: “Bunlar iniyorlar, bomba yüklenip tekrar kalkıyorlar. İniyorlar, Akıncılar…" 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İncirlik’ten kalkan tanker uçaklar…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Zaten o bilgi gelince iyice böyle moral bozuldu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Moral bozuldu.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ama, arkasından şey oldu: “TRT geri alındı, CNN geri alındı.” falan deyince ve Twitter’da 
meydanların tam dolduğu görüntüleriyle yükseldi moraller. 

Sabah -dediğiniz gibi- sekiz buçuk, dokuza kadar hemen herkes oradaydı. Oktay Vural, sekizi biraz geçiyordu, “Ben bir 
gideyim, üstümü değiştireyim, nasılsa geleceğiz.” dedi. Çıktı, yüzü bembeyaz olmuş, bir beş dakika sonra geri geldi. 
Birinci kapıdan çıkmış, o sırada Genelkurmay tarafından açılan ateş duvarlara vurmuş, kaçırmışlar. Bayağı böyle şey…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz bombalanan yerleri gördükten sonra neler düşündünüz Başkanım?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Açıkçası şöyle: Sabah sekiz buçuk falan çıktık. O kolonu görünce… O kolon şöyle: Nereden 
atıyorsa, hangi açıyla atıyor, onu tam bilemiyorum ama, kuş uçuşu 20 metre bir farkla o kolon isabet almış. O gelse 
herkes ölür. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tam Sayın Başbakanın makam odasının üzeri, sizin o CHP Grup odasının da tam karşısı. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tabii… Şimdi, Başbakanın makam odası burası, tam şurasına vuruyor yani şuradan geliyor ve 
neredeyse şey, hani bir miktar yukarıdan atsa veya yarım saniye erken atsa Genel Kurulu vurmak üzere atmış. Mesela, 

ben bazı ifadeler okudum, diyor ki: “300 kiloluk bilmem ne bombasını bahçeye at." dediler, “Bahçeye attım.” Ama, daha 

sonra belli ki, “Meclis'i de vur.” talimatı almışlar ki vurmuşlar yani. Yoksa, istediğinde bahçeye atıyor, istediğinde istediği 

yere atıyor. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O koordinatı çok bilinçli yapmışlar. Şöyle bir şey söyleyeyim ben, şaşırdığım bir şey: Sabah 

sekiz civarında şeyden çıkınca ben de zayiat nedir filan diye baktım. O, Başbakanımızın makam odasının olduğu yer 

tamamen göçmüş, aşağı cam parçaları olmuş. Hatta, ayakkabımı çok dikkatli basıyorum ki sivri bir cam parçası gelip 

ayağıma batmasın diye. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Girmesin diye, tabii. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dediğim gibi, bu, bu kadar olduğuna göre… Gelirken ben de kayınbiraderimle arabayı tam 

Meclis Başkanımızın makamının önüne koydum, açığa koydum ve oradan içeri girdim. Tam ben girdiğim anda Genel 

Kurula sizler de gelmiştiniz. İşte, o anlattığınız…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sahneyi yaşadık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …sahne yaşanırken ben oradaydım. Sonra, sekiz civarında falan, sekize çeyrek kala filandı 

galiba, o tabloyu görünce herhâlde benim araba da pert olmuştur dedim çünkü ortalık cam, buz filan olunca. Çünkü, 

araba ile burası arasında yaklaşık bir 100 metre filan mesafe var. Fakat, şaşırtıcı bir şey Sayın Başkanım: Benim arabamda 

tek bir çizik bile yok yani hiçbir parça, ne şarapnel ne cam parçası hiçbir şey gelmemişti. Bu, şunu gösteriyor: Bu tesadüfi 

değil; tesadüfi, sallama o bombayı atmış olsaydı mutlaka benim aracın üzerine, yanına filan bir şeyler gelir, benim 

araba da pert olabilirdi. O, pert olmaması aslında bu hainliğin, alçaklığın ne kadar bilinçli ve ne kadar koordinata uygun 

şekilde yapıldığını gösteriyor. Bunun da mutlaka tarih huzurunda kayda geçmesi gerekiyor. 

Başkanım, şeyi soracağım, bu, dışarıdan mutlaka haber alıyordunuz, ifade ettiniz, televizyon kısmen, telefon, WhatsApp 

vesaire falan, o şekilde haber alıyordunuz. Sizin darbe girişimi esnasında şehit veya gazi olan yakınınız, tanıdığınız var 

mıydı? Bizim Erol Olçok’un, rahmetlinin ben şehit olduğu haberini aldım, gece saat iki buçuk civarındaydı, ortak bir 

doktor arkadaşımız var. Sizin böyle şehit veya gazi olan tanıdığınız var mıydı, o anda duyduğunuz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O anda duyduğum yoktu. Yalnız, o anda Aykut’a ve Tekin Bingöl’e söylediğim bir şey vardı, ben 

Abdullah Tayyip Olçok’un Yeni Şafak’ın pazar ekinde bir röportajını görmüştüm. Yani daha doğrusu, 16-17 yaşlarında, 

genç, isminde bir “Abdullah”, bir “Tayyip” var, yaşına bakınca falan böyle, çok önemli, simge bir genç. “Abdullah Tayyip 

Olçok öldü.” dediklerinde şöyle söyledim: “Ben biliyorum onu, Erol Olçok’un oğlu.” Sonra da babasıyla birlikte şehit 

olmuşlar. Dedim ki: “Bu, Berkin Elvan, küçücük çocuk hayatını kaybetmişti. Berkin Elvan’ın ölümü gibi, Abdullah Tayyip 

Olçok’un ölümü de çok sarsıcı ve bu gecenin simge şehitlerinden bir tanesi olacak.” Ve dedim ki: “Şunu başarabilmek 

lazım: Abdullah Tayyip Olçok da Türkiye’nin şehidi olmalı, Berkin Elvan da Türkiye’nin şehidi olmalı. ” Ben bunu daha 

sonra bir gazeteye de söyledim. Yani “Abdullah Tayyip Olçok da benim şehidim.” Bizim bire bir en büyük siyasi rakibimizin 

isminde genetik kodları var: Abdullah Tayyip Olçok ve AKP’nin bu en başarılı seçim kampanyalarının mimarının oğlu. 

Ama o gece mesela demokrasi için sokağa çıkmış; ülkeyi korumak için, demokrasiyi korumak için, rejimi korumak için 

sokağa çıkmış 16 yaşında bir şehit. Bence en anlamlı ve en sarsıcı haberlerden bir tanesi oydu. 

Daha sonra bu, Özel Kuvvetlerde generali vuran -önce alnından dediler ama sonra alnından olmadığı ortaya çıktı- Ömer 

Halisdemir, onun babası Hüseyin Amca bizim Cumhuriyet Halk Partisinin sağlam direklerinden birisi. Ağabeyi de Niğde 
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Kurultay Delegemiz mesela. Onlarla konuştuk. Mesela Ömer Halisdemir’in oradaki ölümü, Tayyip Bey’in ayrıldığı otelde 

Kemal Bey’in bir akrabasının ölümü… Aslında 15 Temmuz akşamı ölenlerin hem bir partiye aidiyetlerinin olmaması 

hem de mesela Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanını korumak için orada olan birinin Kemal Bey’in bir akrabası 

olması çok anlamlı, bir Türkiye gerçeği. Yani hepimize böyle, binlerce sayfa okumakla edinemeyeceğimiz bilgiyi, kültürü 

ve saatlerce alacağımız nasihatle olmayacak bir şeyi, bazı şeyler hiç konuşmadan veriyor bazı mesajları. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru. 

Peki, şöyle bir şey sorsam: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımızı meydana çağırmasıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

hem halkımıza hem de kendi milletvekillerine “Meclis'e gidin. Biz bu darbeyi tanımıyoruz.” açıklaması CHP’yle ilişkili 

olduğunu ifade ettiniz, rahmetli Ömer Halisdemir -ki o günün belki en sembol şehitlerinden biridir, “CHP’nin üyesi bir 

ailenin evladı” diye ifade ediyorsunuz- onunla Erol Olçok -ki yiğit bir insandır, şehit olmayı hep arzu ederdi- onun oğlu 

Abdullah Tayyip Olçok’un aynı anda, birisinin Özel Kuvvetler Karargâhına öbürünün Boğaziçi Köprüsü’ne gitmesi ve 

kahramanca direnmesi; acaba diyorum o ulusal, manevi havanın… Ne olabilir? Yani nasıl bir manevi hava hepsini, hem 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hem Sayın Kılıçdaroğlu’nu hem Ömer Halisdemir’i hem Erol Olçok’u ve Abdullah Tayyip 

Olçok’u hem Özgür Özel’i hem Necdet Ünüvar’ı hem İsmail Kahraman’ı hem Erkan Akçay’ı yani farklı siyasi kitlelerden 

gelen, belki birkaç gün öncesinde birbiriyle “Ya, bunlar asla bir araya gelemez.” diye kavgalar yapan insanları; bayrağı, 

ezanı, toprağı korumak için bir araya getiren nasıl bir ruh olabilir? Yani bu konuyla ilgili yorumunuz nedir?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aslında şöyle: Mesela hep konuşulan, Çanakkale ruhu, Millî Mücadele ruhu, bu ülke darbelerden 

çok çekti, darbeler bizi elli yıl geri götürdü. Sonuçta darbe dönemlerinde görece olarak kazançlı gibi görünenlerin sonuçta 

bu ülkeye çok ağır bedeller ödettikleri de biliniyor. Bu şunu gösteriyor: Dünya Türkiye’yi nasıl görüyor, nasıl bakıyor 

bilmiyoruz; biz ne kadar kendimizden emindik, onda da çok iddia sahibi değilim ama o geceden sonra şunu görüyorum 

ben: Türkiye’de yerleşmiş olan demokrasi kültürü -sizin bahsettiğiniz bütünlük içinde- bu ülkede savaşların boşuna 

verilmediğini, darbelerde çekilen acıların bir şeyler öğrettiğini ve her ne kadar demokratik açıdan, belli özgürlükler 

açısından çok ciddi tartışmalar olsa da bu ülkede toplamda demokrasi ve tam bağımsızlık ruhu, yani egemenliğin halka 

ait olduğu ve bunun hiçbir vesayet odağına teslim edilemeyeceğiyle ilgili hiçbir partinin diğerinden geri kalmayan bir 

bilinci var ve o akşam sokağa çıkanlar bizim Bülent Tezcan’ın mesela… Bülent Bey’le görüştünüz mü bilmiyorum, o 

da CNN’de benim yaptığım konuşmadan beş altı dakika sonra CNN’e yaptığı bir bağlantıda “Şimdi tankın üstüne çıkma 

zamanıdır.” diyor mesela, çok kıymetli. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O gece Abdullah Gül’ün çağrısı mesela çok kıymetli. İster istemez…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Bahçeli’nin…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bahçeli’ninki şeydi… Yani açıkça, liderler, kimse bir diğerini beklemeden ve kollamadan herkes 

vermesi gereken mesajı verdi. Yani o gün…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Bahçeli diğer o sokak olayları olduğu zaman kendi kitlesine ısrarla “Çıkmayın, durun.” 
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diyen bir Bahçeli o gün “Mutlaka sokağa çıkın, meydana çıkın.” diye gerçekten ciddi bir…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çok önemli.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok önemliydi yani.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çok önemliydi ve açıkçası, karşımızdakiler çok uzun sürelerdir sinsice yerleştikleri, kendi 

ifadeleriyle, kılcal damarlardan ilerleyip her şeyi planlarken aslında birbiriyle çelişki ürettiğini sandıkları ve belki de 

şunu hesap ettikleri: “Ya, biz Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK PARTİ ’ye darbe yaptığımızda doğal olarak CHP’liler bizim 

yanımızda yer alır.” diye bir hesap veya “Ya, yıllardır iktidar olmayan ve olamayacak bir MHP…” O gece gelen telefon da 

çok manidar hem Bahçeli’ye hem özel kalemlere. Yani “Bu, emir komuta zinciri içindedir.” diye telefonla çok manidar 

bir mesaj veriyorlar. Kendileri çok organize ve yıllardır hazırlananlara karşı, yıllardır birbirini yediğini düşündüklerinin 

ve “Asla bir araya gelemez.” dediklerinin, onlar darmadağın olurken, bir yandan hani hiçbir hesapları tutmazken… 

İşte, mesela 200 tane tankı çıkarmak isterken 2 tane albay, biri yaralanmış -bugün tekrar okudum- bugün taşınmakta 

olan tank birliğinde biri şehit olmuş ve tankların çıkmasına engel olmuşlar. Hesaplamadıkları aksilikler 270 tane 

tankı mesela Etimesgut’ta tutarken, çok hesapladıkları ayrılıklar da hiç hesaplamadıkları şekilde bir araya gelmişler. 

Başbakanın, bütün liderlerin ve Cumhurbaşkanının aynı paralelde mesaj verip kitlelerin de o mesajlara uygun davranış 

sergilemeleri çok önemli. Bu, 15 Temmuz Türkiye açısından gerçekten büyük bir demokrasi zaferi. Açıkça, kendi adıma 

söyleyeyim, bu, 15 Temmuz akşamındaki bu birliktelik biraz da bana “Demokrasi meselesinde Türkiye nerede?” derken, 

kanun açısından, uygulama açısından tartışacak çok şeyimiz var ama toplumdaki bilinç ve temel, hani ortak katların en 

küçüğünde düşündüğümüzden çok daha üst liglerde olduğumuzu gösterdi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Korumamız gerekenler açısından milletimizin, belki milletin temsilcileri olarak bizim bir 

araya gelebildiğimizi gösteriyor. 

Peki, efendim, bu darbe girişiminin başarısız olmasında o gün Parlamentonun açık olması ve siz, değerli milletvekilimizin 

ve diğer arkadaşlarımızın Meclis'te bulunmasının önemi hakkında neler söylemek istersiniz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ben o gün Cumhurbaşkanının canlı yayında çıkıp bir şeyler söylemesinin, bütün liderlerin kendi 

kitlelerine bir şeyler söylemesinin tamamlayıcı parçasının da Meclis'te 3 partinin ama 4’üncü de telefonla bağlanarak 

“Biz bu Meclis'i açık tutuyoruz, parlamenter demokrasiye sahip çıkıyoruz” mesajının, liderlerin beyanlarını tamamlayan 

en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu görüyorum ve Meclis'in açık olması bütün herkesin gözünde şunu gösterdi: 

Herhangi parti olmaksızın, vatandaş milletvekillerine hep böyle görevi veriyordu ama ardından bir soru işaretiyle takip 

ediyordu “Bunlar emanete yeterince sahip çıkıyorlar mı?” diye. Bence o gün vatandaş milletvekilinin emanetine canı 

pahasına sahip çıktığını ve ülkesi için milletvekillerinin ölümü göze aldığını gördüğünde herkes kendisi açısından 

da o birliktelikte… Sokağa çıkan herkesin sadece Türk Bayrağı’nı alıp çıkması, çok ufak tefek bir iki istisna dışında 

partileri tanıtıcı sembollerin olmaması, Türk Bayrağı’na sarılan herkesin ortaya çıkması Meclis'teki birlik görüntüsünü 

meydanlara da taşımayla ilgili bir irade ortaya koydu. Vatandaş Meclis'ten, Meclis de vatandaştan cesaret aldı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, efendim, son 2 sualim.
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Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı. Hatta önce 14.00’teydi galiba, sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun 

yetişmesi için de önce 16.00’ya, sonra 17.00’ye alındı. Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Başkanı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, HDP grup başkanvekili de bir konuşma yaptı. Güzel, birleştirici 

konuşmalardı gerçekten. O gün olağanüstü toplanmasının önemi ve oradaki olağanüstü toplantı esnasındaki 

hissiyatınızı alabilir miyim?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir gece önce saat üçte oturduk, bir şeyler yazmaya başladık. Ama, çok daha öncesinde Meclis 

Başkanı zaten gruplara resmî bir yazı yazmış, bizlere de tebliğ etmişti, biz de alındı paraflarını attık ve ertesi gün saat 

ikide toplantıya çağırdı. O karar, jetler havadayken, bombalar atılıyorken “Bu iş yarın bir şekilde bitecek ve biz Meclis'i 

toplantıya çağıracağız.” kararı bence çok tarihî bir karar. Metnin yazılış biçimi, herkesin katkı sağlaması ve dördüncü 

partinin de imzasının önemli olduğu üzerine herkesin hassasiyet göstermesi metnin içeriğinden daha kıymetli bence. 

Genel Başkan İstanbul’dan gelirken -orada kara yolu kapalı olduğu için, köprü henüz ulaşıma açılamadığı için, çünkü 

delil toplanıyordu- bir feribotla geçti. Telefonla ricada bulunduk, biz 14.00’ten 15.00’e alınmasını arzu ettik. Meclis 

Başkanı önce 15.00’e aldı, daha sonra “Başbakanın programı kayacağı için 17.00 yapalım, arkada bir şey olmasın, belki 

Meclis Başkanı şey diyebilir, belki istişare imkânı da olur arka tarafta.” falan, sonra da oldu hakikaten.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Oldu gerçekten.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Görüşüldü yani “Arkasının boş olması daha iyi olur.” dediler. Orada 4 partinin milletvekillerinin 

önemli bir kısmının bulunduğu, liderlerin konuştuğu, çok önemli mesajların verildiği tarihî bir gündü, 15’i akşamındaki 

ruhun ileriye dönük olarak taşınmasına yönelik bence önemli irade beyanları vardı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Sayın 

Yıldırım, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli’yle beraber dörtlü toplantı, daha sonra Yenikapı’da 5 milyon civarında 

vatandaşımızın ki istinasız ufak tefek maalesef cızırtılı sesler dışında tüm genel başkanlara büyük sevgi gösterisinde 

bulunduğu ve oraya katılan liderlerin de hepsinin aşağı yukarı birleştirici konuşmalar yaptığı o yeni bir kapıya âdeta 

kapı açan toplantının belki de başlangıcıydı 16 Temmuz saat 17.00’deki toplantı.

Efendim, son sorum şu: Siz yaşınız itibarıyla, tahminen söylüyorum, 1960 darbesini hatırlamıyorsunuz, 1971 darbesini 

hatırlamıyorsunuz; ben hatırlıyorum. 1980 darbesini belki hayal meyal hatırlıyorsunuz ama mutlaka okudunuz, 

okuyabilirsiniz. 1997’de bir postmodern darbe girişimi oldu, 2007’de bir elektronik muhtıra girişimi oldu, o zaman 

henüz parlamenter değildiniz galiba. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok, değildim, Eczacılar Birliğindeydim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Önceki darbeler ile -okuduğunuz, bildiğiniz- size anlatılan darbeler ile 15 Temmuz darbe 

girişimi arasında nasıl bir farklılık görüyorsunuz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Şimdi, bir kez, üzerinde üniforma olanlar daha önceki darbelerde ülkeye çok büyük kötülük 

ettikleri hâlde görünüşte ülkeyi selamete çıkardıklarını ve Türk ordusunun birer subayı olarak görev yaptıklarını 

düşünüyorlardı, başarılı olanlarda da başarısız olanlarda da iddia buydu. Ama, burada, bu kişiler, daha ilk dakikalardan 
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itibaren -ki şimdi okuduklarımızdan da görüyoruz- bunlar, vatandaşa silah sıkmayı baştan kafaya koymuşlar yani 

gerekirse vurulacak, atış serbest ve tankların arabaları ezmesi, insanları ezmesi noktasında… Öyle bir durum var ki, 

bunlar, ilk kez, teröristler üzerine üniforma giydiler, diğerlerinden farkı buydu ve diğer darbeleri yapanlar ülkeye çok şey 

kaybettirdiler. Ama, orada bir askerî darbenin amacına ulaştığında varmak istediği nokta ile bunlarınkinin arasında bir 

fark var, bir kez, bunlar caniliği, barbarlığı göze almışlar ve vatana, millete, ülkeye, bayrağa düşmanlıkla yaklaşıyorlar. 
Bu, vatan hainlerinin vatanı ele geçirmeye çalıştığı bir şey. Öbürü, kendini vatansever sanan aldanmış ve aldatılmışların 
yaptığı işlerdi ama bunlar doğrudan vatana, millete, halka düşman. Açıkçası, 1980 öncesi sağ-sol çatışmalarında aynı 
silahın iki tarafı da olup iki tarafı birbirine düşürdüğü provokasyonu yapan bu gizli örgüt işleri neyse aynı ruhla ama 
kendisi karşımızdaydı yani ve bu bir gün önce yukarıda F-16’yı uçuran ve senin ülkeni koruduğunu düşündüğün, senin 
yatakta rahat uyumanı temin ettiğini sandığın adamın, senin düşmanın olduğunu öğrenme kadar yıkıcı ve hayal kırıklığı 
yaratan, gönül kırıklığı yaratan bir başka durum yok, bunu tüm yönleriyle gördük. Ama, ben bu ülkenin bu darbeden 
çok büyük yara aldığına inanıyorum. Ama, ayağa kalkışının çok daha güçlü ve çok daha eskisine göre farklı bir noktaya 
bu ülkeyi taşıyacağını yani bu darbe ve sonrasında yaşananlardan bu ülke bu birlik, beraberlik havasını ve bu demokrasi 
bilincini koruyarak çıktığı takdirde, özellikle 3 generalinden 2’sinin hain olduğu, çok önemli sayıda subayının, polisinin, 
hâkiminin, 3.500 hâkim ve savcının terör örgütü üyesi olduğu bir yerde 15 Temmuzda yaşananlar ve ardından yaşanacak 
sürecin ülkeyi büyük bir felaketten kurtardığı ve çok daha güçlendireceği bir süreç olacağına inanıyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnşallah.

Efendim, sizi yordum, çok çok teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Estağfurullah ne demek. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok detaylı bilgiler sundunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Başkanım, gerçekten de çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Yani, bizim için de çok büyük bir imkân 
oldu, bunun düşünülmesi de çok büyük bir şeyi yani.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Estağfurullah.

Efendim, ben bunu özellikle de kayda geçsin diye ifade edeyim, bu çalışmanın esasıyla ilgili şunu söyleyeyim: Bizim grup 
başkanvekilimiz İlknur İnceöz’e dedim ki: “Siz çok tarihî anlara tanık oldunuz, ben de oldum ama mesela Meclis'teyken 
Sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi oldu, bu bilgiler herkeste yok ve siz bunları kayda almayı düşünür 
müsünüz yani kaleme almayı.” Dedi ki: “Doğru söylüyorsun ama sizin de kaleminiz güçlü yani kitap yazdınız falan. 
Siz yazmayı düşünür müsünüz?” Ben önce o geceyle ilgili yaşadıklarımı yazayım ve yayınlayayım diye düşündüm, bir 
makale yazayım. Daha sonra dedim ki ama sadece bir yönüyle görmek benim için çok eksik olur, bunu şöyle bir proje 
hâline getirelim: Orada bulunan mevcut milletvekillerimizle ilgili yani o geceyi burada yaşayan milletvekillerimiz ki 
onurdur burada yaşayabilmek, hani adam Ankara dışındadır, gelememiştir, Ankara’dadır imkân bulup gelememiştir, 
hastası vardır, kendisi rahatsızdır…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yollar kapalıdır, geçemez.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - … yollar kapalıdır ama ben evimdeydim. Benim evim de CHP ile AK PARTİ  Genel Merkezlerinin 
tam ortası, Söğütözü’nde. Oradan ben gelme şansına sahip oldum. O hâlde burada bulunan arkadaşların üzerinden bu o 
günün tarihini mutlaka tarihe not düşmek gerekiyor. Yani, belki de bir asır sonra “Ya, geçen asır 15 Temmuz 2016’da, yüzyıl 
önce böyle bir hadise olmuş.” filan deyip o gün burada bulunanlar üzerinden bunu tarihe not düşmek gerekir diye oradan 
çıktı. Meclis Başkanlığına gittim, dedim ki böyle bir düşüncem var, isterseniz siz yapın, ben yardımcı olayım, isterseniz ben 
yapayım, siz yardımcı olun. O da sağ olsun, lütfetti “Siz hem kalemi olan hem kitabı olan hem profesör titri olan birisisiniz, 
siz yapın, ben destek vereyim.” dedi, sağ olsun, böyle bir çalışmaya başladık ve konuştuğum her arkadaşım, hem AK 
PARTİ’den hem CHP’den hem MHP’den her bir arkadaş “Çok güzel düşünmüşsünüz.” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tabii ki muhteşem, çok iyi. Hepimiz adına çok güzel bir şey.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Birçok arkadaşımızdan da bilgiler geldi. Biraz önce, sizden hemen önce Utku Çakırözer’den 
cevaplar geldi, Levent Bey’le görüştüm, sizinle görüştüm, biraz sonra Meclis Başkanımıza gideceğim, onunla 
görüşeceğim, bizim AK PARTİ  grup başkanvekilleriyle görüştüm, Erkan Bey’le görüşeceğim. Dolayısıyla, oradaki 
milletvekillerimizin gözüyle tarihe not düşmüş oluyoruz. O yüzden çok değerli bir iş yapıyoruz beraberce. Onun için sizi 
kutluyorum, tebrik ediyorum hem bugün için hem de…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.

Müsaadeniz olursa iki şey aklıma geldi siz konuşurken söylemeyi unuttuğum: Birincisi, o gece Genel Başkan'la yaptığımız 
bir görüşme, o şu: İlk önce “Meclis'e gidiyoruz.” falan dedik, sonra bize şey bilgisi geldi, Özel Kalemden, Genelkurmay 
Özel Kalemi aradı ve böyle bir şey söyledi darbe emir komuta zinciri içinde. Tabii, hani kim yaparsa yapsın darbeye 
direneceğiz ama Genel Başkan'ın bilmesi gerektiğini düşünerek telefon açtık ve dedim ki Sayın Genel Başkanım böyle 
böyle bir şey olmuş, size de mutlaka iletmişlerdir, Özel Kalem oraya da iletmiş, bize de bilgisini verdi. O da dedi ki: “Bu 
darbe kim tarafından yapılıyor diye düşündün mü? Düşündüğümüzde zaten biz darbeler arasında bir tercihte bulunuyor 
oluruz. Başında kimin olduğuyla ilgilenmeden sonuna kadar karşıyız, kim ne derse desin bu darbeye direneceğiz.” Bunu 
telefonda söyledi ve özellikle şey oldu. Devlet Bey’in de benzer bir tepkisi olmuş zaten. 

Bir de o büyük Fox TV’deki patlamadan sonra kızım aradı, o sırada Genel Başkan aradı. Benim telefonum meşgulmüş, 
Mahmut Tanal’ı aramış, sonra Mahmut Tanal’ın telefonundan Mahmut Tanal “Efendim, burada Özgür Özel.” dedi. Bilgi 
almak istemiş, o da o görüntüyü görmüş, sordu: “Nasıl arkadaşlar? Neredesiniz? Ne oldu? Meclis'te, bayağı kötü bir 
görüntü var burada.” dedi. Efendim, hepimiz sığınaktayız, çok şükür dedim. “Yaralanan falan yok değil mi?” dedi. Hayır 
dedim. “Peki, o zaman, hadi dikkat edin kendinize” dedi, kapattı. O gece o ilk konuşmanın dışında, Levent Gök’le ortak 
yaptığımız konuşmanın dışında böyle iki küçük konuşmamız daha oldu Genel Başkan'la.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bunların da tarihe not düşünülmesinde çok faydası var.

Efendim, çok çok teşekkür ederim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Elinizi sağlık, yüreğinize, aklınıza sağlık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Estağfurullah, teşekkür ediyorum.
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Radiye Sezer KATIRCIOĞLU

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı

25 ve 26. Dönem Kocaeli Milletvekili

İsmim Radiye Sezer Katırcıoğlu; AK PARTİ  Kocaeli Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK PARTİ  

Genel Merkez MKYK Üyesiyim. 

15 Temmuz gecesi evimdeydim, Ankara’daydım. Ertesi gün Komisyonumuzun yürüttüğü uluslararası bir projenin 

etkinliğini planlamak üzere Ankara’da kalmıştım, son çalışmalarını yapıyordum, konuşma metninin üzerinden 

geçiyordum. Saat dokuz buçuğa yakın sıralarda o zamanki, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fikri Işık Bey aradı 

-ki bu etkinliğimize açış konuşması yapacaktı- son planlamalarını yaptık kendisiyle, kapattım telefonu.

Konuşma metninin son hâlini çalışırken alçaktan uçan F-16’ların o kulakları tırmalayan sesiyle irkildim. Eşimle 

evimdeydik, balkona, terasımıza çıkıp baktığımızda Beştepe’nin üzerinden Anıtkabir’e doğru (evim yüksekçe, Dikmen 

tarafında) sorti yaptığını gördük ve hemen anladık. “Bu saatte F-16’lar niye dolaşsın?” Birbirimize bu soruyu sorduk. Bu 

ancak darbe olabilir ve ilk kurduğum cümle: “Cumhurbaşkanım nerede?” Ve o an kendime kızgınlığımı anlatamam size 

çünkü birkaç gündür bu programa yoğunlaştığımdan dolayı Cumhurbaşkanımızın programlarını takip edemediğimi ve 

nerede olduğuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığımı fark ettim ve kendime çok kızdım. Bir siyasetçi olarak aslında 

Cumhurbaşkanımız nerede, hangi programları  yapacak takip ediyor olmam gerekiyordu.

Hemen televizyonu açtık ve Boğaz Köprüsü’nün tanklarla kapatıldığını… O anda, bir an “Acaba çok büyük bir terör 

eylemi var, o yüzden önlemler mi alınıyor ki?” düşüncesi eşimle aklımızdan geçti ama milletvekilleriyle ilgili bir WhatsApp 

grubumuz var, orada MİT yerleşkesi üzerinde, yakınlarında çok silahlı çatışmaların olduğunun, Gölbaşı tarafında silahlı 

çatışmaların olduğunun bilgileri gelince bizler durumu anladık.

O arada ben, İstanbul Milletvekilimiz Şirin Ünal emekli Pilot Albaydır, hemen aradım, ki bilse bilse o bilebilir, doğru bilgi 
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alabilirim diye; telefonuna ulaşılamıyordu. Yurt dışında olmadığını biliyordum. Bu, bize darbe girişimi ve çok şiddetli 

bir darbe olacağının, her zamankinden daha farklı bir darbe olacağının işaretlerini vermişti. Tabii, hızlıca ulaşabildiğim 
üst yetkililere telefon açmaya başladım. O arada Cumhurbaşkanımızın Külliye’de olmadığını, emin bir yerde olduğunu, 
can güvenliğiyle ilgili bir sıkıntısı olmadığının haberini aldık. Her telefon görüşmelerimde “Ne yapmalıyım, bize ne 
düşer? Ben Ankara’dayım, ne yapmalıyız?” sorusunu sorduğum zaman “Bekleyin, büyük ihtimal sokaklara, meydanlara 
çıkacağız, darbeye karşı duracağız ama bizden haber bekleyin, bir netleşsin.” bilgisi geldi ve o süreçte ben televizyonu 
çok yakından takip edip süreci anlamaya ve netleştirmeye, eylem planımı oluşturmaya çalışıyordum. O arada Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanı Selva Çam’ı aradım, beraber iki dönem, sekiz sene Genel Merkez Kadın Kollarında çalıştık. 
Kendisiyle konuştum. Kendisinin Gölbaşı’nda olduğu, yolların kapalı olduğunu ve gelemediği, büyük ihtimal vekillerin 
Meclis'e geçeceği, İl Başkanlığı ve Genel Merkezde ve Külliye’de, Genelkurmayın önünde bir toplanma ve direniş 
gerçekleştireceğimiz haberi geleceğini ifade etti. 

Bu arada ailemi aradım, annemi aradım. “Anneciğim, böyle bir durum var, haber gelince bizler darbeye karşı direniş 
sergileyeceğiz.” dediğimde, annemin “Kızım, çık, bunlar hiçbir şey yapamayacaklar. Sen çık, gereken mücadeleni yap, 
bizler çıkmazsak, başkası çıkmazsa, bunlar Allah muhafaza başarılı olurlar, olurlarsa eğer hepimizi zaten keserler -aynı 
bu cümleyi kullandı- çık. Ben arkandayım, dua ediyorum, hiçbir şeyler yapamayacaklar.” dediğini biliyorum. Oradan 
diğer kardeşlerimi aradım, helallik istedim. 

Kocaeli’den bilgiler almaya çalışıyorum, orada neler oluyor. Sayın Valimizi aradım, çok heyecanlıydı. “Sayın Valim, neler 
oluyor?” cümlesini kurduğumda “Bilmem, sizin oralarda neler oluyor?” diye sert bir cevapla karşılık buldum, ki bizim 
buradaki durumu anlatınca “Evet, bizde de benzer durum var ‘Sonuna kadar mücadele edin.’ emri geldi ve mücadelemizi 
yapıyoruz, herşey kontrol altında Sayın Vekilim.” dedi ve diğer arkadaşlardan da bilgileri aldıktan sonra Kocaeli noktasında 
biraz daha rahatlayarak hazırlıklarımı yaptım. 

O arada Kocaeli’den bazı kişilerin bankamatiklerdeki tüm paraları çektiği, makarna, un gibi gıda ihtiyaçlarını almak için 
marketlere üşüştüğü, bunu daha çok sol, sosyalist görüşte olan kişilerin yaptığı bilgisi geldi, ki kız kardeşim İş Bankasında 
şef olarak çalışır “Bankamatiklerde para kalmadı abla, iş çok değişik.” dediğini hatırlıyorum.

Saat 10.45 gibi Ankara’daki vekiller çıksın bilgisi geldi. Eşimle birlikte namazımızı kıldık, artık şehit olmayı da göze 
alarak yola çıktık. Makam aracım geldi, şoförümüz gerçekten tecrübeliydi, gerekli görüşmeleri yapmış, açık yolları tespit 
etmiş, bizi farklı yollardan, farlarımız kapalı olarak götürdü. Epey bir dolaştıktan sonra Güvenlik Kapısına kadar geldik, 
ki orada… Tabii Güvenlik Kapısına gelene kadar helikopterler, F-16’lar çok alçaktan uçuyor ve çatışma sesleri geliyordu.

Buraya geçmeden önce, tabii “Meclis'e geçin ve herkese ‘Sokağa çıkın!’ çağrısını da yapın.” mesajı geldi bize. Yani sizler, 
Ankara’daki vekiller Meclis'e geçeceksiniz ve herkesi de sokağa davet edin. Hemen jet mesaj üzerinden hem Kocaeli 
teşkilatlarına hem de telefon rehberimde kimler varsa herkese “Sokağa, meydanlara, demokrasimize sahip çıkın!” 
mesajını çektik. Sosyal medyalarımdan mümkün olduğunca duyurmaya çalıştım. Ancak sosyal medyamıza yüklemede bir 
sıkıntı yaşadık, çok geç yükleyebildik ama hem telefon rehberimin tamamına hem de Kocaeli teşkilatına ve Kocaeli’deki 
bütün idare amirlerine ulaşacak şekilde jet mesajım gönderilmişti. Bunu da işleme soktuktan sonra Meclis'in kapısına 
kadar gelebildik. İçeri giremedik tabii, kapı kapatılmış, her ihtimale karşı tankların Meclis'e girmesini engellemek adına. 
Yürüyerek gitmek zorunda kaldık. O arada Salim Uslu Başkanımızla karşılaştık. Onun aracı vardı, teklif etti ama ben 
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yürüyeceğimi söyledim çünkü çok hırslı ve çok kızgındım, hınç doluydum. Uzunca bir yoldur Güvenlik Kapısından Genel 

Kurul arası yani 2-3 kilometre olduğunu tahmin ediyorum, belki biraz daha fazla…

Bu süreçte F-16 Genel Kurula, Meclis'e değecek kadar alçaktan geçiyordu, jet motorun içindeki o kırmızı alevi 

görebiliyordum yani gün ışığı olsa kuyruğundaki rakamları rahatlıkla okuyabilecek kadar alçaktan uçuyordu. O hınçla 

o kadar hızlı yürüyordum ki, hiç unutmuyorum… Bir parantez de açayım, evden çıkarken bu yapacağımız etkinliğin 

son çalışmalarını, o dosyaları belki Genel Kurulda da kuliste de çalışma imkânı bulurum diye aldığımı hatırlıyorum, 

bilgisayarımı aldığımı hatırlıyorum; yine çalışacağım -zihnimde program var- ve bunlar tabii başarılı olamayacaklar 

düşüncesiyle çalışmayı da planlayarak. Elimde de böyle koca koca dosyalar ve çantalar var, yürüyorum, eşim bana 

yetişemiyor, o kadar hırs ve hınçla doluyum ve o F-16 her sorti yapışında aşağıdan şu cümleleri kurarak o hain pilota 

seslendiğimi hatırlıyorum, zaman zaman eşim de şahit oldu bu bağırışıma… Yanımızda da bir bey vardı, tanımıyorum, 

niye yanımızdaydı onu da bilmiyorum, ona bile doğru dürüst bakmamışım, bir bey, o da Genel Kurula girmeye çalışıyordu. 

Her geçişte şunu söyledim parmağımı kaldırarak, sallayarak kendisine: Yarın bu iş bitecek, hiçbir şey yapamayacaksınız, 

siz başaramayacaksınız. Ve ben seni bulacağım ey pilot, o uçağın jet motorunun içine seni koyup uçağı çalıştıracağım. 

Sen bunu nasıl yaparsın?” Sürekli bu cümleleri kurarak Genel Kurulda halkın giriş kısmına geldik, milletvekillerinin giriş 

kapısı kapalıydı.

Köşeden halk girişine geldik -ki Genelkurmayın köşesidir orası. Silah seslerini duydum -o anı hiç unutamıyorum- 

“Allahuekber!” sesleri ve silah sesleri, helikopter sesleri vardı. “Ne oluyor?” deyip o köşeden -ağaçlar var, gözükmüyor- 

bakmaya gittiğimi hatırlıyorum. Birkaç polisin peşimden geldiğini “Gitmeyin, keskin nişancılar var, oraya gitmeyin.” 

dediğini hatırlıyorum. Meclis'e giriş kapısında eşimle buluştuk, o anı unutamıyorum ve vicdanen çok sıkıntı çektiğim 

andır, eşime şu cümleyi kurdum: “Abdürrezzak Bey, biz kapalı bir alana giriyoruz, halkımız orada, Genelkurmayın önünde 

mücadele ediyor; biz buraya giremeyiz, girmemeliyiz, bizim orada olmamız gerekir.” Ama bize, Meclis'e, halkın emaneti 

olan Meclis'e sahip çıkmamız adına orada olmamız gerektiğini, böyle bir karar alındığını eşim hatırlattı ve çaresizlikle içeri 

girdim, ki ben güvenli bir alana girdik diye düşünürken Genel Kurula geçtik. Kuliste birçok vekilimiz, kadın vekillerimiz, 

bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, eski vekillerimiz vardı.

Genel Kurula geçtik. Canlı yayına bağlanalım, Meclis'in yayınını açalım, ki tüm Türkiye’ye buradan mesajlarımızı verelim… 

“Meclis'e sahip çıkıyoruz, darbeye karşı duruyoruz, biz emanetimize sahip çıkıyoruz.” mesajlarını darbeyi yapanlara karşı 

ve dünyaya, tüm Türkiye’ye haykırmak için sistemi kurdular ve Meclis Başkanımız geldi, Divanımızı oluşturduk. O arada 

ilk MHP grup başkanvekilimiz ve milletvekilleri, arkasından CHP grup başkanvekili ve milletvekilleri geldi. Herhâlde 100 

kadar vekil vardık. Çoğu arkadaşımızın çocukları, eşleri vardı, gelinleri vardı. Onları seyirci kısmına aldık ve Genel Kurulda 

ilk konuşmamızı yaptık. Meclis Başkanımız kürsüden FaceTime’la birlikte NTV’ye, CNN’e bağlandı. Bizler videolarımızı 

çektik o anları belgelemek adına. Benim de videolarım var, çeşitli arkadaşların da var. Periscope üzerinden canlı yayın 

yapan arkadaşlarımız oldu ve oradan bunu başaramayacaklarını, bu ülkeye darbe yapamayacaklarını, demokrasisini 

sekteye uğratamayacaklarını, bu ülkeyi bölemeyeceklerini, böyle bir kalkışmada başarılı olamayacaklarını haykırdık, ki 

çok etkili olduğunu biliyorum. 

Sonrasında, tam bu konuşmaları yaparken ilk bomba -Genel Kuruldayız- atıldı. Ben o anı çok iyi hatırlıyorum, hiç 

kımıldamadım yerimden ve hiçbir korku hissetmedim. Şöyle etrafıma baktım, herkes olduğu hâlini gibi duruyordu ve 
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kürsüde sanırım MHP grup başkanvekili konuşma yapıyordu. Hiç kimse istifini bozmadı. “Nasıl yaptılar bunu?” dediğimi, 

zihnimden bu cümlelerin geçtiğini biliyorum. “Nasıl bunu yapabildiler? Ne yapıyorlar bunlar?” gibi cümlelerin aklımdan 
geçtiğini hatırlıyorum ve çok geçmeden, tabii görüşmelerimizi, duyurularımızı, çalışmalarımızı yapıyoruz, direnişimizi 
devam ettirirken Adalet Bakanımızın konuşması sırasında ikinci büyük patlama, bomba atıldı. O sırada benim üstüme 
cam kırıkları düştü. Genel Kurulu bilirsiniz çok büyük avizeleri vardır, onun üstünde küçük küçük kubbeleri vardır, onların 
küçük küçük camları düştü, onlar sağ kolumun üstüne geldi yine hiç kimse yerinden kıpırdamadı. En az 10 şiddetinde 
deprem sarsıntısı yaptı, ki biliyorsunuz, eğer Genel Kurula isabet etseydi -çatısı yok Genel Kurulun, çatısı cam kafes 
kaplıdır, üstünde ince kubbelerin olduğu yerdir- orada sağ kalma ihtimalimiz çok azdı, büyük bir can kaybı olurdu. Bekir 
Bozdağ Bakanımız, Meclis Başkanımız, hepimiz “Genel Kurulu terk etmeyeceğiz.” dedik ve orada hep birlikte bir slogan 
attık ve direndik. 

Sonrasında Meclis Başkanımız ve Adalet Bakanımız, bizleri ikna ettiler. Darbeciler belli ki gözlerini karartmışlar, artık 
hiçbir ölçüleri yok. Bu, darbeden çok, bir ülkeyi iç savaşa sürükleme, kanlı bir işgale sürükleme amacındalar. Güvenlik 
görevlileri, eğer Genel Kurulda iken bomba isabet ederse milletvekillerinin can kaybı çok fazla olur ve “Evet, hükûmet 
düştü, söylentisi ile sokaktaki darbeye karşı direnişi kırabilirler.” ihtimaline binaen bizi eksi 1’e indirdiler. Eksi 1’e 
indiğimizde yarım saat geçmişti ki, o en büyük patlama, Başbakanlık Ofisinin vurulduğu patlamayla karşılaştık. Eksi 1’e 
kadar büyük bir toz bulutu indi. Çok şiddetliydi gerçekten. Bu, ilk ikisinden de çok daha şiddetliydi ve nefes alamadık, 
orayı boşaltmak zorunda kaldık. 

O bomba atılana kadar eksi 1’de neler yaşadık? Sık sık Meclis Başkanımıza bilgiler geliyordu, o bilgileri takip ediyorduk. 
Oturacak bir yer yoktu. Ortam çok uygun değildi. Sabah namazının girdiğini söylediler. Hiç unutmuyorum, bir bayan 
arkadaşımız şalını getirdi, kıbleyi tayin ettik, sabah namazını kıldık. Sırayla bayan arkadaşlarımız namazımızı kıldık. 
Susadık, su yoktu. Bir ara Aile Bakanımızla sarıldık. “Ablacığım, yavrum evde.” dedi. Sarıldığımızı hatırlıyorum birbirimize. 
“Geçecek, hiçbir şey olmayacak ve bunlar başaramayacak.” dediğimizi biliyorum ve sürekli dışarıdan haberler almaya 
çalışıyorduk; neler oluyor, videolar geliyor, görüntüler, fotoğraflar… Dışarıdaki direnişte olan arkadaşlarımızdan, 
komşularımızdan, teşkilatlardan çok kötü görüntüler geliyordu gerçekten, vahşet… İnanamıyorsunuz, yani ben hâlâ 
inanamadığımızı biliyorum. Şu cümleleri kuruyorduk, Belma Hanım’la beraberdik: “Bu kâbus mu? Kâbus bile olamaz. 
Kâbus mu görüyoruz?” diye. Birbirimize sık sık bu cümleleri kurduğumuzu biliyorum sabaha kadar. “Kâbus bile olamaz, 
bu nasıl bir şey. Nasıl böyle bir şey yapılabilir, nasıl böyle bir şey yaşayabiliriz?” dediğimizi hatırlıyorum. Ve sonrasında 
bu bombayla birlikte eksi 2’ye indik. Orada biraz daha uygun ortam vardı. Ben bomba seslerini altıya kadar saydım 
orada, ondan sonrasını bıraktım. Dışarıdan Külliye’deki direnişteki arkadaşlarımın gönderdiği fotoğraflar, Genelkurmayın 
önündeki yaşanan ilgili fotoğraflar, videolar, linkler gelmeye, İstanbul’dan linkler gelmeye başladı. O arada, Erol Olçok 
Bey’in ve -Allah rahmet eylesin- oğlunun şehit olduğu bilgisi geldi. Yani o an bir şok hâlindeydik. “Nasıl olur? Olamaz, 
yani bu bir rüya, uyanacağız. Bunların olması mümkün değil.” ama bir yandan da yaşıyorduk. Bu şeylerle birlikte artık, 
nedir, nasıl oldu, niçin oluyor şeylerini konuşmaya, tartışmaya başladık arkadaşlar arasında. Birşey çok güzeldi hoştu: 
CHP’li milletvekillerimiz, MHP’li milletvekillerimiz, grup başkanvekilleri, hepimiz bir aradaydık. Çocuklarımız, eşlerimiz, 
gelinlerimiz oradaydık. Yani, hep beraber, iç içeydik ve bir kenetlenme, birleşme hâli vardı. Sonrasında bir hareketlilik 
oldu. Bunu sorduğumuzda, Genel Kurulun, Meclis'in bahçesine helikopterle asker indirme teşebbüsünde bulunulduğunu, 
bir çatışma olduğundan bahsettiler. Ve “Bizim elimizde ne var, nasıl direniyoruz diye sorduğumda” 50 metre menzilli 
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tabancalarının olduğunu anlattı polisler. Çok yeterli savunacak, onlarla mücadele edecek kadar teçhizatımız olmadığını 

söylediler. O an düşündüm, şu geldi aklıma: Buraya gelirlerse ben hemen teslim olmayacağım. Etrafıma bakındım, 

elime ne alabilirim? Uzun kalorifer boruları vardı, çok uzundu; o olmaz. Küçük bir şey bulmaya çalıştım, bulamadım 

ama karşımda İngiliz anahtarları vardı, bir tanesini gözüme kestirdim, eğer gelecek olurlarsa direnecektim, teslim 

olmayacaktım; aklımdan bu geçti. Orada bir pişmanlık daha yaşadım, milletvekili olduğum süreçte danışmanım silah 

alma noktasında sürekli beni ikaz etti, uyardı. Ben, almayacağımı ifade ettim. Benim silahla işim olamaz. Silahın iyi 

bir şey olmadığını ve silaha karşı olduğumu ifade ettim ama o an pişman olduğumu hatırlıyorum. Bir silahım olsaydı, 

ben böyle bir durumda mücadele edecektim. Teslim olmadan, mücadele edeceğim bir silahımın olması gerektiğini o 

an anladım ve bu iş biter bitmez kendime bir silah alma kararını verdiğimi hatırlıyorum. Bu duygularla sabahı ettik. 

Sabah altı oldu. O arada, tabii, Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı’na inişini, bilgilerini, canlı yayına bağlanışını 

hep elimizdeki cep telefonlarıyla, iPhone’larla takip etmeye çalıştık. Ki telefonlarımızın şarjı bitiyor, birbirimizden 

yedek şarjları alıyoruz, bulabildiğimiz kadar, prizlere takıyoruz, iyi bir dayanışma vardı. Tabii, acıktık, susadık. Birkaç 

cesur vekilimiz, görevlimiz yukarıya gittiler, mutfaktan biraz peynir, domates getirdiler, su indirdiler falan; böyle biraz 

açlığımızı giderdik. Sabaha karşı yukarıya çıkıp, duruma, Meclis'in, Genel Kurulun durumuna bakıp bize bilgi getiren, 

fotoğraf getirenler oldu. Eşim de bir ara çıkmış, bana gösterdi. Çok ciddi bir tahribat olduğunu, cam kırıklarından 

yürünemediğini, boş kovanlarla dolu olduğunu söylüyordu. Sabah, gün ışımaya başladı. Tehlikenin bittiği, çok az bir 

direnişin olduğu, Genelkurmay Başkanlığında bittiğinin, Külliyede bir direnişin, bir saldırının olabileceği bilgisi geliyordu. 

“Artık biz de Genele Kurula geçelim, tekrar çalışmalarımızı yapalım.” “Ne yapalım?”ı -yani ertesi gün, sabah oldu biz ne 

yapalım- bundan sonraki planımızı, stratejimizi, yol haritamızı konuşmaya başladık. Meclis Başkanımızı ben buradan 

kutlamak istiyorum, gerçekten -yirmi dört saat uykusuz- süreci o kadar iyi yönetti ki. Tam bir başkomutan edası vardı. Bir 

an yüzünde uyku emaresi olmadı, dimdik bir askerdi gerçekten. Ona baktıkça biz güç aldık, kuvvet aldık. Gelen haberler 

zaten bizi, o anlamda direncimizi çok güçlü tuttu. Ve kendisi gerçekten çok iyi bir kriz yönetimi yaptı. Ben buradan tekrar 

kutluyorum. Beni gördüğü zaman “Silah arkadaşım;” diyor, kulakları çınlasın. Benim başkomutanım kendileri. O geceki 

bütün arkadaşlarım silah arkadaşlarım. Kadın vekillerimizi de kutluyorum, gerçekten kocaman yürekleri vardı, korkusuzca 

sonuna kadar direndiler. Hiçbir zaman yeise, üzüntüye kapılmadılar, aynen ben de öyle. Diyorum ya, korkunun “k”si 

yoktu, hiçbir endişe yoktu. Sadece ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, yol haritası oluşturma konuşmaları vardı ve bunlar 

nasıl bunu yaptılar, nasıl yapabiliyorlar, bu kadar nasıl gözleri kararmış, nasıl bu kadar gözleri dönmüş ve bize yakın 

olduğunu ifade eden kişiler tarafından nasıl böyle bir şey olabilir düşüncesini sürekli sesli düşünerek, birbirimizle istişare 

ederek geceyi tamamlamaya çalışıyorduk. Tabii, Cumhurbaşkanımızın çok sağlıklı, hiçbir yara izi almadan sağ salimen 

kurtulması, hepimizin direncimizi yükselten, moralimizi düzgün tutan, bizi güçlü kılan en önemli unsurlardan birisi oldu. 

İman gücümüz, inancımız tabii ki çok çok büyük bir kalkan, enerji ama Cumhurbaşkanımız bizim başımız, bir tespihteki 

imamemiz inşallah, Allah onu koruyor. Ben, o gece ve diğer günler bu topraklarda yatan, binlerce yıldır yatan, veliler, 

evliyalar, enbiyalar, ulemaların dualarıyla, o tertemiz, mis gibi milletimizin iman dolu kalbinin yaptığı dualarla birlikte 

korunduğunu, kollandığını, selamete erdirildiğini çok çok ama çok iyi biliyorum. 

Bu anlamda, evet, sabahı ettik, “Yavaş yavaş çıkalım mı?” diye Meclis Başkanımızla konuştuk. Ona da gelen haberlerle 

artık bir sıkıntı olmadığını, yavaş yavaş çıkabileceğimizi söylediler. Saat dokuz buçuk gibiydi, eşimle birlikte, yanımızda 

Selva Çam, eşi Serdar Bey TİKA Başkanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımızla birlikte çıktık. Çıktık ki, tabii, 
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içler acısıydı. Genel Kurulumuzun yapıldığı o muhteşem sanat eseri olarak tanımlayabileceğimiz bu mimarinin, 

yasama çalışmaları yaptığımız, Gazi Meclis olarak adlandırdığımız, bize emanet edilen Meclis'in, bu hunharca, gözü 
kararmışça, hiçbir şey düşünmeden atılan bombayla gelen hâlini görmek tabii anlatılamaz, ifade edilemez. Hepimiz 
birer şok yaşadık, aslında birer travma yaşadık. Boş boş baktığımızı biliyorum. İnanamıyoruz, kâbus bile diyemiyoruz. 
Böyle bir süreçle etrafı gezdiğimi biliyorum. Eşimin sürekli uyardığını, “Cam kırıklarına dikkatli bas, ayakkabından içeri 
girebilir.” dediğini biliyorum. Hemen Genel Kuruldan çıkıp Genelkurmay kısmındaki kapıdayız, yani tören alanı dediğimiz 
alana geldiğimde boş kovanları topluyordum ben. O arada canlı yayın için ekipler gelmiş, canlı yayında birkaç cümle 
söylediğimizi biliyorum. Boş kovanları da hâlâ saklıyorum, masamda da var, evimde de. Hatıra olarak, o gün anısına, 
unutmamak adına aldığım hatıralardan birisi. Ve sürekli “Nasıl oldu, niye oldu, niye yaptılar, ne istiyorlardı bunlar, nasıl 
böyle bir şey yapabilir?” sorularıyla gezdiğimizi biliyorum. Başbakanlık ofisine çıktığımız zaman gördüğüm manzara 
korkunçtu. Toplantılar yaptığımız yerde, asistanın oturduğu odanın -görüntüleri de var bende- kapısı yerinden kopmuş, 
menteşe fırlamış, asistanın oturduğu, yani göğüs hizasındaki yere bir bıçak gibi saplanmış menteşe, duvarda. Orada 
eğer ki birileri olsa yaşanacak insan kaybını, hunharca yaşanacak insan kaybını tahmin edemezsiniz. Videolarını 
çektik, hemen yayınlarımıza başladık, tüm dünyaya, tüm Türkiye’ye bu yapılan hainliği anlatmaya çalıştık. Bir yandan 
o iletişimi sağlamaya çalışıyoruz, hem Türkiye’ye hem dünyaya mesaj verme anlamında. Tabii, eksi 2’deyken Meclis 
TV’nin kamera çekimlerine katıldık. Hepimiz yaşanan bu süreçle ilgili birkaç cümlemizi söyledik. Bunlar da arşive giren 
kayıtlar oldu. Meclis'in o bombalanmış hâlini görmek gerçekten bu ülkeye yapılan hainliğin boyutunun, artık tahmin 
edilemez boyutunun, aşağıların aşağılığı, gerçekten Haşhaşilikten öte, insanlıktan uzak bir hareket olduğunun en büyük 
görüntüsüydü. Dünyaya karşı utandığımızı biliyorum, o an utandığımı hissettim. Dünyaya karşı, böyle bir ülkeye bunların 
yaşatılıyor olmasından mahcup olduğumu hatırlıyorum. Ama bunların, bunların yanına kâr kalmayacağını, bu güzel 
ülkemizin, bu insanlarımızın bu ülkeye, vatanına sahip çıkışına şahit olmanın verdiği bir gururla da dolaştım, biliyorum. 
Ben, bir tarihe tanıklık yaptım ve ben, orada ülkemizi, o şanlı tarihin içinde bir silah arkadaşı gibi -Meclis Başkanımızın 
dediği gibi- müdafaa etmekten onur duydum, gurur duydum. Böyle bir milletin evladı olmaktan, böyle bir vatanın evladı 
olmaktan gurur duyduğumu hatırlıyorum. 

Bombanın atıldığı anda hiçbir korkum olmadı -dördüncü soruya istinaden söylüyorum- hiç korkmadım, yerimden bile 
kıpırdamadım. Hiçbir şey yapamayacaklarının -annemin sözü kulaklarımdan hiç gitmiyor “Hiçbir şey yapamayacaklar, 
başaramayacaklar.”- başarsalar bile, benim canıma bir şey olsa da ben biliyorum ki Rabbimin katında şehit olarak 
gideceğim çünkü vatanım için ben oradayım, bu ülkem için, bana verilen vekillik sıfatıyla oradayım ve vekâlet edilen 
Meclisime sahip çıkmak için oradayım. Biliyorum ki canıma da bir şey olsa belki de en güzel olan, şerefli olan, şereflerin 
en şereflisi olan şehitlik mertebesiyle onurlandırılacağım. O yüzden, bir anda şehit olamadığıma da üzüldüğümü 
hatırlıyorum. Ama hiç korkmadım. Ve o korkunun, gerçekten o tankların önünde, o helikopterlerin, o F-16’ların altında 
olan tüm vatandaşlarımızın, köprüde, Meclis'te, Külliyede, Genelkurmayın önünde olanların, tankların önüne yatan 
kişilerde de biliyorum ki o korku yoktu, Rabbim o korkuyu aldı, iman gücüyle karşı durdular. Aynı Çanakkale’deki Seyit 
Onbaşı’nın o top mermisini kaldırması gibi. Sonra, savaş sonrası onu kaldıramamış olması gibi. O anda Rabbimizin 
manevi eli tecelli etti. 

İktidar ve muhalefet milletvekilleriyle birlikte aynı ortamda olmak gerçekten çok takdire şayandı. Çünkü benim 
milletvekilliğim neredeyse iki yılı bulacak ve Genel Kuruldaki o tablo beni en çok rahatsız eden bir tabloydu. Kürsüde 
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sürekli birbirlerini karalayan, hakaret eden, aşağılayan, hatta iftiralarda bulunan ve en yüksek ses tonundan -sanki 

mikrofonlar yok ve sesini duyamayan bir grup varmış gibi en yüksek tonda- en sert ses tonuyla ve cümlelerle konuşan 

hatiplerin şimdi ülke için, vatan için, devlet için, demokrasi için bir araya geldiğini ve beraber hareket edebildiğini 

görebilmek gerçekten çok tarihî bir andı. Bu tarihî ana da tanıklık etmek benim için ayrıca bir övünç kaynağı oldu. 

Çok tarihî anlardı gerçekten. Bu da çok güzeldi ve bunun devamı için hep dua ettiğimi biliyorum. Her şerrin bir hayra 

vesile olduğu, olabileceği inancıyla hareket ettiğimiz için bunlar da bizim hiç şaşırmadığımız, Rabbimin tecellilerini 

bizzat görmek isteyen gözlerin görebildiğini, duymak isteyen kulakların duyabildiğini, orada, o an o ayet-i kerimenin 

tecellilerini yaşadığımızı hissettim. Ben, hep olaylara böyle baktım. 

“Cumhurbaşkanımızın cep telefonunun kamera özelliğiyle televizyonlara bağlanarak millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesine, halkımızın sokak, cadde ve meydanlara çıkışına, 7’den 77’ye sokaklara 

çıkmasına neler söylemek gerekir?” 

Hiç şaşırmadım, inanın hiç şaşırmadım. Hep şunu söylüyorum: Tarih kitaplarında okudum küçüklüğümden beri. Çok 

sevgili babacığım -Allah rahmet eylesin- tarih aşığı bir insandı, Osmanlı aşığı bir insandı, hep tarihi anlatırdı, gittiğimiz 

her yerde, gezerken, gördüğü her tarihî eserde ve oturduğumuz sohbetlerde padişahlarımızın, milletimizin başarılarını 

anlatırdı. Ben, bu kitaplarda okuduğum, dinlediğim kahramanlıkları bizzat o gün yaşadım, yaşamış olduğum için hiç 

şaşırmadım. Yine tarihî bir andı, sadece kitaplarda okuduğumuz kahramanlıkları bizzat yaşadık, gördük, yapmaya 

çalıştık, şahitlik yaptık, hiç şaşırtıcı değildi. Bir Müslüman olarak, tam teslimiyetle inanmış bir Müslüman olarak 

yapılanlara hiç şaşırmadım. Her defasında gözlerim doluyor. Şu an bile anlatırken oradaki tankların önündeki insanlar, 

o gençlerin köprüde ateş edilenlere bayrakları kaldırışı ve dimdik duruşu, şehit Ömer Halisdemir… Hiç kıyamıyorum, 

onlar gözümün önüne geldiği zaman duygularıma hâkim olamıyorum, ağlama isteğimi engelleyemiyorum. Evet, 

onlarla gurur duyuyorum, böyle bir vatanın evladı olmaktan gurur duyuyorum, böyle bir zamanda milletvekilliği 

görevini yerine getirmekten gurur duyuyorum, böyle bir partinin, böyle bir liderin yanında çalışıyor olabilmekten gurur 

duyuyorum. Allah’ın seçilmiş kulları olduğuna inanıyorum. Ben, AK PARTİ  kurulduğundan beri teşkilatlarda çalışan 

bir arkadaşınız olarak -Kocaeli teşkilatı, üç dönem Genel Merkezde- her zaman bazı şeylerden şikâyet eden, eleştiren 

arkadaşlara hep şunu söylüyorum: Arkadaşlar, eksiklikler olabilir ama bizim burada oluşumuz çok önemli çünkü bizler 

Allah’ın seçilmiş kullarıyız ki bu karar alma süreçlerinde biz burada aktif görev alabiliyoruz ve bunu biz sonuna kadar 

hakkıyla görevlerimizi yerine getirmeliyiz, bu anlamda görevlerimize bakmalıyız, zorluklarından yılmamalıyız, mücadele 

etmeliyiz. Neden? Böyle bir lideri Rabbim bu ülkenin başına getirdi ve bu ülkeyi bu yaşadığı zorluklardan çıkarıp şaha 

kaldıracak bu liderimizle… Biz de onların en yakın kadrolarıyız, ne olursunuz hiçbir şeyden şikâyet etmeyelim, bunu 

hakkıyla yerine getirelim ve elimizden gelen her şeyi yapalım ve Allah’a dua edelim. Hep böyle düşündüm ve Allah’a hep 

şükrettim ki, çok zorluklar yaşadık tabii, kadın siyasetçi olmak çok zor, teşkilatçı olmak çok zor ama hep bu beni rahatlattı, 

hep onur duydum, gurur duydum, hakkıyla da yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu süreçte de vekil olmanın, bunlara 

şahit olabilmenin çok önemli bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum, herkese nasip olmaz. Bu özel bir süreç, özel, tarihî 

bir an, manevi bir an ve biz görev yapıyoruz. Daha ne olabilir? En büyük ödül bence. Ben, olaya böyle bakıyorum ve hiç 

şaşırmıyorum. Bu milletimizin böylesine güzel kahramanlık destanını tekrar yazmış olmasına hiç şaşırmıyorum. 

“Dışarıdan nasıl haberler alıyordunuz?”Yukarıda bahsettim, sokağa çıkma, meydanlara ve sokağa çıkma, demokrasiye 
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sahip çıkma mesajlarını sadece teşkilatlara, ilimdeki kurumlara çekmiyorum, kendi cep telefonumdaki rehberime 

çekiyorum. Ne kadar arkadaşım, dostum, akrabam varsa hepsine mesajlarımı çekiyorum…. Ben bağlarımı koparmıyorum. 
O mesajların çok faydası oldu ve bana sürekli, gece boyunca linkler, fotoğraflar, mesajlar, görüntüler gönderdiler, sokaktan 
haber aldık. “Külliye'nin yayındayım Sezerciğim ve yerde yatan cansız insanlar görüyorum.” “Nasıl olur Ayşenur? Nasıl? Ateş 
mi edilmiş, silahla mı vurulmuş?” “Evet, tanklardan, helikopterlerden ateş ediliyor.” “Ayşenur dikkat et.” dediğimi hatırlıyorum 
arkadaşıma. Diğer taraftan, teşkilatçılar, teşkilattaki arkadaşlar, uzaktan, yakından akrabalarımız, herkes telefonla ulaşmaya 
çalışıyor, gayret ediyorlar, ben de onlardan bilgiler alıyorum. Ben bu bilgileri aldım. 

“Şehit olan ve yaralanan bir tanıdığım var mı?” 

Erol Olçok, kendisiyle birçok çalışmada beraber oldum. En son, Konya mitinginde beraberdik, hatta kızıma çok 
takılmıştı -kızım Selçuk Üniversitesinde doktorasını yapıyordu- kızdı. “Hep kariyer düşünüyor şimdiki gençler, evliliği 
erteliyorsunuz, programınıza almıyorsunuz, her şey kariyer değildir, hem kariyerinizi yapın hem de evlilik hayatlarınızı 
geçirmeyin.” dediğini kızıma takıldığını biliyorum. Çok güzel sohbetlerimiz olmuştu, çok değerli. Her çalışmamızda, 
reklam ve tanıtım kısmında olduğu için sık sık bir araya geldiğimiz bir ağabeyimizdi, kardeşimizdi, yavrusuyla birlikte… 
O anı unutamıyorum. Onun dışında, daha yakından tanıdığım İstanbul teşkilatlarından vardı, başka da yok. Ama her şehit 
olan, her gazi olan benim kardeşim. Ömer Halisdemir, gördüğüm zaman hâlâ kendi evladım gibi, kendi kardeşim gibi, 
sanki kırk yıldır tanıdığım kişiler, akrabalarım gibi hepsi. Sonrasında gazileri, şehit evlerini gezdiğimiz zaman, onların, 
özellikle şehitlerimizin ailelerini ve kendilerini tanıdığımız zaman onların seçilmiş insanlar olduğuna bir kez daha 
müşahede ettim, tanıklık ettim. Herkes şehit olamıyor, herkese şehitlik nasip olmuyor, herkese gazilik nasip olmuyor, 
Allah’ın sevgili kulları bu mertebelere sahip oluyor ve o insanların özel insanlar olduğunu biliyorum. Allah onlara nasip 
etti. Allah onlardan razı olsun binlerce kez. 

Gazilerimizi ziyaret ettiğimde çok güzel sürprizlerle karşılaştım. Mesela, köprüde ateş edilip şehit olanların, 
yaralananların olduğu bir görüntü vardı. O çok ilginç bir görüntüydü. Onu her seyrettiğimde “Yavrum, sana ne oldu?” diye 
artık konuşuyorum görüntülerle. Tanktan ateş ediyorlar, köprünün üstündeki, sağında, solundaki düşüyor, en önde bir 
genç çocuk, sağ eli yukarıda, işaret parmağıyla “Allahu ekber, la ilahe illallah.” diyor. Herkes düşüyor, o hiç kımıldamıyor 
bile ve ondan sonra görüntü bitiyor. Hep o çocuğu merak ediyordum “Ne oldu acaba, şehit mi oldu mu, yaralandı 
mı?” diye. Oradan hiç korkusuz, herkes, yanında, sağında, solunda, arkasındaki insanlar patır patır yere düştü, o tek 
başına duruyor. Burada, Akay Hastanesiydi yanlış hatırlamıyorsam, orada tesadüfen karşılaştım, Muhammet, kulakları 
çınlasın “Yavrucuğum, senin burada ne işin var?” görüntüsünü bana gösterince, “Ben seni çok merak ediyordum, sen 
İstanbul’da yaralandın, burada nasıl şey var?” diye konuştuk. Onunla karşılaşmış olmak beni çok mutlu etti, kendisinde 
çok önemli bir şey yok, omzundan yaralanmış, üniversite birinci sınıfta, hazırlık okuyor. “Hiç korkmadım.” “Ablacığım, 
herkes, yanındakiler düşerken, sen hâlâ elini kaldırmış o silahlara karşı duruyordun.” “Hiç korkmadım, ben ne yaptığımı 
biliyordum, bu ülke için ne yapmam gerektiğini biliyordum, bir an bile gözümü kırpmadım, yine aynı şeyi yaparım.” 
dediğini çok iyi hatırlıyorum. Bunun gibi, birçok anılarımız, güzel, göğsümüzü kabartacak şeylerle karşılaşıyoruz. 

Darbe girişiminin ertesi günü Meclis de olağanüstü toplandı. Ertesi gün, kulise geldiğimde, bütün milletvekilleri 
geldiğinde, Cumhurbaşkanımızın on beş dakika arayla saldırıdan, suikast girişiminden kurtulduğunu öğrendim. O anki 
duygumu hiçbir şekilde ifade edemiyorum. O hıncımı, bunu yapmaya çalışanları bir elime geçirsem neler yapabileceğimi 
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tahmin edemiyorum, kendime nasıl hâkim olabileceğimi tahmin edemiyorum. O anki kızgınlığımla çok sert cümleler 
kurduğumu, bu işi gerçekleştirenlerle ilgili bir bayan olarak çok sert cümleler kurduğumu biliyorum ve o anki kızgınlığımı 
ve hıncımı anlatamam size. Kurtulmuş olduğuna seviniyorum, on beş dakikayla kurtulduğuna seviniyorum. “Nasıl böyle 
bir şey yaptılar?” diye haykırıyorum. İfade ediyorum. O gün Genel Kurulda herkesin aynı bildiriyi okuyor olması beni 
mutlu etti tabii. Mutlu etti ama tabii HDP’nin -aynı bildiriyi ufak değişikliklerle okumuştu- bana samimi gelmedi, samimi 
olduğunu düşünmüyorum hiçbir zaman, bu duygum çok net, diğerlerinin de MHP’nin çok samimi ve içten bu darbeye 
duruşunu… İlk darbeye karşı oluşunu açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi buradan kutlamak istiyorum. 
MHP’nin tavrı çok netti, duruma göre şekil almadı, en baştan beri sahip çıktı sonuna kadar, hâlâ daha arkasında duruyor 
bu sürecin. CHP için de aynı şeyi söyleyebiliriz belki ama MHP kadar bu konuda samimi olduğunu düşünmüyorum, bildiriyi 
okurken de bildiriye imza atılırken Genel Kuruldaki süreçte çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Olmasını istiyorum, 
olması gerektiğini düşünüyorum ama öyle olmadığını biliyorum ki, bugün yaşanan, bu kaydı yaptığım gün, 2 Eylülde CHP 
Genel Başkanının adli yılın açılış toplantısıyla ilgili sözleri duruma göre şekil aldığının, bu darbeye karşı duruşlarındaki 
samimiyetlerinin ne kadar gerçek olmadığının işaretleridir, önümüzdeki günlerde bunu daha da netleştirecektir. Keşke 
yürekten sahip çıksalar, devam ettirme çabasını gösterseler ki, ettirmelidirler, edecektir diye de umuyorum çünkü biz, 
bu sıkıntıdan bu musibetten ancak beraber çıkabiliriz. Ülkemizin yükselmesini isteyen, güçlenmesini isteyen, bu tür 
olaylarla karşılaşmasını istemeyen bir ana muhalefet partisi ise bu birlikteliği sağlayacak her türlü fedakârlığı ve duruşu, 
samimiyeti göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Onların sınavı bu, sınav veriyorlar. Avrupa, Amerika sınavında başarılı 
olamadı, demokrasiye sahip çıkan bir ülkenin teröre karşı duruşunu, kırk yıllık mücadelesindeki duruşundaki tavırlarıyla 
-birazdan ona da değinirim - sınıfta kaldılar. Zaten samimi olmadıklarını biliyoruz, buradan bir kere daha haykırıyorum: 
FETÖ terör başı, FETÖ darbe girişiminin başını Amerika’da o hain, hain insanlardan aşağı olan kişi Amerika’nın elinde ve bu 
tek başına kırk yıllık yuvalanmayı başarabilecek yapıda, güçte, zekada değil, bunun arkasında, yanında, önünde Amerika 
var, bunu çok iyi biliyoruz. Bunun yanında, yöresinde uzantıları, İngiltere var, Avrupa var, bütün bu güç odaklarının 
hepsinin bunu desteklediğini, PKK’nın desteklediğini biliyoruz, PYD’nin, YPG’nin, DAEŞ’in, IŞİD’in, bir sürü harflerden 
kurulmuş ne kadar örgüt varsa bunlarla birlikte olduğunu biliyoruz. Bunları çok yakinen biliyoruz ve onların bu işte en 
büyük aktör olduklarını, siyonizmin, emperyalizmin, İsrail’in ne kadar bu konularda bizzat bu işin içinde olduklarını 
biliyoruz ve zaman içinde bunlar da açığa çıkacak. 

O olağanüstü toplantıyla birlikte bu birlikteliğin samimiyetini sorguladığımı söyledim az önce. MHP’nin bu konuda 
samimiyetine çok yürekten inanıyorum, CHP’nin inanmaya çalışıyorum, HDP’nin kesinlikle samimi olmadığını biliyorum. 
Bunun devam etmesi noktasında dua ettiğimi biliyorum. Bunun bir hayra vesile olması gerektiği düşüncesiyle birlikte 
dua ettiğimi biliyorum, hâlâ dualarım devam ediyor. O gün yaşanan olaylar sisin, toz bulutunun dağıldıktan sonra 
yaşanan hadiselerin konuşulduğu bir toplantı oldu. Direnişlerin kimler tarafından yapıldığı, halkın orada canı pahasına 
ama  seçkinlerin orada olmadığı -bunlar zamanla hepsi ortaya çıkacak, şu an çok ifade etmek de istemiyorum- oradaki 
direnişte, halkın direnişinde, evet, MHP’liler vardı, AK PARTİ ’liler vardı, kısmen CHP’liler vardı ama elitist tabakanın, 
seçkinlerin olmadığını biliyoruz ve bunlar netleşecek. Burada yine kahraman, iman gücü kalplerinden dolup taşan bizim 
milletimiz, aziz milletimiz oradaydı. Bunun altını çizmek isterim. 

Evet, ben daha önce… Ülkemiz daha önce -10’uncu soruyla ilgili- darbeler görmüş bir ülke. Darbe girişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
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80 darbesinde ben lise 2’deydim sanırım, lise 1’de miydim, öyle bir şey olması lazım. Hiç unutmuyorum o anı. Sabah 

uyandım -babam radyoyu açtı, darbe bildirisi okunuyordu. Babamın “Darbe oldu.” dediğini biliyorum ve gözlerinin 

dolduğunu çok iyi hatırlıyorum. O an bulunduğum yer, oturduğum yer bile gözümün önünde, o fotoğraf hiç silinmiyor, 

gözümün önünden gitmiyor, ağladığını biliyorum. Sonrasında bu yaşanan 80 darbesiyle birlikte birden ülkeye huzur 

geldi. Biliyorsunuz, öğrenci olayları vardı, sağ-sol olayları vardı, çok huzursuz bir ortamdı, kan gövdeyi götürüyordu, 

bir kaos ortamı vardı. Onunla birlikte -şıp diye kesilen- bir huzur ortamı, kardeşlik ortamı oluştu. Çok fazla olanları 

hissedemedik, darbenin hayatımıza getirdiği olumsuz yönler hissettirilmedi bize, sevindik hatta. Öyle bir yansıma, 

böyle bir halka yansıtılan kısmı oldu ama babamın sert dille eleştirdiğini biliyorum. Adnan Menderes’in sözü geçtiğinde, 

orada yaşanan olayları anlatırken hüngür hüngür ağladığını biliyorum babamın ve “Sahip çıkamadık, sahip çıkamadık 

Adnan Menderes’e.” cümleleri kulağımdan hiç gitmiyor. Şimdi ben evlatlarıma, torunlarıma 15 Temmuz gecesini aynı 

babam gibi gözlerim dolarak ve ülkemize yapılmak istenenleri anlatıyorum-anlatacağım… Bakın, bu Türkiye’de tarihin 

tekerrür ettiğinin bir örneğidir. Darbelerle dolu bir tarih Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki ve her nesilde böyle yaralar 

bırakıyor. Babamın gözleri dolarak ağlayarak anlattığı bir süreç, şimdi ben 15 Temmuz darbesini anlatıyorum, ağlayarak 

anlatacağım. Bunları hak etmiyor bu ülke, bu millet bunları hak etmiyor. Bir Amerikalı vatandaşın yaşadığı, en refah, en 

mutlu, insanca yaşayacağımız, oturabileceğimiz, yürüyebileceğimiz -sokaklarımız, evlerimiz, bahçelerimiz- huzur içinde 

yaşayabileceğimiz bir yaşantıyı hak ediyor bu ülke, bu vatan, bu millet. Onlar hak etmiyor, bunları bize yaşatmaları doğru 

değil ama burada bizim dönüp kendimize bakmamız gerekiyor, niçin bunları yaşıyoruz? İlk önce kendimizi düzeltmemiz 

lazım. Bu sürecin kendi eksikliklerimizi, hatalarımızı görme, anlama, hissetmek için bize bir vesile olacağını düşünüyorum 

ve çarçabuk her yaşanılan zorluktan güçlenerek çıkacağımızı, hatalarımızı düzeltirsek, eksikliklerimizi tamamlarsak daha 

çok güçlenerek yola çıkacağımızı biliyorum ki 16 Temmuz itibarıyla çok güçlü bir Türkiye var artık, çok güçlü bir ülke var, 

bunu çok iyi biliyorum. 

Tabii, bu diğer darbelere göre çok kanlı oldu. Neden? Millet darbeye karşı duruşunu netleştirdi, sahip çıktı ve tabii, her 

darbeden, diğer darbelerden çok daha farklı, kırk yıl yuvalanan. Sadece kendi içimizde askeriyeden kaynaklanan bir 

darbe değil. Asker kılığına girmiş teröristlerin -Amerikalıların, İngilizlerin, Avrupalıların, PKK’lıların, DAEŞ’in, IŞİD’in, 

YPG’nin, PYD’nin gibi sıralayacağımız- hainlerin işgal girişimi, iç savaşa sürükleme, ülkeyi bölme girişimiydi. Aslında 

darbe demek tamamen yanlış. Darbe demiyorum, bir işgal girişimiydi; bir istila, ülkeyi bölme, parçalama girişimi olarak 

ben adlandırıyorum. 

11’inci soruya bakarsak, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs edilmesine rağmen darbe girişiminin 

başarısız olmasında, Meclis'in ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis'te bulunmasının oynadığı rol hakkında neler 

söylemek istersiniz?

Şimdi, ben şunu söyleyebilirim: Milletvekillerinin Meclis'e gelip Genel Kurulu açması, orada canlı yayınlara bağlanması 

tek başına yeterli gelmezdi. İlk önce Cumhurbaşkanımızın suikast girişiminden kurtulup “Demokrasinize sahip çıkın, 

sokaklarınıza, meydanınıza, ülkenize sahip çıkın çağrısı.” en önemli imame dediğimiz o kısım duruşuydu ve buna inanan 

halk… Her ne kadar şu son dört yıldır liderimize yıpratmaya yönelik yapılan bu darbe girişimleri… Yani bu FETÖ’nün 

darbe girişimleri ilk değil biliyorsunuz. 17-25 Aralık, ondan öncesi Gezi olayları yıpratılma, ailesini ve kendisine yönelik 

yapılan yıpratılma, yargı üzerinden yapılan yıpratılmayla birlikte zayıfladığını düşünen ve bu süreçte bu girişimde 
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bulunan bu güruh bunu başaramadıklarını gördüler. Bu çağrıyla birlikte hiç düşünmeden, hiç aklına bir şey getirmeden 
sokaklara halkımız çıktı. Bu çok önemliydi. Bizim Meclis'te olmamız çok önemli ama tek başına yeterli değildi. Bununla 
birlikte tankların önüne yatanlar, kurşunlara göğüslerini siper edenler, F-16’lara yüksek binaların önünden bilye atıp 
onları aşağıya almaya çalışan çaba, inanmışlık, sahip çıkış, evet, bir ayağı da… Üçlü sacayağı yani. Cumhurbaşkanımızın 
çağrısı, milletin direnişi ve Meclis'in vekilleriyle birlikte, tüm seçilmiş vekilleriyle, siyasi partilerin tamamıyla çok önemli. 
Tabii, medyanın duruşu, sahip çıkışı, bunları da eklersek bu sacayaklarının bir araya gelerek bu süreci yürüttüğünü ama 
bu işin anahtarı, tek başarısı Recep Tayyip Erdoğan ve onun çağrısıdır ve o çağrıya hiç düşünmeden, canı pahasına karşılık 
veren, sonuna kadar mücadele eden sade vatandaşımız, halkımızdır. Ben ilk önce kendim için söylüyorum, buradan pay 
çıkartmayalım. Biz üstümüze düşen görevi yaptık, sadece görevimizi yerine getirdik. İşte diyorum ya Meclis'e girerken 
Genelkurmayın önünde çatışan, silahların karşısında duran insanları görüp oraya girmemiz. Yok, biz sadece bir kısmını 
tamamladık. Esas bu işin başı Cumhurbaşkanımız, onun çağrısı ve aziz milletimiz. Ben başka bir şey göremiyorum. 
Evet, Meclis'te olmamız önemliydi, oraya sahip çıkışımız önemliydi, çok önemli bir destekti ama bu işin kahramanını 
Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz olarak görüyorum. 

İlave etmek istediğin başka husus var mı?

Konuşacak çok şey var. Elbette kanlı darbe, terörist eylem içeren, işgal içeren darbe görünümündeki girişim başarılı değil. 
Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Daha çok sıcak yaramız tabii. Ortalık daha toz duman daha yeni yeni tozlar uçuşuyor, 
yeni yeni fotoğrafı tam görmeye başlıyoruz. 

Evet, ilk tehlikeyi atlattığımızı düşünüyorum ama esas tehlikeler doğru teşhis önemli. O süreçte Cumhurbaşkanımız 
hep bir kanser virüsünden bahsetti, yuvalanan ve sinsice organları kaplayan. Öyledir kanser hücreleri, sinsice yayılır, 
organları sarar ve çalışmaz hâle getirir ki o zaman fark edersiniz. Kurumları, sivil toplum örgütlerini, çalışma hayatındaki 
iş adamlarını, hatta aileleri içine alacak kadar sinsice, kırk yıl boyunca yuvalanmış bir yapı var. Bunun ülkemize zarar 
vermeden ülkemizden, vatanımızdan söküp atılması çok zor gözüküyor. Ben şu yaşanan süreci, 15 Temmuzdan sonraki 
süreci narkozsuz bir ameliyata benzetiyorum. Canlı canlı hücrelerimizden insanlarımız sökülüyor, atılıyor ve bu atılırken 
canlı hücrelerimize, sağlıklı kanser dokusu olmayan hücrelere zarar vermeden bu ameliyatı nasıl yapabiliriz? Çok acı 
çekiyoruz tabii. Çok dikkatli gidiyoruz ve en iyi şekilde, en az zararla bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Bunu çok 
önemsiyorum. Bundan sonra olabilecek tehlikelere karşı çok dikkatli, açık ve hazır olmamız lazım. Algı operasyonlarına 
karşı çok dikkatli olmamız lazım ve biraz daha kendimiz özgüvenle hareket ederek işte o geceki birlik ve beraberlikle 
hareket etmeyi başarabilmemiz lazım. Adli yıl açılışıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanının açıklamaları 
gerçekten fecaat. Lütfen, bu yaşanan süreçte bizim bu ülkemizin selameti için bir araya gelmemiz lazım, bir araya 
gelebilecek ortak noktalarımızı bulup onun üzerinden hareket etmemiz lazım. Bu güzel, mutedil dostluk ortamının 
devamını, huzur ortamının devamını sağlamalıyız çünkü şu an narkozsuz bir ameliyat hâlinde ülkemizin her kurumu, 
her sivil toplum örgütü, her ticari alanı, iş hayatı ve aileleri. Lütfen, biraz daha empati ve hoşgörüyle yaklaşarak 
ülkemizi sağ ve selametle bu yoldan çıkartmamız lazım. Tehlike geçmiş değil, tehlikeler devam edecek ama şunu 
söyleyebilirim: On yıl sonra tekrar benzer durumlarla karşılaşmamak için en kısa zamanda bizim okuyan, soran, 
sorgulayan, araştıran, irdeleyen bir nesil yetiştirmemiz lazım, bir millet olmamız lazım. Orta Doğu’nun, doğudaki bu 
ülkelerin yaşadığı, Müslüman ülkelerin yaşadığı en büyük sıkıntı bu. O yüzden, oralarda hiçbir huzur yok. Okumuyor, 
öğrenmiyor, araştırmıyoruz, çalışmıyoruz ve çok kolaylıkla ayrışabiliyoruz. Bu yüzden, bunları yaşamamak için biraz 
daha kendimizi bilgili ve ilgiyle, doğru bilgiyle donatan millet olmamız lazım, İslam coğrafyası olmamız lazım.
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Ben bir şey daha söylemek istiyorum: Bu 15 Temmuz öncesi sık sık Gezi olaylarıyla birlikte yaşadığımız süreçte ve son yirmi 
yıla baktığınızda gençlerimizin biraz daha dünya hayatında gezmek, eğlenmek, markalar üzerine hayatını kurgulamak, 
lüks cep telefonlarıyla yaşam tarzından oluşan bir sosyal yaşantı planlayan, sadece kariyer hırsıyla çalışan, sadece 
makam için çalışan, başka millî, manevi değerler dediğimiz insan olmanın, erdemli insan olmanın özelliklerini çok da 
önemsemeyen, ülkesi, vatanı için, bayrağı için, devleti için çok da önceliği olmayan bir nesil olduğunu hep düşünüyorduk 
ve -bu gençliğin çok büyük problemleri olduğunu hep söylüyorum- onunla ilgili politikalar üretme yönünde çalışmalar 
yapıyorduk, hatta endişe bile duyuyorduk ama 15 Temmuz gecesi o tankların önündeki gençleri, o kurşunların önündeki 
gençleri gördüğümüz zaman ben kendimden utandığımı biliyorum. Evet, bu nesil, genindeki, kanındaki işte o asil 
kan gerçekten o genetiği, o kodları taşıdığını, yirmi yıl boyunca bizim kendi değerlerimizi, insani değerlerimizi, millî 
ve manevi değerlerimizi aslında aktardığımızı, sadece bunların yeşermesi için uygun ortamların gerektiğini bir kere 
daha müşahede ettik. Gençlerimizle gurur duydum o gece. Sadece gençlerimiz yoktu tabii, yaşlılarımız, 7’den 77’ye 
herkes vardı ama gençler kısmına baktığımızda o endişe duyduğumuz şeylerin gençlerimizde olmadığını gördük. 
Vatanı söz konusu olduğu zaman, demokrasisi söz konusu olduğu zaman orada gerçekten sonuna kadar Seyit Onbaşılar 
Çanakkale’nin ruhunu, bizim Kurtuluş Savaşımızın ruhunu, istiklal ruhunu görebiliyoruz. Bu anlamda da aslında çok da 
kötü bir durumda olmadığımızı gördük. 

Evet, özgüven eksikliği bizim öğretilmiş davranış modellerimizden biri oldu. Bunun AK PARTİ  yönetimleriyle birlikte 
kırıldığını gördüm, artık kendimize güveniyoruz. Avrupalıdan, bir Amerikalıdan çok üstün olduğumuzu tekrar hatırladık. 
Ülke olarak, millet olarak, medeniyet olarak onlardan misli misli çok daha önde olduğumuzu, sadece bunun böyle 
olmadığı, tam tersi olduğu bize öğretildi. İşte, bu topraklarda o yüzden bu kadar eylem yapılıyor, operasyon yapılmaya 
çalışılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde bu özgüvenimizi tekrar kazandık. 
Avrupalının bizden daha zeki olmadığını, bizim onlardan çok daha zeki olduğumuzu, çok daha iyi bir hayatı hak ettiğimizi, 
medeniyet kültürümüzün, din kültürümüzün her türlü bilgimizin çok daha güçlü olduğunu, sadece bunun farkında 
olmadığımızı, uyutulduğumuzu, unutturulduğumuzu, tarihimizle ters düşürülmeye, yanlış tarih bilgileriyle donatılmaya 
çalışıldığımızı, işte hep bu operasyonları yapmakla ilgili her türlü altyapı oluşturduklarını tekrar bizzat gördük ama bunu 
başaramadıklarını, başaramayacaklarını tekrar onlar anladılar. 

Bu süreçten çıkmak için, tekrar bunları yaşamamak için kendimize özgüvenimizi kazanarak, çok daha fazla çalışarak, 
üreterek, sorgulayarak, irdeleyerek yeni bir vizyonla yolumuza devam etmemiz lazım. Çok daha güçlüyüz. Siyaset felsefesi 
şöyle der, zorluklar insanları geliştirir. Yeter ki zorluklardan ders çıkarmayı bilelim ki bu böyledir. Şehir çocuğu vardır, 
biliyorsunuz, muhallebi çocuğu derler; köy çocuğu derler çünkü zor ortamda yaşar, mücadele etmeyi bilir, mücadele 
insanı güçlü kılar. Evet, bu bize yaşatılan her türlü zorluk bizi daha güçlü kılıyor. Avrupa, Amerika buradan sesleniyorum: 
Bizim üzerimizde operasyon yapamayacaksınız, bu ülkeyi yok edemeyeceksiniz, bu milleti pasifize edemeyeceksiniz. 
Bizler çok daha güçlenerek evet yine 2023, 2053, 2071 vizyonuna ulaşan bir ülke olacağız. Dünyayı adaletle yöneten 
Amerika’nın yerinde süper güç olarak bu süreci, görevimizi tamamlayacağımıza inanıyorum. 

Ben de bu vesileyle bu duygularımızı, düşüncelerimizi anlatmamıza vesile olan çok Değerli Hocam -Hocam diyorum- 
Necdet Ünüvar Hocama çok teşekkür ederim, Allah yolunu açık etsin. Tarihî belge tutuyor, tarihe ışık tutuyor ve tarihe bir 
kere daha bizim ismimizin yazılmasına vesile oluyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine, başarılar diliyorum, ağabeyimiz, 
Hocamız kendisi. 

Allah’a emanet olun, tekrar iyi ve güzel günlerde birlikte olma dileğiyle, Allahaısmarladık. 
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Ramazan CAN

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı 
22, 24, 25 ve 26. Dönem Kırıkkale Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl verdiniz?

O gün Kırıkkale'de programlarımı bitirdim saat 21.30'da Ankara’daki evime ulaştığımda öğrendim. Hemen Adalet 
Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile irtibata geçtim. Kendisi ile buluşmaya giderken yolda telefonumdan Kırıkkale'de 
bulunan hemşehrilerimize; demokrasi adına, Tayyip Erdoğan adına, millî irade adına, "çapulculara teslim olmayalım, 
herkesi Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz" şeklinde mesaj yazarak 55.000 kişiye ulaşmasını sağladık. Kırıkkale’nin 
nüfusu 270.000 olduğunu düşünürsek mesajımızda büyük bir kitleye hitap etti. O sırada Kırıkkale Milletvekilimiz 
Sayın Mehmet Demir de Kırıkkale halkının Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmasını sağladı ve kendisi ile devamlı 
telefonda konuşarak meydanda bulunan hemşehrilerimiz ile irtibatta bulunuyorduk.  Daha sonra 100. Yıl mevkiinde 
şoförlüğünü Adalet Bakanımızın oğlunun yaptığı sivil plakalı bir araçta Sayın Bakanımız ile buluştuk. Küçük bi durum 
değerlendirmesinden sonra Sayın Bakanımız hemen Kızılay'a geçmemizi, halk ile beraber omuz omuza mücadele 
içerisinde olmamız gerektiğini söyledi. Bende ısrarla kendilerine daha sakin bi yere geçerek durum değerlendirmesini 
yapmamızın faydalı olacağını söyledim. Bunun üzerine 22. Dönem Ağrı Milletvekilimiz Sayın Halil Özyolcu’nun avukatlık 
bürosuna geçtik. Orada telefonlarımızı şarj ettik.  

O sırada Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Başbakanımızla, bakanlarla, Diyanet İşleri Başkanı  ile valiler ile görüşmeler 
yaptı. Basın mensupları ile görüşmeler yaptı. Basın mensupları ile yaptığı görüşmelerde bu kalkışmayı yapanlara en ağır 
şekilde ceza verileceğini, bu kalkışmanın kesinlikle başarısız olacağını, milletimizin gereken mukavemeti göstereceğini 
söyledi. 

Ve ondan sonra TBMM'ye gitmeye karar verdik. Sayın Halil Özyolcu’nun aracı ile TBMM'ye geldik. Sayın Bakanımız Bekir 
Bozdağ ile beraber üçümüz Meclis bahçesine Ayrancı Kapı'dan giriş yaptık.  
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TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Ayrancı Kapı'ya geldiğimizde zaten uçaklar, helikopterler uçuyorlardı. Meclis'te de güvenlik önlemleri olarak Ayrancı 
Kapının önüne otobüsler park edilmiş haldeydi, tanklar ve diğer askerî araçların girmemesi için.  Biz de arabayı dışarı 
park ettik. Yürüyerek Meclis bahçesine girdik.  Tehlikeli bir ortam vardı. Eski tabur binasının yanından geçerek Allah’a 
şükürler olsun ki herhangi bir sıkıntı yaşamadan Genel Kurula ulaştık. 

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Yani biz darbe teşebbüsü haberini alır almaz her şeye hazırlıklı olarak hareket ettik.  Evden abdestimi alarak ve ailem 
ile helalleşerek ayrıldım. Hiç bir korkumuz yoktu.  Sadece ben değil Meclis Genel Kurulundaki milletvekillerimiz de aynı 
duygu içerisindelerdi.   Sabaha kadar hiç bir arkadaşta korku belirtisine rastlamadım. Herkes gayet her şeye hazırlıklı, 
metanetli, vakur ve soğukkanlıydı. 

Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis Genel Kurulunda otururken Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ kürsüde konuşma yapıyordu. Zannımca 15-16. 
dakikasında gibiydi konuşmasında.  Sağ taraftan muhalefetin olduğu köşeden ciddi bir sarsılma çok güçlü bir ses ile 
beraber meydana geldi. O sesin vermiş olduğu etki ile irkilme oldu. Refleks ile ayağa kalktık. Kürsüde konuşma yapan 
Bekir Bey'in etrafında toplanarak, milletvekillerimiz ile beraber kenetlendik. Slogan atmaya inadına direnişe devam 
etmeye ve localara dönerek bu kalkışmayı yapan ve TBMM'yi bombalayan alçaklara karşı protesto etmeye devam ettik. 

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Şahsen bundan önceki yapılan darbelerde mesela 60 darbesini büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla biliyoruz ama 
80 darbesini yaşadık. Hakeza 28 Şubattada TBMM hiç bombalanmamıştı. Kurtuluş Savaşında düşman polatlı yakınlarına 
geldiğinde dahi Gazi Meclis savaşı yönetti fakat düşman uçakları tarafından dahi bir saldırıya maruz kalmadı.  Türk 
milletinin vermiş olduğu vergiler ile alınan silahları ve üniformaları giyen alçaklar bu silahları PKK'ya yönelteceği yerde 
Türk milletinin kendisine yöneltmesi ve Türk milletinin temsil edildiği yer olan TBMM'ye yöneltmesi yani alçaklıklarının 
sınırının olmadığının ve artık sözün bittiği yer olarak düşünüyorum. Ayrıca gerek TBMM gerekse Emniyet Müdürlüğü,  
MİT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin teröristler tarafından ciddi bir şekilde bombalandığını da gördük.  Bu da 
gösteriyor ki bu teröristler her şeyi göze almışlar.  Planlarını buna göre yapmışlar. Tuzaklarını buna göre kurmuşlar ama 
Allah’ü Teâlâ’nın planını, Allah’ü Teâlâ’nın tuzağını unutmuşlar. Siz de biliyorsunuz ki plan yapıcıların tuzak kuranların 
en hayırlısı Allah’tır. Allah’ın yardımı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, milletimizin 
engin feraseti, cesareti ve azmi ile kurulan bu tuzak bozuldu Allah’a hamdolsun. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşünceleriniz de almak isterim. 

Gerçekten muhalefet ve iktidar partisindeki arkadaşlarım ile gurur duydum. Her ne kadar siyasi çekişmelerimiz olsa 
da, siyasete ve milletimize yapılan operasyona karşı el birliği ile hareket etmek, millî iradeyi hakim kılmak, Egemenlik 
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Kayıtsız Şartsız Milletindir düsturunu sağlayabilmek için ve ben bu kalkışmayı bağımsızlığımıza müdahale olarak da 
görüyorum bu nedenle bağımsızlığımızı savunma adına hep beraber hareket etmenin çok önemli olduğunu ve çok 
faziletli olduğunu gördüm. Bu birlik ve beraberliğin ne derece kıymetli bir değer olduğuna bizzat şahit oldum. Muhalefet 
partisinin sözcüleri de iktidar partisinin sözcülerinden farklı bir düşüncede ve görüşte değillerdi. Cumhuriyet Halk Partisi 
ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine, hatiplerine özellikle teşekkür ediyorum. Allah göstermesin onlar eğer 
farklı düşünselerdi işimiz çok zor olurdu diye düşünüyorum. Türkiye savaşa giderdi. Bu manada ortak beraberliği ve 
oluşan bu olumlu havayı devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Cumhurbaşkanımız, cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Televizyondan çağrısı sürecin kırılma noktasıydı. Milletimizi meydanlara, 
havaalanlarına çağırması bu işin mihenk taşı oldu. Kendisinin sergilediği tavır, duruşu, kararlılığı ve hatta tüm tehlikeleri 
göze alarak oldukça riskli olan hava yolculuğu ile İstanbul’a inmesi milletimize inanılmaz moral oldu. Milletimizdeki var 
olan özgüvene yeni sinerji getirdi. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki milletimizle ve milletimizin bir ferdi olmaktan 
gurur duyuyoruz.  Bu millete hizmet etmek fırsatını bahşeden Allah’a hamd ediyorum. Gerçekten aziz milletimiz tarih 
yazdı. Tankların önüne karşı canlarını ortaya koydu. Uçaktan helikopterden atılan bombalara karşı kurşunlara karşı 
imanlı yüreğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile imanlı çılgın Türklerin destanı oldu.  Dünyadaki ülkelere 
de örnek olacak şekilde bir direniş sergiledi. Ve ben özellikle şöyle düşünüyorum, 60 ihtilali ve Adnan Menderes’in 
idamında içimize oturan ukdeyi, belki tabiri doğru değil ama o ezikliği hep beraber bu direnişle tarihe gömdük. Gurur 
duyulacak tarihi bir duruş olarak değerlendiriyorum. 

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınız ile ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Kırıkkale'den 6 şehidimiz var.  Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kırıkkale'deki değerli hemşehrilerimiz ile 
az önce bahsettiğim üzere diğer milletvekilimiz Sayın Mehmet Demir vasıtası ile irtibat kuruyorduk. Ve TBMM'deki 
gelişmeleri de yine Mehmet Demir Bey marifetiyle hemşehrilerimize aktarıyorduk. Zaten o gün telefonlarımızın şarjları 
çabuk bitiyordu. Çünkü bizi arayan çoktu ve bizden bilgi alıyorlardı. Biz de gerek sosyal medya üzerinden, gerekse TV’ler 
üzerinden bilgi edinmeye çalışıyorduk. 

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Öncelikle TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’a teşekkür ediyorum. Darbe teşebbüsünün başladığı saatte yaklaşık 
21.30 da Genel Kurulu açtı ve Genel Kurulda muhalefet ve iktidar partilerinin sözcüleri, grup başkanvekilleri darbeye 
karşı söz aldılar. Demokrasimize ve milletimize kasteden teröristlere karşı milletin kürsüsünden hitap ettiler. Ve hep 
beraber Genel Kurul Salonunda tarihe şahitlik ettik. Allah razı olsun kendisinden ve sizlerden. Ayrıca sabah saat 06.30 
- 07.00 gibi Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu ile birlikte patlamanın olduğu Genel Kurul Salonunun yanında 
bulunan hasarlı olan yerde basın mensupları ile buluştuk. Demokrasi adına ve milletimiz adına teröristlere karşı 
tepkimizi ortaya koyduk. 
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Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle bütün darbeleri lanetliyorum. Fakat burada vurgulamak istediğim şu ki gerek 60 darbesi gerek 80 darbesi 
gerekse 28 Şubat darbesinin kendilerine göre bi ahlakı vardı. Darbeden sonra sivil demokrasiye geçiş olacağından 
dolayı sivil insanlara zarar vermediler. İyi davrandılar. Ama bunlar resmen terör faaliyeti yaptılar. Adice ve alçakça 
milletimize karşı silah çektiler. Sivil halka karşı kurşun yağdırdılar. Buna cüret ettiler. Eğer başarılı olsalardı Allah 
korusun memleketimizde hem iç savaş çıkardı ve hem de memleketimizi birilerine altın tepside sunacaklardı. Hainlere 
vatan toprağımızı peşkeş çekeceklerdi. Bu mücadele istiklal mücadelesiydi. Bağımsızlık mücadelesiydi. Biz Anadolu’yu 
1071'de Malazgirt Savaşı ile feth ettik. 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı ise Anadolu’nun tamamen Türk 
hâkimiyetinde olduğunun ve Türk yurdu olduğunu gösterdi.  Yakın tarihimize baktığımızda ise 1921 yılında yapılan 
ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi bu toprakların Türk vatanı olduğunun ikinci teyidi idi. Netice itibariyle               
15 Temmuz 2016 tarihi de bu anlamda Türkiye’nin, Anadolu’nun bu aziz vatanın Türk ve Müslüman yurdu olduğunun 
üçüncü teyidi olmuştur. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Meclis'in açık olması sembolik olarak çok önemlidir. Meclisimizin açık olması milletimize ayrı bi cesaret verdi. Kendilerini 
temsil etmeleri için Meclis'e gönderdikleri milletvekillerinin direnişi moral olarak çok önemliydi. Tatbiki meseleye farklı 
açıdan bakarsak Meclis'in açık olması darbecilerde de travma etkisi oluşturdu. Ümitlerini kırdı. Korkularını artırdı. Ayrıca 
TBMM'deki taburun daha önceden kaldırılmış olması, 17 - 25 Aralık operasyonları sonrasında emniyet teşkilatındaki 
tasfiye darbenin başarıya ulaşmasını engelleyen önemli faktörlerdir. 

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Sonuç olarak Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu, milletimize şevk veren konuşması ve milletimizin gerçekten takdire 
şayan, dünyaya örnek olacak şekilde ferasetli duruşu, canını hiçe sayarak partili partisiz herkesin destansı bir mücadele 
vermesi bu alçakça ve haince yapılan kalkışmaya kocaman bir tokat atmıştır. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın 
ifadesi ile milletimiz darbeye karşı darbe yapmış vatan hainlerine haddini bildirmiştir. Sadece bu kalkışmaya yeltenen 
taşeron FETÖ örgütüne değil onların sahiplerine de üst akıl olarak nitelendirdiğimiz dış mihraklara da burada ben varım 
diyerek yedi düvele meydan okumuş ve gereğini de yapmıştır. Milletimizden Allah razı olsun. Bu darbe teşebbüsünde 
şehit olan vatan evlatlarına Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi 
sunarken, Allah bir daha böyle bir olaydan bizleri muhafaza buyursun diyor saygılar sunuyorum. 
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Ruhi ERSOY

25 ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Ankara semalarında savaş uçaklarının görülmesi, etrafımızdaki hareketliliğin partililerimizce paylaşılarak “neler oluyor” 
anlamındaki telefon trafiğimizin ardından Genel Merkezimize geçerek öğrendik.

Darbelerin en fazla acısını çekmiş camia olan; Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olayları “lider ve teşkilat” merkezli 
düşünür. Darbe girişimi olduğunu öğrendiğimde, MHP’li bir milletvekili olarak doğruca hareketimizin Genel Merkezine 
geçtim ve Genel Başkanımızın çok önce geldiğini gördüm. Genel Başkanımız siyasi liderler içinde ilk açıklamayı yapan 
ve adeta sürecin millet iradesi lehine dönüşünde can suyu veren lider olmuştur. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in 
darbeci generali alnından vurmasının siyasi alandaki karşılığı Genel Başkanımızın hiç tereddüt etmeden demokrasi 
lehinde açıklama yapmasıdır diyebiliriz. Sayın Genel Başkanımız, Meclis Başkanının çağrısını değerlendirerek Genel 
Merkeze gelen tüm milletvekili arkadaşları TBMM’ye gidip millî iradeyi temsil etmemizi istemiş, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde demokrasi nöbetine göndermiştir.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Parti Genel Merkezimizden birkaç araba ile TBMM’ye yola çıktık. Tabii o anlarda milletimiz sokaklara, meydanlara 
çıkarak iradesine sahip çıkmaya çalışıyordu. Bu nedenle yollarda yoğunluk vardı, Meclis Dikmen Kapı girişi otobüsler ile 
kapatılarak darbecilerden korunmaya çalışılmıştı. Hemen Meclis'in altında bulunan Genelkurmayın oradaki kalabalık 
gözle görülüyordu. Çok fazla insan vardı. Meclis girişi otobüslerle araçlarla kapatılmış, polis sıkı güvenlik tedbiri 
uygulamakta ve takviye ekipler gelmekteydi.  Otobüslerin yanında sadece tek bir arabanın sığacağı genişlikte bir yerden 

bizi içeriye aldılar. 
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Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Meclis'e geçerken duygularımız karmaşık tavrımız netti. Yol boyu evlerinden sokaklara meydanlara akın edişini, 

Genelkurmay Başkanlığının etrafında toplanmış kalabalığı gördük. Milletimizin iradesine sahip çıkacağını anladık ve 

biz de bu iradeyi temsil etmek için TBMM’ye geçtik. TBMM’nin bombalanacağını hiç düşünmedik çünkü tarihinde böyle 

bir olay yaşanmamış, savaş yıllarında bile düşman askerî Meclis'e bomba atmamış, Gazi Meclisimize saldırılacağını hiç 

beklemiyorduk. Kurtuluş Savaşı’nda top sesleri altında çalışmasına devam eden ve Gazi Meclisimiz bir kere daha “Gazi” 

unvanını hak etmiştir.

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

15 Temmuz Kara Gecesinde TBMM’de tarih yazılmaktaydı. O gün şartların olağanüstülüğünden dolayı TBMM iç   

tüzüğünün bazı maddeleri askıya alınmış (kıyafet vs. gibi) içerideki her parlamenter “millî irade” vurgulu konuşmaktaydı. 

Bombanın düşmesi ile kalkışmayı yapan, darbeyi planlayan cuntacıların, hainlerin amacı daha açık anlaşılır hale geldi. 

TBMM’ye gelen bütün milletvekilleri üzerlerindeki siyasi kimliği çıkarmış, sivil bir halde birbirleriyle kucaklaşıyor, 

adeta kuvayı millîye ruhu canlanıyordu. İlk bomba düştüğü anda herkes şaşkınlık yaşadı. Darbeci teröristlerin neler 

yapabilecekleri, gözlerinin ne kadar döndüğü daha net anlaşılıyordu. Meclis Genel Kurulunda bulunan milletvekillerinde 

gerilimle birlikte dayanışma ruhu vardı, ortak kararla sığınağa inmeye karar verildi.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

TBMM’ye düşen bombaların verdiği hasarı ilk gözlemleyen, görüntüleyen kişilerden biriyim. Hava aydınlanır aydınlanmaz 

danışmanım ile birlikte bombaların düştüğü yerlere baktık ve görüntü aldık. Gördüğümüz manzara karşısında dehşete 

düştük. Yaklaşık 7 şiddetindeki bir depreme dayanıklı şekilde yapılan meclis duvarlarının ve kolonlarının halini görünce 

gözlerimize inanamadık. Savaştan çıkmış bir haldeydi. Asker üniforması giymiş teröristlerin acımasız saldırılarını 

görünce ülkemizin ve milletimizin ne kadar büyük bir badire atlattığını daha iyi anladık. 

Bunun yanında binalar mermi izleri ile yerler de boş mermi kovanları ile doluydu. Özellikle Dikmen ve Çankaya 

Kapılardaki polis noktalarının etrafı mermi izleri ve boş kovanlar ile doluydu. Meclis içinde park halinde bulunan 

araçlarda çok sayıda mermi delikleri vardı. Tüm bunlar bombalamayla birlikte çatışmanın olduğunu, Meclis'te görevli 

polislerimizin darbeci cuntacılarla çetin bir mücadele verdiklerini göstermektedir. Zaten gece boyu gerek Genel Kurulda, 

gerekse sığınakta çeşitli yollarla aldığımız bilgiler TBMM’deki polislerimizin gece boyu Meclis'i bombalayan helikopterler 

ile çatıştığı yönündeydi. Bunun izlerini hava aydınlandığında bizler de görmüş olduk.

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.
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TBMM’de o gece yaşadıklarımız ülkemizin darbeler tarihine bakıldığında benzerine pek rastlamadığımız şeylerdi. Bu 

durum karşısında siyasi görüşlerimizin, siyasi partilerimizin bir anlamı yoktu. Çünkü yaşananlara bakıldığında terör 

olayını gerçekleştiren, asker kılığına girmiş cuntacı teröristlerin amacı parlamenter sistemi yok etmek, milletin iradesini 

yok saymak dolayısıyla da siyasi parti ayrımı yapmaksızın insanları susturup yönetimi ele geçirmektir. Fakat unuttukları; 

siyasi görüşüne bakmadan, devletine sahip çıkacak milletin varlığıydı. O gün oluşan millî birlik ve beraberliğin gücü ile 

şer odağı def edildi. 

Yukarıda da vurguladığım gibi, orada bulunan milletvekilleri siyasi kimliklerini bir tarafa bırakarak müthiş bir dayanışma 

içerisinde ortak akıl ile hareket etme gayretindeydiler. Gerilim ile birlikte doruğa çıkan dayanışma ruhu orada hakimdi. 

Çünkü darbeci teröristlerin planı gerçekleşmiş olsa oradaki hiçbirimizin siyasi kimliğinin önemi kalmayacak, demokratik 

parlamenter sistem ortadan kalkmış olacaktı.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Cumhurbaşkanının halkı sokağa çağırması ve iradesine sahip çıkmasını istemesi süreci tabii ki olumlu yönde etkiledi. O 

kara gecenin aydınlatılmasına dair sürece katkı sıralaması yapılsa öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki vatanına 

ve milletine ihanet etmeyen, oranın “Peygamber Ocağı” olduğuna inanmış şerefli askerlerimizin müdahaleleri ilk 

sırayı alır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sürece “can suyu” katan açıklaması, Başbakanın açıklaması ve 

Cumhurbaşkanının halkı sokağa meydanlara davet etmesi darbeci teröristlerin belki de beklemediği bir gelişme oldu. 

Bu süreçlerin devamında milletimizin iradesine sahip çıkmak üzere sokaklara meydanlara çıkması, tankın, topun, 

namlunun önünde durması devletimizi ve milletimizi büyük bir beladan korumuştur. Bu adeta bir destan niteliğinde 

ortaya konan “Çanakkale ruhu” gibidir.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

TBMM’nin bombalanması sonrası herkes ortak kararla sığınağa yöneldi. Lakin ben kapalı alanda rahatsızlık duymam 

nedeniyle Genel Kurulun içindeki bir noktada kaldım. Birkaç milletvekili arkadaşımız da oradaydı. Bulunduğumuz 

yerde bilgisayar vardı ve gelişmeleri hem bilgisayardan hem de telefonumuzdaki uygulamalardan takip edebiliyorduk. 

Yakınlarımız, eşimiz dostumuz bizleri merak ettiği için yoğun bir şekilde arama ve mesaj alıyorduk. 

TBMM’ye yapılan bombalı saldırıda çalışma arkadaşım danışmanım yaralandı. Bizler Genel Kuruldayken birkaç 

danışman ve polis arkadaşla kulislerde bekledikleri sırada çok yakınlarına düşen bomba nedeniyle yaralandılar.

Tanısak da tanımasak da kader birliği yaptığımız aziz milletimizden yüzlerce şehit ve gazimiz, yaralımız bulunmaktadır. 

Şehitlerimize rahmet, gazilerimize, yaralılarımıza ve yüce milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?
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Darbe girişiminin ertesi günü TBMM Başkanımızın öncülüğünde olağanüstü toplandı. Birlik ve beraberlik havası 

mevcuttu. Demokratik parlamenter sistemin varlığının ve korunmasının gerekliliğine hep birlikte şahit olmuştuk. 

Darbe girişimi gecesinde oluşan millî birlik ruhuna ihtiyacımız olduğu çok net görülmüş ve bu da siyasi liderlerin 

konuşmalarında kendine yer bulmuştur. 15 Temmuz kara gecede “darbeye karşı ilk açıklamayı” yapan Liderimiz Sayın 

Devlet Bahçeli’nin “önce ülkem” anlayışı herkesçe takdir edilmiştir. Yıllardır yaptığı uyarılarının ne kadar haklı olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle bundan sonra Sayın Genel Başkanımızın uyarılarına kulak verilmesi, uyarılarının dikkate 

alınması gerekmektedir.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizin darbeler tarihine bakıldığında benzerine pek rastlanmayan bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık diyebiliriz. 

Zamanlaması, gerçekleşme şekli, doğrudan sivillerin hedef alınması, TBMM’nin bombalanması gibi durumlar daha 

önce benzerine rastlanmamış olaylardır. Tabii bu gelişmelerin yaşanmasında çeşitli nedenler olduğu muhakkaktır. 

Yargılamalar, soruşturmalar ilerledikçe toz duman dağılacak, daha net bilgiler elde edilecektir. Gördüklerimizden ve 

yaşadıklarımızdan bizim çıkardığımız; iradesini başka yerlere teslim etmiş bir grubun aldıkları talimat sonrası ülkemizi 

kan gölüne çevirme, iç savaş çıkarma, karışıklıktan faydalanarak yönetimi ele geçirme planının olduğudur. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Daha önce de belirttiğimiz gibi darbe girişiminin başarısız olmasında en önemli etken TSK içindeki vatansever 

askerlerimizin kritik müdahaleleridir. Onların müdahalesi olmasa daha güçlü bir şekilde saldırabilirlerdi. Sonrasında 

milletimizin meydanlara akını, iradesine sahip çıkma arzusunu net bir şekilde belirtmesi, uygulaması. O gün TBMM’de 

millî irade nöbetinde olan milletvekilleri de sokaklardaki, meydanlardaki milletin TBMM’deki temsilcisi olarak yerini 

almış olması da düşmanın gücünün kırılması anlamında destek olmuştur diyebilirim. 

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Tekrar 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize ve bu kara geceyi yaşayan aziz milletimize sağlık esenlik 

diliyorum. Allah tekrarını yaşatmasın, ülkemizin ve milletimizin birliğini dirliğini korusun. Yenikapı ruhunun devam 

etmesi için MHP üstüne düşeni yapmaktadır ve yapacaktır. Geçmişten bugüne “Önce Ülkem” anlayışı ile siyaset yapan 

Sayın Genel Başkanımızın bu anlayışı istikametinde siyaset üretmeye devam edeceğiz. Önceliklerimiz; devletimizin 

bekası milletimizin birliği ve huzuru olacaktır. Saygılarımla.
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Sabri ÖZTÜRK

26. Dönem Giresun Milletvekili

1-15 Temmuz akşamı rahatsızlığım nedeniyle evde istirahat halindeydim. Akşam saat 22.00 sularında insanı rahatsız 
edecek derecede uçak sesleri gelince eşimle balkona çıktık, F-16 Jetlerinin Ankara semalarında alçak uçuş yaptığını 
gördük. Uçakların bu uçuşları sürekli şehir üzerinde devam ettiği için anormal bir durum olduğunu hissettik. Bunun 
üzerine internette ve TV’lerde son dakika haberlerine bakmaya başladım. Bu arada İstanbul Boğaz Köprüsü'nün askerler 
tarafından kapatıldığını görünce bunun bir darbe olduğunu hissettim. Ancak eşime söyleyemedim. Sanki “ülkemize bir 
terör saldırısı ihbarı varmış da askerlerimiz olağanüstü tedbirler alıyormuş” gibi bir şeyler demeye çalıştım. Bu arada 
Gazeteci Fatih Tezcan’ın “O gün bugün olabilir, bir darbe teşebbüsü olabilir, 81 ilde sokaklara çıkalım.” gibi bir tweetini 
görünce iyice emin oldum. Ancak içimden bir türlü inanasım gelmedi. Çünkü Türkiye’de bize göre darbeler dönemi 
tarihe karışmıştı. 21. yüzyılda darbe olamazdı. Ama oluyordu işte. Üzüntümü, tedirginliğimi eşime ve çocuklarıma 
hissettirmeyerek tüm cesaretimi toplamaya çalıştım. Gittim abdest aldım. Özellikle beyaz gömleğimi giydim. 
Eşimi odaya çağırdım, bir darbe girişimi olduğunu, eğer başarılı olurlarsa bizleri tutuklayabileceklerini, bir süre eve 
gelemeyebileceğimizi, çocukları ona emanet ettiğimi deyip üzerimdeki kredi kartı ve paraları eşime bırakarak helalleşip 
evden çıktım.

Bu arada gelişmelerden haberdar olan danışmanımı yanıma alıp ilk önce Külliyeye gitmeye çalıştım. Yolların askerler 
tarafından kesildiğini görünce dönüp AK PARTİ Genel Merkezine geçtim. Burada birkaç milletvekili arkadaşımızı gördüm. 
Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksektepe’yi gördüm. Genel Merkezin tüm ışıklarının yakılmasını konuştuk. Ancak 
Genel Merkezde çok bir hareketlilik olmadığını görünce  WhatsApp’ta AKGRUP’tan yapılan paylaşımlardan ilham alarak 
Meclis'e geçmeye karar verdim. 

2-Meclis'e yanımda danışmanım ve Genel Merkezde rastladığım Espiye Belediye Başkanım Mustafa Karadere ile birlikte 
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geçtik. Dikmen Kapısı'na geldiğimizde otobüslerle kapıyı kapatıyorlardı. Aracımızla içeri giremedik. Araçtan inip 
yürüyerek Meclis'e girmek istedik. Polis memuru yanımda Belediye Başkanımı önce içeri sokmak istemedi. ”Meclis'e 
saldırı olabilir, sizi koruyamayız, ölebilirsiniz” dedi. Biz de “öleceksek Meclis'te ölelim” deyince polis memuru bir şey 
diyemedi biz de Meclis'e geçtik. 1 nolu Kapı'dan önce Meclis İdare Amirlerimizin odasına gittik. Oradan AK PARTİ 
kulislerinin olduğu yere geçtik.

3-Meclis'e gelirken hain darbe girişimine karşı direniş gösterilecek en iyi yerin bizim için Meclis olduğunu düşündüm. 
Çünkü bu hain darbe teşebbüsü milletin seçtiği Hükümete, Meclis'e kısaca millî iradeye karşıydı. Buna karşı en iyi 
duruş da millî iradenin tecelligahı Meclis'te verilebilirdi. Meclis'e gelirken Meclis üzerinde jetler, helikopterler taciz 
uçuşuna devam ediyordu. Bu uçuşların aslında insanları ve bizleri korkutmaya yönelik olduğunu tahmin ediyordum. 
Biz korkmamış ve Meclis'e gelmiştik. Ancak bu hainlerin Meclis'e bomba atabileceklerine ihtimal vermemiştim. Çünkü 
bugüne kadar Meclis'i ne geçmiş darbeciler ne terör örgütleri bombalamamıştı. Hatta Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşında 
Polatlı'ya kadar gelen işgalci Yunan askerleri tarafından bile bombalanma teşebbüsünde bulunulmamıştı. 

4-Meclis'e bomba atıldığında hep birlikte Genel Kuruldaydık. Genel Kurulda çoğunlukla AK PARTİ'li milletvekilleri 
vardı. CHP ve MHP gruplarından da grup başkanvekilleri geldi. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Genel Kurul'da tüm 
gruplara ayrı ayrı söz verdi. Herkes darbeye karşı olduklarını, darbe teşebbüsünü kınadıklarını ifade ediyordu. Meclis'te 
iktidar muhalefet darbe karşısında tarihi bir duruş gösteriyorduk. En son Adalet Bakanımız kürsüde konuşma yaparken 
bomba atıldı. Bir anda adeta Genel Kurul sallandı. Her taraf toz duman olmuştu. Şok olmuştuk. Milletin evine nasıl 
bomba atılırdı. İnanamadık. Bu hainlerin gözlerini kan bürüdüğünü, bunun artık bir darbe değil, yabancı düşmanlar 
tarafından adeta ülkemize savaş açılmış gibiydi. Adeta ülkemiz istila edilmişti. Hissettiğim duygular bir darbeden öte 
artık savaşın içinde gibiydik. 

5-Sabah ağardığında hâlâ polis memurları güvenlik nedeniyle dışarıya çıkışımızın sakıncalı olduğunu ifade ediyordu. 
Ben biraz risk alarak zemin kata çıktım. Ama gözlerime inanamadım. 2 nolu kapının olduğu merdivenlerden çıkıp 
muhalefet kulisi tarafında doğru geçtiğimde Meclis, atılan bombalarla adeta Suriye’deki savaş alanına dönmüş gibiydi. 
Binanın o bölümleri tam bir harabeye dönmüştü. Gözlerime inanamadım. O sırada A Haber’den Meclis muhabiri Levent 
Eke canlı yayında bu alanlarda çekim yapıyordu. Ben de yıkıntının içinde gezerken bana mikrofonu uzattı. Bütün 
duygularımı milletimize ifade ettim. Sanırım sabahleyin bu kanala canlı olarak Meclis'teki yıkıntılar içinde ilk konuşan 
milletvekili bendim. 

6-Meclis'te o gece iktidar muhalefet ayrımı yoktu. Çünkü darbe başarılı olursa herkes bundan zarar görecekti. Çünkü 
darbe sadece Hükûmete karşı değil, millî iradenin tamamına karşıydı. İşte bu duygularla CHP ve MHP’li milletvekilleri 
ile sabaha kadar aynı yerde, havasız, daracık bir mekânda kader birliği etmek tarihi bir andı. Herkes kader birliği etmiş, 
birbirine adeta kenetlenmişti. Bu millî duruş, gerçekten milletvekillerini birbirine çok bağlamıştı. Bazı milletvekilleri 
“artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını” ifade ediyor, bir çok sorunun artık birlikte çözülebileceğine işaret ediliyordu. 
Sanki ortaya yeni bir millî ruh çıkmıştı. 

7-Milletimizin hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun darbe teşebbüsü karşısındaki duruşu adeta bir destandır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara çağırmasıyla birlikte insanlar seller gibi 
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meydana akıyor, darbecilere meydan okuyordu. Kimisi tankların önüne yatıyor, kimisi tankların üstüne çıkıyor, kimisi 
askerin elinden silahını alıyor, insanlarımız adeta yağmura doğru yürür gibi kurşunlara doğru iman dolu göğsünü siper 
ediyordu. Sanırım Kurtuluş Savaşından sonra ülkemizin gördüğü en büyük saldırı 15 Temmuz darbe girişimiydi. İşte 
atalarımız Çanakkale’de, Sakarya’da, Afyonkarahisar’da nasıl bir ruhla kahramanlık göstermişse 15 Temmuz ruhu da 
öyle bir şeydi. Ülkemizi işgal girişimine karşı koyan irade de milletimizin bu tarihi duruşuydu. 

8-Meclis'te iken dışarıdan haberleri cep telefonu ve internet vasıtasıyla alıyorduk. Milletvekilleri de dışarıdan aldıkları 
haberleri birbirleriyle paylaşıyordu. Özellikle Adalet Bakanımız kritik hamleleri bizimle paylaşarak içeride moral 
seviyesini yüksek tutuyordu. Dışarıda bulunan yakınlarımızla ilgili sık sık telefonlaşarak haber alıyor, onları teselli 
ediyorduk. Hatta bizim Giresun’da yaklaşık 70 bin kişiye darbenin ilk saatlerinde mesaj atarak “ bu darbe teşebbüsünün 
paralelci bir cunta tarafından yapıldığını, hükûmetimizin işbaşında duruma hakim olduğunu, endişe etmemelerini, 
meydanlara çıkarak darbeye dur demelerini” ifade ederek tüm seçim bölgeme cesaret veren açıklama göndermiştim. 
Sonra Meclis içinde yerel TV’lere canlı telefon bağlantısı yaparak tüm izleyicileri darbeye karşı durmaya çağırdım. 

9-Meclis tarihi günlerinden birini yaşıyordu. Her siyasi parti darbeye karşı duruşunu göstermiş, konuşmalarıyla tüm 
dünyaya karşı Türkiye’nin tek yumruk olduğunu bir kez daha gösteriyorduk. Özellikle tüm üst düzey görevlilerin, yabancı 
ülke temsilcilerinin Meclis'e gelip Genel Kurulu dinlemeleri müthişti. Bu arada o gece rehin alınan Genelkurmay Başkanı 
Hulusi Akar ile o gece tüm camilerde sela okunması talimatı veren Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez en çok alkışı 
alanlar arasındaydı. 

10- Daha önceki darbe girişimleri yönetimin askere geçtiği darbelerdi. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sadece bir 
darbe değil, adeta ülkemizi istila hareketi gibiydi. Zira daha önce hiçbir darbeci masum sivillere, kadınlara, çocuklara 
kurşun sıkmamıştı. Daha önce hiçbir darbeci Milletin Meclisi'ni bombalamamıştı. Ülkenin tüm kritik kurumlarını 
bombalamamıştı. Ama bu alçak, hain Fetullahçı terör örgütü mensupları bu ülkenin adeta kalbine kurşun sıkmışlardı. O 
yüzden 15 Temmuz, bir darbe girişiminin çok üzerinde bir kalkışmaydı.

11-Darbe girişiminin önlenmesinde en önemli unsur, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur ve sağlam bir duruş göstererek 
milletimize liderlik etmesi, bunun sonucunda milletimizin büyük bir kahramanlık göstermesidir. Milletvekilleri olarak 
bizlerin Meclis'e giderek orayı açık tutmamız, hatta Genel Kurulda çalışmaya başlayıp konuşmalarımızla darbeye karşı 
olduğumuzu tüm dünyaya göstermemiz çok önemli sembolik bir duruştu. Bu duruş, hem milletimize cesaret vermiş, 
hem de iktidar muhalefet kenetlenmemiz darbecilerin moralini bozmuştur. Aslında darbecilerin Meclis'i bombalamaları 
da tam da bu duruşumuzu bozmaya yönelikti. Bizim duruşumuz olmasa Meclis bombalanmazdı. Bombalara rağmen 
Meclis'i terk etmememiz darbecilerin kaybetmesinde önemli faktörlerdendir. Bu yüzden bir milletvekili olarak o gece 
Gazi Meclis'te bulunmak, bu dönemde belki de çocuklarıma bırakabileceğim en büyük mirastır diye düşünüyorum. 

12-Gazi Meclis, bu tarihi duruşuyla ikinci kez Gazilik sıfatını fazlasıyla hak etmiştir. Bu tarihi gerçeğin hiç unutulmaması, 
gelecek kuşaklara bu ruhun aktarılabilmesi için Meclis'te o gece yaşananların sergilenebileceği bir müzenin kurulması 
gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca sizin bu çalışmanız da bu amaca hizmet edecek değerli bir çalışma olduğundan sizleri 

de tebrik ediyor,  teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Salim USLU

TBMM İdare Amiri

24, 25 ve 26. Dönem Çorum Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

15 Temmuz akşamı özel aracımla saat: 22.00’de Meclis’e geldim. Çankaya Kapısından giriş yaptığım esnada kapıdaki 

görevliye neler oluyor? diye sordum. Bir anormallik sezmiştim. Hava kurşun gibi ağır ve jetler alçaktan uçmaya 

başladılar. Sağda solda patlama sesleri gelmeye başladı. Kapıdaki polislere tatbikat olduğu söylenmiş ancak 

Genelkurmay Başkanlığından silah seslerinin yükseldiğini ifade ettiler. Sonra havaalanına gitmek için (Ordu ilimizde 

bazı açılışlara katılmak için) Dikmen Kapısından çıktım. Çankaya Kapısından aldığım bilgiyi Meclis Başkanına 

sunmuştum ama Dikmen Kapısından çıkarken Genelkurmay Başkanlığı önünde onlarca ambulansın dizili olduğunu, 

peş peşe dizili araçlar ambulansların iç dış ışıkları, çakarları yanıyordu adeta Genelkurmay Başkanlığı önüne bir 

barikat oluşturulduğunu gördüm. Güven Parktan gelen cadde üzerinde Genelkurmay Başkanlığı önü ve Eskişehir 

yoluna dönüşte bu kadar ambulansın orda tutulması bana hiç de normal gelmedi. Bunun üzerine çeşitli bakanlara, 

bakan yardımcılarına, müsteşarlara ulaşmaya çalıştım. Millî Savunma Bakanlığından bir üst yetkiliye ulaştım o da 

bir anormallik olduğunu ama ayrıntılarını bilmediğini belirtti. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürünü arayarak 

durumu sordum. “Bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğini” belirtti. Ben de “zaten söylemenize gerek yok mesajı 

aldım” dedim. Belli ki ortam müsait değildi. Ama bir anormallik olduğunu belirtmiş oldu. Havaalanına giderken bazı 

tanıdıklara ulaşmaya çalışıyor, son dakika haberlerini ve sosyal medyayı takip ediyor, bir taraftan da iç açıcı olmayan 

bilgiler alıyorduk. İstanbul’daki Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını ve bazı yerlerde patlama seslerinin de arttığına dair 

bilgiler almaya başladık. Polislerin silahlarının toplandığını da duyduk ama gerçeği bilme şansımız yoktu. Havaalanında 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Ali Cevheri ve Ordu’ya birlikte gitmek için sözleştiğimiz Ordu Milletvekilimiz  Sayın 
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Metin Gündoğdu var. (Başbakan yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş Ordu’da olacak ve bir açılışa katılıp ertesi gün 

dönecektik) Havaalanında Erzurum’dan gelen İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala ile bir araya geldik. Duruma vaziyet 

ediyorken ben de olaylara vakıf olmuş oldum. İçişleri Bakanımızın çok kararlı bir şekilde, gelen bilgiler ışığında, önemli 

tedbirler aldığına tanık oldum. Süreci bizzat ve çok iyi yönettiğine şahit oldum. Mesela gelen haberlerden bir tanesi 

Beytepe Jandarmada Birliğinden tanklarla askerlerin çıkış yaptığı şeklindeydi. Sayın Ala’nın talimat vererek bilgi veren 

zâta derhal müdahale edilmesi gerektiği 50 kadar güvenilir, silahlı adamın alınarak olaya müdahale edilmesi gerektiğini 

ve hiçbir şekilde dışarı çıkartılmaması talimatını verdi. Çok sayıda bu şekildeki talimatlarına tanıklık etmiş oldum. VIP 

Salonunda küçük bir oda var, bakanımız birkaç kere odaya girdi ve benim  de yanında bulunmamı istedi. Devlet işleri 

görüşüleceği için ben girmek istememiştim. Tekrar Sayın Bakanın yanına gittim ve talimatların, hem de tarihe tanıklık 

etmiş oldum. Sayın Bakana birkaç da önerim oldu. 

Birinci önerim; bu gece mutlaka bu işin bitirilmesi gerektiği idi. Aksi takdirde bunlar muvaffak olduğunda bizi ortadan 

kaldıracak her türlü çılgınlığı yapabileceklerini düşündüm ve ifade ettim. Onun için bu gece bütün gücümüzle devletimizi 

hainleri yok etmesi, üzerine gitmesi konusunda daha bir duyarlılık gerektiğini belirttim.

İkinci olarak; Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bir açıklama yapmadı bu nedenle teşkilatlarımızın mutlaka 

sokağa çıkması gerektiğini ifade ettim. Bu vesileyle Genel Sekreterimiz ve Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Abdülhamit 

Gül aynı zamanda İstanbul Milletvekilimiz ve Teşkilat Başkanımız Sayın Mustafa Ataş’ın ismini telaffuz ettik. Kendilerine 

teşkilatların dışarı çıkartılması gerektiği konusunda ilk önerimizi yapmış olduk. Diğer bir husus da Sayın Bakanın 

basına açıklama yapması gerektiğini, bunu, bir basın toplantısı şeklinde olmayacağını bilerek onu gazetecilerin basın 

müşavirlerinin çok iyi organize edeceklerini belirttim. Ve neler söylenmesi konusunda görüş alış verişinde bulundum. 

Son teklifim de Sayın Bakanın daha güvenilir bir yerde olması gerektiğini belirttim. Şehre girmesi elbette zor. Havaalanı 

öncelikli hedefler içindedir. Sayın Bakanın şehre giremeyeceği düşüncesiyle kendilerine Çubuk yakınlarında bir yer 

önerdim. İçişleri Bakanının asayiş ve emniyet işlerinden sorumlu olarak daha etkili olması gerektiğini ve bu sebeple 

daha uzun süre dışarıda kalmasının imkân dâhilinde olması gerektiğini bu nedenle havaalanının güvenilir bir yer 

olmaması sebebiyle güvenilir bir ev ortamında olmasının doğru olmasını düşündüm. Çubuk yakınlarında bir köy evinde 

olunması gerektiğini daha güvenilir buldum ve önerdim. İçişleri Bakan Yardımcımız Sabahattin Beyde oradalar zaman 

zaman o da konuşmalara katıldı.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Sayın Başbakanın 23.30’a doğru konuşması oldu. Bir kalkışma olduğunu ve bu kalkışmaya müdahale edileceğini 

belirtti. TRT’ye el konulmaya başlanmıştı. Saat 00.35’te Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon konuşmasını dinledik. Sayın 

Cumhurbaşkanımız halkımızı sokağa davet etti ve böylelikle sokağa çıkıldı. Bundan sonraki süreçte görev yerim olan 

Meclis grubundan gelen çağrı üzerine TBMM'ye geçmek istedim. Bakan Bey ayrılmamamı biraz daha burada onlarla 

kalmamı istedi ama benim asıl görev yerimde, olmam gerektiğini söyledim.

Meclis'e gelişte evet zorluk yaşadık. İşini layıkıyla yapan polislere denk geldik Allah’tan. Başbakanlık konutu önüne 
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geldiğimde birkaç otomobilin durdurulduğunu gördüm. Polis olduklarını anlayınca kimliğimi ibraz ettim. Koruma 

polisim de kimliğini ibraz etti. Polis, araçların anahtarlarının toplanması emrini verdiği anda biz TBMM'ye görev 

yerimize gittiğimizi söyledik ve ayrıldık. Sonradan anladık ki araçlarla barikat kuruyorlar. Oradan Meclis'e geldim ve 

Sayın Meclis Başkanımızın, birkaç Bakanımızın, Başbakan Yardımcımızın ve bazı parti üst yetkililerimizin Çankaya 

Köşkünde olağanüstü toplanarak süreci değerlendirdiklerini duydum ve ayrıca memnun oldum. Bu süreçte Meclis'in 

dimdik ayakta açık tutulması gerekiyordu. Öldürülmek, bombalanmak pahasına Meclis'in demokratik sürece sahip 

çıkması gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu. Ara yollardan Meclis'e gelerek Ayrancı Kapı'dan yürüyerek Meclis'e girdim. 

Ayrancı Kapıyla beraber Dikmen Kapı ve Çankaya Kapıda büyük otobüslerin uygun bir şekilde konulmak suretiyle giriş 

çıkışın engellenmeye çalışıldığını gördüm. Zaten Meclis Koruma Daire Başkanı Nurullah Bey'le görüştüm. Daha sonraki 

süreçte telefon görüşmesi yaparak görüş alışverişinde bulundum. Tedbirlere yönelik bilgiler aldım. Burada Balıkesir 

Milletvekilimiz Kasım Bostan Bey Meclis'e gelmiş Çankaya Kapı'dan içeriye girerken kimin olup olmadığını sorduğunda 

Koruma Daire Başkanı Nurullah Öztürk ve milletvekili olarak da benim bulunduğumu söylemişler.

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

O an şüphesiz çok şey hissettim. 61 yaşındayım ve Türkiye’de çok sayıda darbe, muhtıra, ihtilal gördüm. Hiçbirisinde bu 

kadar yoğun bir şekilde bombardıman atışıyla çılgınca halka saldıran hainlere tanık olmadım. Elbette Meclis devre dışı 

bırakıldı. İdamlar yaşandı. Meclis tasfiye edildi. Kuşatıldı ama hiçbir şekilde bombalanmadı. O gece saat ilerledikçe bu 

işin üstesinden geliriz, darbenin koşulları yok diyen ben, ilerleyen zamanda durumun daha da ağırlaştığını, dışarıya 

çıkmanın daha da güç olduğu bir süreçte daha karamsar ve ciddi bir durum olduğunu bir kez daha anlamış olduk. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis'e bomba atıldığında Genel Kurul Salonunda ayaktaydım. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ konuşurken hemen 

arkasında bulunuyorum. Zaman zaman Meclis Başkanımızla istişare ediyorduk. İlk bomba Genel Kurula 20 metre 

uzağa atıldı. Başbakanlık odası ile Genel Kurul Salonuna doğru atıldı. Ana taşıyıcı zarar gördü. Koridorun statiği 

bozuldu. Diğer bir bomba da CHP ve MHP grup ofislerinin üzerindeki çatıya atıldı. Üçüncü bomba da bahçeye atıldı. Üç 

bombanın yanı sıra sabaha kadar taciz atışları, ses bombaları da atıldı. Ne olursa olsun direnmekte kararlıydık. Elbette 

moralimiz yüksekti ama kaygılarımız da vardı. Bu arada birçok danışman arkadaşımız ve benim büyük kızımla oğlum da 

Meclis'teydi, hepimiz aynı süreci yaşadık.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Meclis bombalandıktan sonra aklıma İsrail Filistin savaşı geldi. Her iki ülkeye de gittim. Hiçbir şekilde parlamento 

binasının bombalanmadığına tanık oldum. İsrail askerleri bile bu zulmü Filistin’e yapmadı.  

Meclis içerisinde o anda sadece ülkemin geleceğini ve bekasını düşünüyorsunuz. Yaşadığınız süreç muhatap olduğunuz 

olaylar film şeridi gibi geçiyor. 1963 yılında Talat Aydemir olayında Meclis'in etrafının askerlerle çevrili olan fotoğrafı 
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çok geçti o sıra ama bu darbe girişiminin ondan daha çılgınca olduğunu gördüm. Şimdi ifade verenlerin haberim yoktu, 

tatbikata çıktık diyenlerin makul ve mazur görülebilecek gerekçeler söylemesi benim için hiç de inandırıcı değil. Çünkü 

insana şurayı bombala dediğinde insan bombalayacağı yerin neresi olduğunu bilmesi gerekir. Alçaktan uçan buranın 

TBMM olduğunu gayet iyi bilir. Burayı bombalamak için adamın çılgın olması ya da beyninin yıkanmış olması lazım. 

Burada inanılmaz kin ve nefret var. Hem de milletin iradesine karşı. Bu acı olayı yaşadık. Allah bu aziz millete böyle bir 

olayı bir daha yaşatmasın. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Elbette iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile aynı ortamda darbeye karşı çıkılması çok önemliydi. Meclis'te hem AK 

PARTİ'li, hem CHP’li hem de MHP’li 83 kadar milletvekillerimizle Genel Kurulda birlik ve darbelere karşı mesaj verdik. 

Bunun yanında danışmanlar, eski milletvekilleri, milletvekili ailelerinden duyarlı olanları da milletin Meclisi'ne 

gelmişlerdi. Darbeye karşı demokrasiden yana ortak tavır almış olmak son derece önemliydi. Türkiye’deki bu mücadeleyi 

hiçbir şekilde atlayamayız. Hiçbirimizin kıyafeti Genel Kurula girmeye uygun değildi. Mesela bende kravat yoktu, başka 

arkadaşımızda ceket yoktu. Muhalefetteki arkadaşlardan ceketlerini verenler oldu. Arada espriler de oldu ‘millî görüş 

ceketi’ giydik vs. diye. Burada bir birliktelik sergilendi.  

21 Temmuzda Çorum’a AK PARTİ'li üç milletvekilimiz ve bir CHP’li milletvekilimizle birlikte gittik. CHP, MHP, AK PARTİ İl 

Başkanlıklarını ziyaret ederek hemen arkasından Valiliğe gittik ve meydanda da hemşehrilerimizi birlikte selamladık. 

Daha sonraki süreçte de ilçeleri dolaşırken de Vali, Garnizon Komutanı, İl Emniyet Müdürü, MİT Bölge Müdürü, AK 

PARTİ ve CHP vekilleri, İlçe Başkanları ile mümkün mertebe birlikte gezdik. Çorum Belediye Başkanımızla görüşerek 

belediyelerin ortak açıklama yapmalarını istedim. Aynı şekilde İl Genel Meclis'i de ortak basın açıklaması yaptı. Tepkilerimizi 

ortaklaştırdık. Çünkü mücadelemiz ortaktı. Tepkilerin ortak olması demokratik düzene çok katkısı olduğuna inanıyorum. 

Aklın yolu birdir ve doğru tektir. 

TBMM Genel Kurulu darbe girişiminin ardından olağanüstü toplandı ve iktidarı ile muhalefet ortak hareket ettiler. 

Konuşmacılar aynı sözlerle darbecilere tepkilerini en sert şekilde ifade ettiler bunlar oldukça önemliydi.   

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Aziz milletin medeniyet ve merhametin bekası olarak dünyaya örnek olacak şekilde ilk kez çok kararlı bir şekilde destan 

yazdığını söyleyebiliriz. 26 gün boyunca 7’den 70'e herkes kadın erkek ayrımı yapmaksızın demokrasi nöbetine katıldılar. 

239 şehit verdik. Allah rahmet eylesin ve hastalara acil şifalar dilerim. Çorum Alaca’dan düğün için Mamak’a gelen bir 

kardeşimiz Genelkurmay Başkanlığı kuşatıldığı haberini alır almaz ilk işi oraya gelmek olmuş. Orada şarapnel parçaları 

vücudunun çeşitleri yerlerine gelmiş ve yaralanmış. Anadolu’dan gelen bir insan Genelkurmay Başkanlığına sahip 

çıkıyorsa o zaman herkes bugüne kadarki ezberlerini yeniden gözden geçirmek zorunda. Hele milleti hizaya sokmak, 
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milletin tercihlerine müdahale etmek, milleti kendi değerlerinden uzaklaştırmak gibi heva ve hevesi olan kim varsa bütün 

bu görüşlerini yeni baştan gözden geçirmek durumundadır. Dünyada ölümü böyle göze alan başka hiçbir millet yoktur.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Biz Meclis'te haberleri emniyet ve sivil demokrasi aracılığıyla alıyorduk. Sığınakta bulunduğumuz esnada var olan 

atölyedeki bir televizyon marifetiyle haberleri izleme ve dışarıda olup biteni anlama imkânımız oldu.  Doğrudan gelen 

özel bilgiler de vardı. 

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Darbeden dolayı Meclis'in olağanüstü toplanması çok önemliydi. Ortak bildiri yayınlaması darbeye karşı koyması son 

derece önemliydi. Tarihe tanıklık ediyor olmaktan hem mutluyuz, hem gece boyunca uyumamış olmaktan o bombaların 

altında yaşamış olmaktan, çocuklarımızın sevdiklerimizin bizim geleceğimiz ile ilgili duyduğu kaygılardan biz de ister 

istemez etkilenmiş olduk.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Daha önceki darbeleri yaşadım ama 15 Temmuz darbe girişimi hiçbirisine benzemiyordu. Çünkü hedefler seçilmiş 

Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, önemli kamu kurumları ve parlamento hedef seçilerek bombalanıyor. 

Bugüne kadar hiç olmamış bir şey. Geçmişte 1940 yıllarında böyle bir şeyin Nazi Almanyasında olduğunu duyduk. 

Bir de 2016 yılında oldu. Böylesine gözü dönmüş, çılgın insanlar önemli kurumları bombaladılar. Siyasi parti liderleri, 

siyasetçiler parlamento dışında bırakıldılar. Siyasetleri yasaklandı. İdam edilenler, yargılananlar oldu ama bu sefer 

hunharca bombalanarak öldürülmeye çalışılıyor olması doğru değil. Cumhurbaşkanını almaya giden ekibin o çılgın 

tutumu, sağa sola silahla ateş etmesi, Genelkurmay Başkanının rehin alınması, Meclis'in bombalanması vb. bütün 

bunlar ne kadar çılgınsa o kadar da düzensiz, beceriksiz olduklarını gösteriyor. Kalkışma yapıldı ama hesap edemedikleri 

bu milletin liderini seviyor, inanıyor, güveniyor, sabahlara kadar dua ediyor, sokaklara çıkıyor olması aynı zamanda 

iktidar ve muhalefet partilerinin güç birliği yapacağı ve medyanın burada ortak bir demokratik tavırla darbeye karşı 

tepki vereceği hesap edilememişti. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Darbe girişiminin önlenmesinde katkısı şunun daha büyüktür bunun daha küçüktür demek mümkün değil. Bir Erol 

Olçok’un ya da oğlu Abdullah Tayyip’in o gece köprüde şehit edildiği haberi geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle 

Mücadele Daire Başkanı hemşehrim Turgut Arslan’ın yaralandığı ve halen yoğun bakımda yattığı haberini aldık. Yine o 

gece 239 kişinin şehit edildiğinin var olduğunun haberleri geldi buna inanmakta zorlanıyorsunuz. Bu haberler bizim ruh 

halimizi, psikolojimizi darmadağın etti. Böyle bir çılgınlık dünyada görülmemiştir. 
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İkiyüzlü Batı ikinci yüzünü bir kez daha gösterdi. Darbeye karşı çıkmak yerine darbecilere karşı yürütülen bir kısım 

düzenlemeler karşısında Türkiye’ye itidal tavsiye etmek gibi son derece aptalca bir zırvalama içiresine girdi. Avrupa’nın 

değerleri açısından demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak her şeyden önemli ve önceliklidir. Maalesef burada bir 

zırva durumuyla karşı karşıya kaldık. Belli ki bu işi perdeleyenler tezgâhlayanlar arkasında bazı ülkelerin parmakları 

ya da bilgileri de vardı. Ama Türk milletine bir kez daha mağlup oldular. Kürdü-Türkü, Lazı-Çerkezi, Gürcüsü-Arnavutu, 

Alevisi-Sünnisi, yaşlısı-genci, iktidarı-muhalefeti, herkes sokaklara çıktı. Milletimiz adına çok gurur vericiydi. Bir 

medeniyet ve merhamet toplumu olarak bunları bir kez daha yaşamış olduk. 26 günde paylaşma, dayanışma, duyarlılık, 

ortak değerler konusunda aziz milletimizin dünyaya örnek bir tepki oluşturuyor olmasını çok anlamlı bulmaktayım. 

Belediyeler çok önemli hizmetler yaptılar. Belediye Başkanlarının ağır iş makinelerini kışlaların önüne koyup oralardan 

çıkışını engelliyor olması, polislerin canhıraş bir şekilde canını ortaya koyuyor olması, köylü amcanın tarlasını yakıp 

uçakların kalkış ve inişini engellemeye çalışması bütün bunlar unutulacak gibi değil. Nerede olay olmuş ve kaç kişi 

katılmışsa her olayda ve katılan kişide bir öykü var. 

Darbe girişiminin başarısız olmasında planlayanların toplumda inandırıcılığı olmaması, darbe girişiminin koşullarının 

Türkiye’de bulunmamış olması. Gece yapacakları darbeye erkenden başlamaları, darbe girişiminin haber alınıp önlem 

alınmış olması, milletin duasının, darbeye karşı birlikte karşı konulmasının hesap edilmemiş olması, iktidar-muhalefet 

partilerinin birlikte tavır koyması, medyanın ve medya çalışanlarının bizzat darbecilere karşı direnmesi elbette burada 

birçok şeyin hesap edilmemesinden dolayı başarısız olduklarını düşünüyorum. Dua ediyorum iyi ki biz başka bir ülke 

ile savaşa girmedik. Eğer bu hainlerle savaşa girmiş olsaydık öyle zannediyorum ki terörün Türkiye’de bitmemesinin 

nedenleri ne ise savaşta da mağlubiyetimizin nedenleri de bu alçak, bağnaz düşünceler oluşturabilirdi. Ekmeğini yediği 

halka namlusunu doğrultan bir üniformalı ya da üniformasız kim olursa olsun ona bizim saygı göstermemizi kimse 

beklemesin.
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Selçuk ÖZDAĞ

24, 25 ve 26. Dönem Manisa Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

CEVAP: 15 Temmuz 2016 saat 21.30 sularında Ankara’da evimdeyken darbe olacağını öğrendim. 12 Eylül 1980 

darbesini yaşamış 38 gün işkencede, yaklaşık 1 yılını değişik hapishanelerde hücrede geçirmiş, darbe mahkemelerinde 

yargılanmış, toplam 7 yıl cezaevlerinde çile çekmiş birisi olarak darbenin ne demek olduğunu biliyordum. 28 Şubat 

1997 postmodern darbe öncesi de rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU ve arkadaşlarıyla birlikte bir darbe girişimini akamete 

uğratmış, 28 Şubat 1997 postmodern darbede 3 defa üniversite öğretim elemanlığından uzaklaştırıldığım için; 

darbenin, gericilik, ekonomiye darbe, demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini askıya alma, kültürel savrulmalara vesile 

ve de ülkemizin yurtdışındaki imajının negatif algıya vesile olduğuna tarih şehitlik ediyordu. 21.30’dan 22.00’ye kadar 

AK PARTİ Genel Sekreteri Sayın Abdülhamit GÜL, Gaziantep Milletvekili Sayın Şamil TAYYAR, Ankara Milletvekili Sayın 

Emrullah İŞLER, Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sefer ÜSTÜN ve bazı bakanları aradım. Darbe olacağını, hemen ya 

Genel Merkezde ya da Köşkte toplanmamız gerektiğini söyledim. Manisa’daki danışmanım Yunus ÖZTÜRK’ü arayarak; 

darbe olacağını bütün arkadaşlara haber vermesini ve AK PARTİ il binasında toplanmaları gerektiğini söyledim. 

Başbakan Sayın Binali  YILDIRIM’ı aradım, 2 aramama cevap alamadım, birkaç dakika sonra Sayın Başbakan bana döndü. 

“Sayın Başbakanım, darbe oluyor dedim. O da “bende bazı duyumlar aldım, bir çılgınlık yapacaklar gibi” dedi. Ben de 

Sayın Başbakanım bir açıklama yapın dedim. Genelkurmay Başkanına ulaşıp ulaşamadığını sordum, ulaşamıyorum 

dedi. Genelkurmay 2. Başkanına ulaşıp ulaşamadığını sordum, ona da ulaşamadığını söyledi. Sayın Başbakanım, siz 

açıklama yapın,  ben Çankaya Köşküne gideyim siz de arkadaşlarınıza söyleyin Köşke gelirlerse bir yol haritası çizelim 

dedim. Silahımı aldım, şoförümü çağırdım, çıkarken bir tweet attım. Saat 22.45 suları:  Tweet 1. “Demokrasinin ve 
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millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Vesayetçilere bu millet geçit vermeyecek ve gereken derhal yapılacaktır.” 

Tweet 2. “Bu millet kendi iradesine karşı yapılan alçaklıklara ve ihanete asla prim vermemiştir. Devletimiz güçlüdür ve 

bunun hesabı sorulacaktır.” Tweet 3. “Namlusunu millet iradesine çevirmiş bazı ne idüğü belirsiz güruhu alkışlamayacak, 

gereğini hukuk çerçevesinde  yapacağız.” Çankaya Köşküne geçtim. Çankaya Köşkündeki görevlilere: "Kim var?" 

diyorum, ses yok. Odalara giriyorum. Bir kişi bir odada Sayın Süleyman SOYLU’nun olduğunu söyledi. O odaya girdim. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın SOYLU oradaydı. Ardından Sayın Abdülhamit GÜL, Sayın Mehmet MUŞ geldiler. 

Başbakan Müsteşarı Sayın Fuat OKTAY geldi, birlikte birşeyler yapmaya başladık. Sayın Mehmet MUŞ, Selçuk Ağabey; 

Muğla teşkilatını ara, Marmaris’e geçsinler, Cumhurbaşkanımızı koruyalım dedi. Ben de Mehmet Bey, teşkilatı sen ara 

bu talimatı ver. Ben eski arkadaşlarımı arayayım, Muğla’daki ülkücü, alperen arkadaşları aradım. “300-500-1000 kişi 

ne kadarsanız Marmaris’e geçin Cumhurbaşkanını koruyalım” dedim, onlar hemen harekete geçtiler. Sayın BAHÇELİ ve 

Sayın KILIÇDAROĞLU’na ulaşalım fikrini ortaya attım. CHP grup başkanvekili Sayın Engin ALTAY’la görüştüm.  O da Sayın 

KILIÇDAROĞLU ile görüştü ve bize döndü. Darbeye karşıyız, seçilmiş hükûmet ve Cumhurbaşkanının yanındayız, TBMM 

hukukuna sahip çıkacağız dedi. Bir süre sonra Sayın Engin ALTAY tekrar aradı. Sayın KILIÇDAROĞLU’nun Başbakan Sayın 

Binali YILDIRIM ile görüşmek istediğini belirtti. Sayın Abdülhamit GÜL, Sayın Başbakanımızın Özel Kalem Müdürüne 

iletti. Bazı arkadaşlar da bazı MHP milletvekilleri ile Sayın Devlet  BAHÇELİ’ye ulaşmaya çalıştılar. Sayın BAHÇELİ’nin bir 

bildiri kaleme aldığını, darbeye karşı olduklarını, seçilmiş hükûmet ve Cumhurbaşkanının yanında olduklarını deklare 

edeceklerini belirttiler. Bu hususları orada bulunan milletvekilleri, bakanlar ve bürokratlarla paylaştım. Hepimiz 

rahatladık. TSK adına “yönetime el koydukları” bildirisi TV’den okununca moraller bozuldu. “Bu bildiriyi okutanların 

emir-komuta zinciri içerisinde hareket etmediklerini, ordunun bir kısmının bu bildiriyi okuttuklarını tahmin ediyorum” 

dedim. Öyle olduğu çok geçmeden anlaşıldı. TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN, Başbakanlık Köşküne geldiler. 

Arkadaşlarla TBMM’ye geçelim, oturumu açalım ve oradan yayın yapalım fikri ağır bastı, karar verdik ve TBMM’ye 

geçtik. Sayın Emrullah İŞLER’le beraber Meclis’e geçtik, bilahare AK PARTİ milletvekilleri geldiler. Bazı milletvekili 

arkadaşlarımız iktidar kulisinde idiler. TBMM Sayın İsmail KAHRAMAN’ın başkanlığında CHP, MHP VE AK PARTİ  Grup 

Başkanvekilleri ve milletvekilleri ile oturum açıldı. Bu oturum tarihe not düştüğümüz oturumdu. Türkiye’nin en uzun ve 

en karanlık gecesini yaşadık, bu darbe girişimi darbeden ziyade bir intihar saldırısı, iç savaş davetiyesi idi. Sabah güneş; 

demokrasi, cumhuriyet, tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan diyerek doğdu. 

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

CEVAP: TBMM’ye geldiğimizde Çankaya ve Dikmen Kapısı yerine Güvenlik Kapısını tercih ettim. Şoförüm arabayı 200-

250 metre ileriye park ederek, kapının kapalı olması nedeniyle benim inmemi istemedi. Kapıyı tutanların polis ve Meclis 

personeli olduğuna kanaat getirdikten sonra içeriye girdim. Sayın Emrullah İşler de geldi, birlikte Meclis'e geldik ve 

bahsettiğim süreç başladı.

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz? 

CEVAP: TBMM’ye geldiğimde dün darbelere direnemeyen siyasiler aklıma geldi. Bugün direneceğiz ve darbeler tarihini 
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çöplüğe atacağız dedim. Meydan okumak, demokrasiye sahip çıkmak isteyen adeta bir cesur yürek hissettim kendimi. 

Türkiye’nin geleceğine bir işaret fişeği olacaktık. Direnecek ve kazanacaktık. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

CEVAP: TBMM’ye bomba atıldığında bomba atılan yere yakındım. Hiçbir arkadaşım kaçmadı. Belki korkanlar, korkuyu 

hissedenler olmuştur. Herkes dik durdu, lanet ve meydan okuyanlar oldu. TBMM Başkanı konuşmasını yapmış, CHP, MHP 

ve AK PARTİ grup başkanları, darbeyi takbih eden, demokrasi ve millet iradesinin hukukunu koruyacağımız minvalde 

konuşmalarını yapmışlardı. Adalet Bakanımız Sayın Bekir BOZDAĞ’ı, TBMM Başkanımız kürsüye davet etti. Sayın Bakan 

konuşurken bomba atılmıştı. Bazen kelimeler dudaklarınızda kahramanlaşır, Sayın Bekir BOZDAĞ’ın dudaklarında 

kelimeler kahramanlaştı. “Burada öleceğiz ama siyasi darbe yaptırmayacağız.”

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

CEVAP: Bizim kuşak darbelerle yetişmiş, darbelerin nasıl yapıldığına dair az çok fikir sahibi olan bir kuşak. TBMM’ye 

ve bazı devlet kurumlarına atılan bombalar, çevrilen silahlar uzun süre mahşeri vicdanda kötü bir hatıra olarak 

yaşayacaktır. Buna neden olanların cezalandırılması bundan sonrasının teminat altına alınması için şarttır. Dedim ki “Bu 

tip kalkışmalar nerden gelirse gelsin asla müsamaha ile karşılanamaz. Millete silah çeken milletin tokadına müstehak 

olur, olmalıdır.” 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

CEVAP: Darbelerle hesaplaşmak, gerekli tedbirleri almak siyaset yapan herkesin görevidir. Çünkü darbeler, sadece 

iktidarları değil muhalefet partilerini de hedef alır. 12 Eylül darbesi, sadece iktidardaki Demirel hükûmetini devirmekle 

iktifa etmedi, bütün parti liderlerini derdest edip mecburi ikamete tabii tuttu. Ülkenin normalleşmesi için seneler 

geçti. Demokrasimiz yara aldı, ekonomimiz zarar gördü, kültürel sarsılmalar yaşadık. O gün iktidar, muhalefet beraber 

olmak, birlikte adeta darbeye ve egemen güçlere meydan okumak, yeni bir dirilişin geleceğe giden yolun bir miladı, bir 

kilometre taşıydı. 

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

CEVAP: Cumhuriyet tarihinin kurucu irade, Devletin ve Cumhuriyetin banisi G. M. Kemal ATATÜRK’ten sonraki en başarılı 

en karizmatik lideri, benim ifademle “Son Mohikan’ın CNN’den Periscopla milletimizi meydanlara davet etmesi, darbenin 

bitişi oldu. Darbecilerin heveslerini kursaklarında bıraktı. Darbe bu anda püskürtüldü. Başbakan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, 

milletvekilleri ve bakanlar TBMM Başkanı Sayın KAHRAMAN ve Sayın Cumhurbaşkanımızın birlikte tek yürek, tek ses 

olmaları tarihe not düşmüştür. Aziz millet, 3000 yıldır Orta Asya’dan bugüne kadar düşmanlarının hep takibinde oldu. 
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Kahramanlık, her millete yakışmaz. Türkler “Asker doğar,  asker ölürler.”, Türkler göçerdirler, Türkler yiğit ve merttirler. 

Türkler olmasaydı, dünya tarihi yavan kalırdı. Millet, aziz ve asil olduğunu, genlerinde özgürlük ve yiğitlik  olduğunu bir 

kez daha dosta düşmana gösterdi. Darbenin amacına ulaşamaması milletin azim ve kararlılığında tecelli etti.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

CEVAP: Bizler TBMM’de iken dostlar, akrabalar, ailemizle haberleşiyorduk. Yeğenim Volkan CANÖZ, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine sokağa çıkıyor, TBMM'nin bombalandığını duyunca da bizlere yardım için Emniyet 

Genel Müdürlüğü önünden TBMM’ye doğru hareket ettiğinde darbeciler tarafından kurşunlanarak şehit ediliyor. Sabah 

saat 05.00 sıralarında şehadetini öğrendim. İlk söz “Vatan sağolsun, devletimiz var olsun, Allah’tan geldik, Allah’a 

döneceğiz.” oldu. 241 Şehide Allah’tan rahmet diliyorum. 

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

CEVAP: Olağanüstü toplantı bana şu duyguları tedai ettirdi. Yazıklar olsun ki, 100 yıllık geçmişimizi, biriktirdiklerimizi 

çalmak isteyenlere, yazıklar olsun, gelecek 100 yıllarımızı karartmak isteyenlere dedim. Lozan’dan sonra Türk delegesi 

kendi arasında 100 yıl kazandık demişlerdi. 15 Temmuz sonrası bir 100 yıl daha kazandık. Şimdi özgürlük, kalkınma ve 

zenginlik zamanı. Şimdi tasarruf ve çalışkanlık zamanı. Şimdi yerli malı üretmek ve kullanmak zamanı dedim. 

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 

CEVAP: Haklı darbe yoktur. Tüm darbeler kötüydü. Bu darbe daha da kötüydü. Demokrasilerde siyasi rekabetin yolu 

bellidir. Bir siyasi iktidarı beğenmiyorsanız onunla silahla, terörle, darbe ile değil demokratik yöntemlerle mücadele 

edeceksiniz. Makyavelist, gayeye ulaşmak için herşeyi mübah gören, görünen kısmıyla eğitim, hizmet olan;  görünmeyen 

kısmıyla devleti ve iktidarı ele geçirmek isteyen bir yapı darbeye girişti. Devletimize, demokrasimize, müslümanlara 

zarar vermiştir. Hür akıl, her zaman iyidir. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanlara çok ihtiyacımız var. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

CEVAP: Siyaset dik durursa millet de dik durur. Milletin hukukunu korumak, Parlamentonun, sandığın namusunu 

korumak öncelikle seçilmiş milletvekillerinin görevidir. Siyasetçi ve millet birlikteliği 1960, 1971, 1980, 1997 darbelerinin 

hesabını toptan görmüştür.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

CEVAP: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın T.C. Devleti, yaşasın aziz ve necip Türk milleti.
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Sema KIRCI

TBMM Kâtip Üyesi 
25 ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Darbe girişimini 22.00 civarında evimde öğrendim. Önce uçak seslerini duyduk aynı anda Köprünün tanklarla 
kapatıldığına ilişkin haberleri gördük TV kanallarından ve sosyal medyadan. Önce bir terör tehdidi geldi aklıma. Ancak 
olağandışı bu gelişmelerin sebebini anlamamız uzun sürmedi.  Öfke duydum. Hainlere karşı nasıl öfke duyulursa öyle 
bir öfke…

Milletvekili olarak yapmam gereken şey konusunda hiçbir tereddüt yaşamadım. Oğlumla birlikte derhal TBMM’ye 
gittik. Bizim o gece bulunmamız gereken tek adres vardı o da TBMM’ydi. Oğlumla birlikte abdest aldık namazımızı kılıp 
TBMM'ye, bulunmamız gereken yere  hareket ettik. 

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM'ye  giderken yolda hiç bir zorlukla karşılaşmadım. Meclis'in Dikmen Kapısında emniyet görevlileri milletvekili 
kartımı göstermemi istediler yalnızca. Her zamankinden daha fazla polis vardı girişte. Ancak herhangi bir zorluk 
yaşamadan TBMM’ye giriş yaptık. Milletvekillerimizle haberleşerek Grup İdare Amirimiz Ahmet Gündoğdu vekilimizin 
odasında buluştuk. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Bazen çok fazla düşünmez insan. Ne yapacağından emin olduğunda, doğruluğundan şüphe etmediği bir adım attığında 
çok fazla düşünmeye gerek duymaz. Benim Meclis'e gitme kararım da üzerinde çok düşünmediğim bir karardı bu 
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yönüyle. Çünkü o gece bulunmam gereken tek adres Meclis’ti. Meclis'e gelirken aynı kararlılık ve inançla geldim. 

Türkiye’deki darbeleri okumuş, incelemiş 1980 darbesine ve sonrasındaki girişimlere tanık olmuş birisiyim. Bazı 
muhtemel sonuçlarını veya olabilecekleri öngörebiliyordum. Ancak TBMM’nin bombalanması ihtimalini hiç 
düşünmedim. Meclis, yalnızca yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bina değildir. Meclis, millî iradenin temsil edildiği 
yer, milletin mekânıdır. Bu nedenle Meclis'in bombalanmasını ben milletimize karşı yapılan bir saldırı olarak kabul 
ediyorum.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

O gece öğrendiğimize göre TBMM’ye 4 uçak ve 3 helikopter bombası atılmış. Müteaddid defalar da havadan taranmış.

Benim üzerimde en derin etki bırakan bomba, Genel Kurul Salonunda iken, benim de Divan’da bulunduğum anda atılan 
bombadır. Çok yakınımıza düştüğünü daha sonra gördüğümüz bomba, Genel Kurul Salonunda sarsıntıya yol açtı, bir 
anda toz içinde kaldık. O anda benimle birlikte Meclis'e gelen oğlum dinleyici locasındaydı. Gözlerim önce onu aradı. Ve 
tabii hain darbecilerin gözlerinin ne kadar dönmüş olduğunu o an çok daha iyi anladık. Mühim olan bizim canımıza kast 
etmeleri değildi. Milletin evine bomba atacak kadar, milletine hainlik içinde olan bir yapıyla ve kişilerle karşı karşıyaydık.  

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

15 Temmuz gecesini Meclis’te geçirdik. O gece o kadar çok bomba sesi, silah sesi vardı ki, Meclis'ten geriye ne kaldığına, 
Meclisimizin ne kadar yara aldığına ilişkin tahminlerde bulunmaktan bile çekindik. Hatta bir ara Meclis Genel Kurul 
Salonunun yıkılması halinde kararlaştırılan olağanüstü toplantımızı nerede yapacağımızı bile tartıştık o uzun gecede 
kendi aramızda. Sabah 10 gibi hain darbe girişimi bastırıldıktan sonra ne yazık ki Meclisimizin ne kadar ağır gece 
yaşadığını anladık. Yerlerde boş mermi kovanları, bahçede devrilmiş ağaçlar, kırık camlar, çöken tavanlar, bomba 
izleri… Canımın acıdığını hissettim her bir yarayı bedenime almışım gibi. Şeref holü yıkıntılar içindeydi. Önünde 
misafirlerimizle defalarca fotoğraf çektirdiğimiz o ihtişamlı kapı yerinden fırlamış. Bütün gece hiçbir kaygı ve endişe 
yaşamadan geçirmiştik ama gördüğümüz bu tablo gerçekten dayanılacak gibi değildi. O an, ülkemizin ne kadar büyük 
bir badireyi atlattığını anladım. İçim acıdı, yüreğim, canım yandı. Gözyaşlarımı tutamadım.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Meclis çatısı altında iktidar ve muhalefet partileri birlikte çalışıyoruz. Zaman zaman görüşülen konular hakkında fikir 
ayrılıkları oluyor, tartışmalar yaşanıyor. Ancak nihayetinde hepimiz milletimin vekilleriyiz. O gece, CHP ve MHP’li 
milletvekilleri ile birlikte yaşadık her şeyi.  Milletin vekilleri olarak memleketimiz için birlikte direndik, ortak bir duruş 
sergiledik.  Burada önemli bir konunun da altını çizmek gerek. O gece, TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanımız Sayın 
İsmail Kahraman Divan’da sağına ve soluna muhalefet partilerinin grup başkanvekillerini aldı ve mesajlarını onlarla 
birlikte verdi. Tarihte yer alacak bir birliktelik ekranlara da yansıdı. Milletimiz iktidarıyla, muhalefetiyle darbeye direnen 
bir Meclis gördü o akşam.  

Her konuda mutabık kalmak durumunda değiliz elbette. Ama bütün dünya gördü ki, mesele memleket olunca tek 
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yumruk olabiliyoruz. Memleketimize duyduğumuz aşk, bayrak sevgimiz, bağımsızlık sevdamız bizim müştereğimiz.  15 
Temmuz gecesi sorumluluk sahibi siyasetçiler olarak yapmamız gerekeni yaptık. O gece, partili milletvekilleri değildik 
biz. Bu aziz milletin vekilleriydik.

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşması,  15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli kırılma noktasıdır bence.   
Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın çağrısına kayıtsız kalmayarak istikbaline ve istiklaline sahip çıkan 
milletimiz o gece tüm dünyaya adeta demokrasi dersi verdi.  Kurşunlara gövdesini siper eden, tanklara kafa tutan aziz 
milletimizin bu dik duruşu ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen bu hain oyunu bozmuştur.  Tarihte eşine az rastlanılacak 
bir gece yaşadık milletçe. Görev dağılımı yapılmışçasına nerede olunması gerekiyorsa o gece milletimiz oradaydı.  
Genciyle, yaşlısıyla vatan sevgisiyle kuşanmış bir halkın destansı direnişini gördük. Adeta korkuyu ve ölümü öldürmüş 
milyonlar o gece bedenlerini siper ettiler. Canlarını verdiler, yaralandılar ama tavizsiz mücadele ettiler. Bu aziz milletin 
bir ferdi olduğum için, bu aziz milletin vekili olduğum için onur duyuyorum.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Meclis'te bulunduğumuz süre içinde yakınlarımızla telefonda görüştük. Meclis'in bombalanması haberlerinin basında 
yer almasıyla birlikte uzak yakın tanıdıklarımız aradılar. Sosyal medya aracılığı ile de mesajlarımızı iletme imkanımız 
oldu. Bandırma'daki yakınlarım meydanlardaydılar. Ankara'daki kardeşim Genelkurmay Başkanlığının önündeydi. 
Vatanımız için elimizden geleni yapma gayretindeydiler, gayretindeydik. 

Memleketin hemen her bölgesinden meydanları dolduran milletimizin kıyamını telefonlarımıza gelen görüntülerle 
öğrendik önce. Daha sonra TV’den takip etme imkanımız da oldu.  Gecenin ilerleyen saatlerinde şehit ve yaralıların 
olduğu haberleri geldiğinde üzüldük. Özellikle AK PARTİ’nin kuruluşundan bu yana çok emeği olan Erol Olçok ve oğlunun 
şehadeti hepimizi çok üzdü. 

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

15 Temmuz gecesini Meclis'te geçirip sabah 10.00 gibi ayrıldık Gazi Meclisimizden. Kısa süre sonra olağanüstü toplantı 
için tekrar geldik. Ellerinde bayraklarla Ankaralılar Gazi Meclis'e doğru akın akın geliyorlardı. Kısa sürede Meclisimizin 
bahçesi ve çevresi halkımız tarafından adeta kuşatılmıştı. Bir zafer kutlamasıydı yaşadıklarımız. Milletimiz kendi elleriyle 
kazandığı zaferini ve zafer sevincini milletin mekânında, evinde, Meclisi'nde kutluyordu. 

Gazi Meclisimiz yorgun, gecenin tozu ve yıkıntıları arasında olağanüstü toplantıya hazırlanmaya çalışıyordu bir yandan.

Olağanüstü toplantı neredeyse tüm milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşti.  Saygı duruşunda bulunduk. Ardından 
İstiklal Marşımızı okuduk. Duygulu bir hava vardı üzerimizde. İstiklal Marşımızı okurken ve daha sonrasında konuşmalar 
yapılırken gözyaşlarımı tutamadığımı söylemeliyim. Bugün buradaydık evet. Dün gece bomba sesleri ve toz bulutu 
içinde bıraktığımız Genel Kurul Salonundaydık. Divan teşekkülünde yine özenle davranılmış, Meclis Başkanımız Sayın 
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İsmail Kahraman’ın sağında ve solunda CHP ve MHP’li kâtip üyeler yerlerini almışlardı. Dün gece başlayan birlik ve 
beraberlik ruhu devam ediyordu. Parti liderleri tüm milletvekilleri tarafından alkışlanıyordu. Tarihi anlardı. Meclis'te 
temsil edilen tüm partiler tarafından kabul edilen ortak deklarasyon ise hain darbe girişimine karşı TBMM’nin ortak 
irade beyanıydı.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ne yazık ki ülkemizin acı darbe tecrübeleri var. Başbakan Adnan Menderes’in  idam edildiği 1960 Askeri Darbesi bu 
tarihin en unutulmaz sayfalarını oluşturuyor.  Ancak, 15 Temmuz darbesini diğerlerinden farklı kılan ilk defa milletin 
direnişiyle karşılaşılmış olmasıydı bence. İlk defa bir Cumhurbaşkanı darbe karşısında sessiz kalmadı, dik durdu ve ilk 
defa milletimiz demokrasisine ve ülkesinin geleceğine canı pahasına sahip çıktı. Darbecilere geçit vermedi.  Tabii en 
önemli konulardan birisi de TBMM’nin bombalanmasıdır. Bugüne değin hiçbir darbe girişiminde hedef alınmayan 
Meclisimiz ne yazık ki 15 Temmuz’da hainlerin hedefi oldu. 15 Temmuz Türkiye’nin tüm vesayetlerden kurtulduğu tarihtir 
bana göre. Bundan böyle, hiçbir odak, hiç kimse Türkiye üzerinde vesayet kurmaya niyetlenemez,  cesaret edemez.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

O gece milletvekili olarak Meclis'te bulunmam gerektiğine inandım. Bizi Meclis'e gönderen milletimizin emanetini 
korumak göreviydi bize düşen. Meclis, yalnızca bizim çalışma mekânımız değil, milletin temsil makamı, milletin evidir. 
O gece bir kader yaşadık milletimizle beraber.  Genelkurmay Başkanlığının, Külliyenin, Emniyet Genel Müdürlüğünün, 
askerî bölgelerin ve stratejik yerlerin önünde nöbet tutan milletimizle tek yürek biz de Meclis nöbetimizi tuttuk. 
Bizim Meclis'ten canlı yayın bağlantısı kurmamız, Meclis Başkanımızın ve muhalefet partilerinin temsilcilerinin ortak 
söylemleri dile getirmesi nedeniyle TBMM bombaların hedefi oldu. Biz, milletimizin iradesinin temsilcileriyiz aynı 
zamanda. Meclis milletimizin namusu, bizim namusumuz. Oraya hainlerin girmesine izin veremezdik. Biz milletvekiliyiz 
ve bence o geceki nöbetimiz de işimizin ve görevimizin bir parçasıydı.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Güzel  ülkemiz yıllardır içimize çöreklenmiş bir terör örgütünden kurtulmaya çalışıyor şimdi. Bu hainler, 15 Temmuz’da 
milletimize ve milletimizin değerlerine ne kadar düşman olduklarını da ortaya koydular. Zor bir süreç. Hepimizin 
sabırla, tevekkülle ve soğukkanlılıkla yürütmesi gereken zor bir süreç. Ancak unutulmamalı ki zorluklar dirençli kılar, 
bizi güçlendirir 15 Temmuz milletimiz için de bir milat oldu. Farklılıklarımız olsa da vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz 
müştereğimiz bizim. Birbirimizle kucaklaştık. Tek yumruk olduk hainlere karşı. Keşke yaşanmasaydı demenin hiçbir 
faydası yok. Yaşandı. Şehitler verdik, gazilerimiz var. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bir kez daha anladık ki yüzyıllardır 
milyonlarca yiğidin şehit düştüğü bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Biz burdayız, burada olacağız. Ay-yıldızlı 
bayrağımızın gölgesinden başka bir yer bize vatan olmayacak.
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İçişleri Bakanı

25 ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Hain darbe girişimini, 15 Temmuz akşamı Çalışma Bakanlığındaki Reşat Moralı Konferans Salonunda, misafirimiz olan 

Hakkârili gençlerle demokrasi ve Türkiye üzerine sohbet ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız Selim Bağlı’nın 

telefonda anlattıklarından öğrendim. Telefonda İstanbul’da köprünün kapatıldığını, askerlerin köprünün üzerinde 

olduğunu, Ankara’da da uçakların uçmaya başladığını söyledi. 

Şaşırmakla şaşırmamak arasında bir duygu hissettim. Toplantıyı acilen bitirdim. Gençler bir fotoğraf çektirmek istedi. 

O fotoğrafı çektirme anı, bana saatler gibi geldi.  Acilen bakanlık katına çıktım, televizyonda askerlerin 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü üzerindeki, görüntüsünü gördüm. Zannediyorum, partimizin Genel Sekreteri Abdülhamit Gül bey 

ile telefonda görüştüm. Uçakların Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinden uçtuğunu söyleyince “Bu bir darbedir.” 

dedim.  Hemen Sayın Başbakanımızı aradım. Her zamanki babacan sesiyle, ilk cümlesi “Bu ne maskaralıktır.” oldu. Ben 

de “Darbe oluyor.” dedim, “Talimatınız nedir.” diye sordum. “Hemen bakan arkadaşlarını arayıp, Başbakanlığa geç.” dedi. 

Kendisi İstanbul’daydı, birbirimizi Allah’a emanet ettik ve ben alelacele Başbakanlığa geçtim. 

Çankaya Köşkünün demir kapıları açıldı, aşağıya indiğimi hatırlıyorum ve polislere “Burası sizin ve milletimizin namusu, 

siz ölmeden buraya kimse girmesin.” dedim. Çankaya Köşkü karanlıktı, Özel Kalem Müdürü Sayın Abdülkerim Taş bey 

beni karşıladı. Birbirimizi görünce güvenimiz arttı, hemen yukarı bakanlar odasına çıktık, sakin bir şekilde gelişmeleri 

takip etmeye başladık. 

Bu esnada telefonlarla, bakan arkadaşlarımız, Genel Sekreterimiz Sayın Abdülhamit Gül bey, İstanbul Milletvekilimiz 

Sayın Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, Meclis Başkanımız Sayın İsmail 

Kahraman Beyefendi, Millî Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, Manisa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ, İzmir 
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Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Kocabıyık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Yeğin, 

Bilim ve  Sanayi Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, Başbakanlık Müsteşarımız Sayın Fuat Oktay ile birlikte koordinasyon 
oluşturduk. Sayın Başbakanımızla birçok kez ve Marmaris’te olduğunu öğrendiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın 
refakatinde bulunan Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak Beyefendi ile  konuştuk. Olayı tahlil etmeye ve hareket 
kabiliyetimizi ortaya koymaya çalıştık. O esnada A Haber televizyon kanalına  bağlanarak bunun bir darbe olduğunu, 
Başbakanlıkta olduğumuzu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin biraz sonra açılacağını, Cumhurbaşkanımızın görevinin 
başında olduğunu, bu darbeyi planlayanların ve gerçekleştirmek isteyenlerin aziz milletimiz tarafından tarihe 
gömüleceğini ifade ettim. 

Orada acilen bir karar verdik. Meclis Başkanımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde ve Başbakanımızla yaptığımız 
konuşmalarda  acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek Meclis'i açmamız gerektiğini düşündük ve hep birlikte 
araçlara bindik. Bu esnada helikopterler tepemizde uçuyordu, uçaklar, tanklar vs. Araçlara bindik ve doğruca Türkiye 
Müyük Millet Meclisi'ne hareket ettik. Uçaklar TBMM’yi taciz ediyordu. TBMM’nin giriş kapısındaki polis arkadaşlarımıza 
da aynı kararlılıkla Meclis'in namusunun ve milletin namusunun kendilerinde olduğunu söyledik, milletvekillerimize 
yardımcı olmalarını ifade ettik. Tanklar anayollarda olduğu için ara yollardan Genelkurmay tarafından Meclis'e girdik. 

Genel Kurul kapısının anahtarlarını istedik. Hedef Genel Kurulu açmaktı. Genel Kurulun anahtarlarını istedik, ilk 
getirdikleri anahtarlar dolap anahtarlarıydı. Bir bağırış çağırıştan sonra normal anahtar geldi ve Genel Kurul Salonu 
açıldı. İşte o an darbeye ilk mağlubiyeti vermiştik, öyle düşünüyorduk. Düzce Milletvekilimiz Sayın Ayşe Keşir, Meclis 
Başkanımızı FaceTime üzerinden bir televizyon kanalına bağladı. Demokrasinin hayatiyet belirtileri yavaş yavaş 
yükseliyordu. Meclis içinden canlı yayın yapmalıydık. A Haber’den Murat Akgün’ü aradım, canlı yayın aracının Meclis'e 
gelmesi gerektiğini ifade ettim. Sağolsunlar, kıt imkânlara rağmen Meclis'e bir canlı yayın aracı gönderdiler ama 
kapıdan içeri giremiyordu. Hatay Milletvekilimiz Orhan Karasayar’la beraber Dikmen Kapı'ya kadar koştuk , Orhan 
Karasayar canlı yayın aracının içine bindi. Öteki kapıdan Meclis’in içerisine aldık, Anadolu Ajansını da kendi yanımızda 
Meclis’e getirdik. Meclis’te canlı yayın başlayınca bir cepheyi daha ele geçirdiğimiz hissi, bende hakim olan duyguydu. 

Bir diğer grubu TRT’ye sevketmiştik ve acilen arkadaşlarıma TRT’ye gitmek durumunda olduğumuzu ve TRT’nin tekrar 
bizler tarafından ele geçirilebileceğini söyledim. Hüseyin Kocabıyık ve Cumhurbaşkanımızın Baş Danışmanı Sayın 
Abdülkadir Emin Önen ile birlikte aynı arabayla TRT’ye gittik. O esnada Erol Olçok’un şehadet haberini aldık. Hayatımda 
bu kadar soğukkanlı olduğumu hatırlamıyordum. Döndüm, Kocabıyık ve Emin Önen’e “Allah bize de nasip etsin.” dedim. 

TRT’den sonra tekrar Meclis’e dönmek istedim. O esnada 15 Temmuz Şehitler Meydanı bomboştu. Çünkü uçaklar, tanklar 
her yeri tarumar etmişti. Onların en şiddetli anı, bizimse direncimizin her dakika yükseldiği bir andı. Abdülhamit Gül 
Beyi arayınca kendisi sığınakta olduklarını, Meclis'e tekrar dönmemin bir anlamı olmayacağını bana ifade etti. Ben 

de tekrar Başbakanlığa, Çankaya Köşküne geri döndüm. Ve sabaha kadar Çankaya Köşkünde, bakan arkadaşlarımızla 

birlikte üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalıştık. 

O gece TBMM’nin bombalandığı anda orada yoktum. Ama uçakların Meclis’in üzerinden geçerken yaptıkları sortileri, 

ilk gittiğim anda defalarca yaşadım. O akşam bütün milletimizde olduğu gibi, korku kalbimizden çıkmıştı. Bildiğim tek 
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şey budur. Sayın Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın soğukkanlı ve cesurca ortaya koydukları değerlendirme 

ve çağrılar, milletin istikametini belirlemiştir. Yüzlerce telefon, yüzlerce mesaj, milletin hissiyatını o dakikalarda ortaya 

koymuştur. Millet, bir an olsun tereddüt göstermemiştir. Liderinin çizdiği istikamete ve 1960 darbesinde yaşananları 

tekrar yaşamamaya karar vermiş, azmetmiştir. 

Darbe olacağını hiç beklemiyordum ama ilk anından itibaren de darbenin bizi teslim alabileceğine hiç inanmadım. 

Çünkü milletin ferasetine, demokrasi bağlılığına, Tayyip Erdoğan sevgisindeki samimiyete ve onun liderliğindeki 

Türkiye’ye sahip çıkacağına adım gibi inanıyordum. Yaşadığım sürece milletim beni hiç yanıltmadı, 15 Temmuz’da 

da öyle oldu. Şehit olan arkadaşlarımız olduğu kadar, yaralanan dostlarımız da vardı. Hele hastalığı için Trabzon’dan 

Ankara’ya çağırdığım, hastaneden o akşam izinli olan ve cep telefonuna gelen mesajla “Ben ilçe başkanının yanına 

gidiyorum.” diyerek kardeşinin yanından ayrılan  Sedat Kaplan’ın şehadeti bu örneklerden sadece bir tanesi. 

Hatırladığım önemli birşey de Meclis Başkanımız İsmail Kahraman konuşurken Bakanlar Kurulu sıralarında üç veya dört 

kişiydik. Nihat Zeybekçi, Fatma Betül Sayan Kaya ve ben. İlk esnada, avazım çıktığı kadar bağırıyordum, “Kahrolsun 

Fettullah, bu ülkeyi size teslim etmeyeceğiz, yaşasın demokrasi.” Aynı duygularla darbe girişiminin ertesi günü Türkiye 

Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı. O günkü hissiyatım da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kurtuluş Savaşı’nın 

asaletinin yansıdığı şeklindeydi. Kahraman milletin kahraman Meclis'iydi. Ve meşruiyetine sahip çıkıyordu. 1960’ta ve 

1980’de yapamadığını, 28 Şubatta boyun eğdiğine bugün boyun eğmeyen bir memleket ve büyük bir millet….

Herkesin birbirinden destek aldığı, tankın önüne kendisini atandan, ayyıldızlı bayrakla otobüs durağında oturanına 

kadar; Genelkurmayın önünde savaşandan, telefon açıp İstanbul’da arkadaşlarımıza “CNN binasını asker bastı, ne 

olursunuz topyekün oraya gidin ve orayı alın dediğimiz.” kişilere kadar; kahraman Kazan halkının tarihe meydan 

okurcasına mürtedlere asil cevabı verdiği o insanlara kadar; darbeye ve o geceye ait anlatamadığımız birçok şeye kadar 

“Bir millet nasıl olur?” sorusunun cevabının her hücresiyle, birbirine dayanışmasıyla bütün dünyaya haykırıldığını ifade 

etmek istiyorum. Bu meş’um darbeyi gerçekleştirmeye çalışanların hesap etmediği bu millet, çetelerle başlattığı Kurtuluş 

Mücadelesini dünyada ilk kez Gazi Meclisimizin çatısı altında İstiklal Mücadelesi’nin galibiyetiyle şereflendirmiştir. 

Bir sivil toplum hareketiyle millî iradenin nasıl biraraya gelebileceğini ve bağımsızlığını nasıl kazanabileceğini, yıllar 

önce dünyaya gösteren bu milleti tanımayanlara, hemen hemen bir asır sonra çok ağır bir tokat, yine Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetiyle vurulmuştur. Allah milletimizi böyle meş’um hadiselerle bir daha karşı karşıya 

bırakmasın ve Allah milletimizden razı olsun. 
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26. Dönem Bayburt Milletvekili

15 Temmuz Cuma günü Ankara’daydım. Cuma namazından sonra AK PARTİ Genel Merkeze gitmiştim. Saat 5.00 gibi 
Meclis'teki ziyaretçilerimle görüşmek için Meclis'e geri döndüm. Görüşmelerimi yaptıktan sonra 19.30 gibi Meclis'ten 
ayrıldım. Beni ziyarete gelen bir arkadaşımla biraz vakit geçirip onu evine bıraktığımda saat 20.30-21.00 gibiydi. O 
sırada bir arkadaşım beni aradı ve Beştepe’nin üzerinde helikopterlerin dolaştığını söyledi. Benim yorumum o an terörist 
atak ihtimali oldu. Daha sonra İstanbul’dan başka bir arkadaşım aradı Boğaziçi Köprüsü’nü tankların kapattığını söyledi. 
O zaman kesinlikle bir terör saldırısı var, tanklar tedbir amaçlı köprüde diye düşündüm. Aklıma hiç ihtilal kalkışması 
gelmedi. Ta ki eve gidip televizyonu açıncaya kadar. (Bir gün önce Meclis'te varlık barışı ile ilgili kanunun kabul edilmesi 
ile ilgili hükûmet adına konuşma yaparken, siyasi istikrardan bahsederken, Türkiye’nin en istikrarlı ülkelerden biri 
olduğunu üstüne basa basa söyledim.)

Gelişmeleri televizyondan takip edip aynı zamanda da sağı solu arayarak durumun tam ne olduğunu anlamaya 
çalışıyorduk. Bu sırada telefonuma AK PARTİ Genel Merkezden Meclis'e gidelim diye mesaj geldi. Önce biraz tereddüt 
ettim ardından grup başkanvekillerini aradım. Mehmet Muş  Beyefendiyle konuştum “Hemen Meclis'e geçiyoruz, gelin.” 
dedi. Çıkmak için hazırlandığım zaman Başbakanımız da televizyonda bunun bir kalkışma olduğu açıklamasını yapınca 
hemen Meclis'e geçmek için evden ayrıldım.

Genelkurmayın orası kapalı, Demirtepe tarafından giderek Çankaya giriş kapısına ulaşırım dedim. Fakat Çankaya’dan 
Demirtepe’ye dönüşte de her yer tıkanmıştı. İnsanlar sokaklarda havadan helikopterler ateş açıyor ama insanlar 
korkmadan Kızılay’a ulaşmaya çalışıyordu. O gece ülkemizin ilahi bir güç tarafından korunduğuna gözlerimle şahit 
oldum. O helikopterler milletimizin üzerine ateş açarken hiç kimse korkmuyor, bir yerlere kaçmıyordu ve kurşunlar sanki 
insanların üzerine gelirken havada kayboluyordu. O anki manevi hava muhteşemdi.
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O taraftan Meclis'e gidemeyeceğimi anlayınca Maliye Bakanlığındaki arkadaşları aradım ve Dikmen Kapısına giden 
yolun durumunu sordum. Yolun boş olduğunu söylediler ve Balgat’tan Öveçler istikametine giderek Dikmen Caddesi 
üzerinden Meclis'e ulaştım.

Kapıya geldiğimde polisler servis otobüslerini kapıya çekmişler ve kapıyı girişe kapatmışlardı, kimseyi içeriye 
almıyorlardı. Milletvekili olduğumu söyleyerek aracın aynalarını kapattım ve kaldırımın üzerinden Meclis'e girdim. 
İçeriye girdiğim sırada Genelkurmaydan ateş ediyorlardı. Milletimiz Genelkurmay Kavşağına (15 Temmuz Şehitler 
Kavşağı) akın ediyordu. Üzerimizde 2 tane F-16 alçak uçuş yapıyor ve ses hızını aşıyorlardı. Polisin önünde siper olan 
halkımız korkusuzca mermilere göğüs geriyor ve sloganlarla iyice çoğalıyorlardı.

Daha sonra Bakanımız Süleyman Soylu, ben ve birkaç arkadaşla dışarıya çıkarak basından gelen arkadaşlarla görüştük 
ve onları içeriye almaya çalıştık. Sonuç olarak Anadolu Ajansı ve A Haber temsilcilerini içeriye aldık. Oradan Genel Kurula 
gittik. Meclis Başkanımız, Meclis'e ulaşabilen milletvekillerimiz ve birkaç bakanımızla yayın yapmayı denedik. Fakat 
ses düzenini açamadılar. Meclis çalışanları orda olmalarına rağmen ses düzeni teknisyenlerinin olmadığını söyleyerek 
yardımcı olmadılar. Bunun üzerine cep telefonlarını kullanarak, A Haber’in de katkılarıyla Meclis Başkanımız biz 
milletvekillerini yanına alarak açıklama yaptı. Daha sonra CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri de geldi. 

Meclis Başkanımız parti grup başkanvekillerini alarak Meclis iradesinin, Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Milletin olduğunu 
açıkladılar. AK PARTİ, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri aynı mahiyette açıklama yaparak birlik, beraberlik mesajı 
verdiler. Meclis'teki bu birlik beraberlik görüntüsü darbecileri bayağı korkutmuş olacak ki hemen ilk bombayı attılar. 
Buna rağmen Meclis'te konuşmalar devam etti ve orayı terk etmeyeceğimizi ifade ettik. Bakanlarımız söz alıp konuşma 
yapıyorlardı. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ kürsüde konuşurken ikinci bombayı da attılar. Genel Kurulu terk etmemekte 
kararlıydık. O sırada güvenlik güçlerinden birkaç kişi gelerek Meclis Başkanımızı sığınağa inme konusunda ikna ettiler 
ve Meclis Başkanımızın talebiyle hep beraber bodrum katına indik. 

İndiğimiz yer sığınak değil, kalorifer dairesiydi. Havasız, alçak tavanlı ve oturacak yer yoktu. Daha sonra biraz daha geniş 
olan kaloriferci odasına gittik. 

Sabaha kadar bakanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımızla orada kalarak olayları izliyor, gelişmeleri takip ediyorduk. 

Üç partinin grup başkanvekilleri ortak bir bildiri yayınlayarak bu hain kalkışmaya karşı olduklarını ve millî iradeye sahip 
çıkacaklarını söylediler. Sabaha karşı hemen hemen olaylara hakim bir durum vardı. Tabii yine Genelkurmay tarafından 
Meclis aralıksız taranıyordu. Bu durum sabah 9.30’a dek devam etti. Güvenlik güçlerimiz tarafından Genelkurmay teslim 
alındığında bizde sığınaktan çıkıp tekrar Genel Kurula geçtik ve tabii ki Meclis'in bombalanmış halini görünce şok olduk. 
Milletimiz adına üzüldük. Savaş zamanlarında dahi milletin iradesinin hakim olduğu Meclisimize saldırı olmamıştı. 
Bu nasıl bir gözü dönmüşlük, bu nasıl bir vatan hainliği idi ki kendi insanına, kendi vatanına gözünü kırpmadan silah 
doğrultmuştu. Milletin Meclisi'ni bombalayabilmişlerdi.

15 Temmuz tarihimize ve yüreklerimize silinmemecesine kazındı. İçimize hiçbir zaman sindiremeyeceğimiz bu hain 
kalkışma hareketi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizi harekete geçirmesiyle yön değiştirerek 
darbecilere millet tarafından darbe yapılmış oldu. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, inşallah milletimiz böyle 
hainlerle bir daha karşı karşıya gelmesin.
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Tahir ÖZTÜRK

23 ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili

15 Temmuz kalkışma girişiminin olduğu geceye dair..

1- Hain darbe girişimini saat 22.30’da evde TV açtığımda öğrendim. Ben öncelikle terörle ilgili bir tedbirdir diye 
düşünmüştüm. Fakat İstanbul Köprüsünde askerler gördüğümde bu kalkışmanın bir askerî hareket olduğuna karar 
verdim. Diğer Elazığ milletvekillerimiz ile telefonla görüştüm. Onlar da bir hareket olduğunu söylediler. Ardından 23.00 
civarında Meclis'e gitmeye karar verdik.

2- Meclis'e giderken bazı yollar kapalıydı. Bu sebeple biraz gecikmeli de olsa 3 arkadaşımın eşliğinde zorlukla 
karşılaşmadan Meclis'e varmayı başardım.

3- Meclis'e gelirken yolda bu darbenin olacağını tahmin bile edemedim. TBMM’nin saldırıya uğrayacağını hatta 
bombalanacağını aklımdan hiç geçirmedim.

4- TBMM bombalandığında; bu vahşetin doğru olmadığını, bu bombalamayı yapanların gözü dönmüş cani olduğunu 
düşündüm. Fakat bu sebepten hiç moralimi bozmadım ve dua ettim.

5- TBMM’deki bombalamayı gördükten sonra bu darbeye kalkışanların insanlıktan nasibini almamış olduklarını 
düşündüm. İnançlı vatan evlatlarının bunu yapmasının mümkün olamayacağını; bu girişim ancak canavar ruhlu 
insanlar tarafından yapılabilir diye düşündüm ve moralim çok bozuldu. 

6- Genel Kurulda, iktidar ve muhalefet vekilleri, bakanlar ve Meclis Başkanı ile beraber olmak ve onların, grup 
başkanlarının, diğer vekillerin konuşmaları benim için hiç unutulmayacak bir millî duyguydu. Millî iradenin, tam 
birlik ve beraberliğin temsilinin böyle ortaya konması çok önemlidir. Böyle bir darbede (olayda), iktidar ve muhalefet 
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vekillerinin, bakanların çok iyi bir (örnek) dayanışma ve kardeşlik hukuku içinde davranmalarından son derece mutlu 
ve huzurlu oldum. Özellikle tek düşünce; millî iradeye, demokrasiye yapılacak olan her türlü darbe ve vesayete TBMM 
üyeleri olarak tek yürek, tek yumruk olarak karşı tavır almaktı. Her şeyi göze alarak  (ölümü dahi) karşı durmak önemliydi. 
Ölüm hiç aklıma gelmedi çünkü biz Allah’a tevekkül etmişiz.

7- Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın sokaklara ve meydanlara çıkın mesajından önce ben Meclis'e gelirken halkın 
sokaklarda olduğunu gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın cep telefonu ile bağlantısından sonra, halkımızın bundan 
daha bir güç alarak, meydanlara, sokaklara, ölümü bile göze alarak koşması; vatana, bayrağa sahip çıkma düşüncesinde 
olması, Çanakkale ruhunun kaybolmadığını göstermiştir. Ülkeyi bir avuç çapulcuya bırakmamak manevi bir düşüncenin 
gereğinin yapılmasıdır.

8- TBMM’deyken haberleşmeyi cep telefonları ile sağladım ve olaylar ile ilgili bilgileri telefonlardaki TV kanallarından 
almaya çalıştım. O anda kendi adıma her türlü mücadeleyi göze aldım (ölüm dahil). Yakınlarım için de hiçbir endişem 
olmadı. Şehit olan yakinen tanıdığım 5 polis, 1 sivil hemşerimdir. 3 şehidin ailesini de çok iyi tanıyorum. (Allah rahmet 
eylesin.) 3 de yaralı vardı; biri yoğun bakımda uzun süre kaldı ve iyileşti.

9- TBMM’nin olağanüstü toplanmasında ben çok duygulandım. Ben işte halkımızın istediği tablo bu, inşallah bu tablo 
darbeler olmadan da oluşur diye düşündüm. “Tüm partiler bu tabloyu unutmamalı, bu birlikteliği devam ettirmelidir.” 
diye Allah’a dua ettim. 

10- Evel zamanlarda 1960, 1963 Talat Aydemir (2 defa kalkıştı) 1971 muhtırası ve 1980 darbelerini iyi hatırlayan biri 
olarak; 15 Temmuz 2016 darbesi (darbe girişimi) diğerlerinden çok daha vahşi, acımasız olmuş, ülke ve dünya tarihinde 
milletin Meclisi'nin bombalanması, halkın üzerine ateş açılması bile düşünülmemiştir. Bunu yapanlar beyinleri 
yıkanmış, yabancı güçlerin taşeronluğunu yapan canilerdir. Allah bunlara fırsat vermedi.

11- Darbenin başarısız olmasının sebepleri; halkın her şeyi göze alması, Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajları, TBMM’nin 
Meclis Başkanı’nın cesaretli girişimi ile bir avuç da olsa milletvekilinin (ben dahil) Meclis’teki tüm kamuoyuna yönelik 
“Meclis’in açık olduğunu ve her şeyi göze aldığımızı (ölüm dahil)” göstermemizdir. Bu görüntü ve mesajın önce halkımıza 
moral ve destek, darbecilere de moral bozukluğu verdiğine inanıyorum. Bu darbe saatlerinde Meclis'te bulunmamın 
benim için çok önemli manası var. Duygusal olarak da Meclis'in 2. kez Gazi olması ve benim o sırada burada olmam, 
ömrü hayatımda unutamayacağım ve anlatacağım, kendi adıma şerefli bir madalyadır. 

12- Meclis'in 2. defa Gazi Meclis olmasından ötürü, o anda orada bulunan vekillere veya tüm vekillere “Gazi” unvanı 
verilmesi ve Meclis'te 15 Temmuz anısına anıt yapılıp, Şeref Kapısı’nın giriş holünün ortasına konulması veya Meclis 
bahçesinin uygun bir yerine konulmasıdır. Bu anıtın tasarımı için de yarışma başlatılıp, en uygun anıt tasarımın oradan 
seçilmesi bence uygun olacaktır.

Saygılarımla
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Tekin BİNGÖL

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
23, 25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

Sayın Necdet Ünüvar,       

Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. 15 Temmuz gecesi şüphesiz Türkiye siyasi tarihinin en karanlık gecelerinden 
biri olarak daima hatırlanacak. Bu geceye dair izlenim ve deneyimlerimizi bir araya getirme girişiminizin o gece 
TBMM’de bulunanların yaşadıklarını gelecek kuşaklara aktarmak anlamında son derece değerli olacağını düşünüyorum. 
Gelecekte benzer toplumsal travmaların yaşanmaması için bu çalışmanın aydınlatıcı bir rehber olması dileklerimle 
saygılarımı sunarım. 

Darbe girişiminin yaşandığı gece evdeydim ve haberi yakınlarımdan aldığım telefonla öğrendim. Haberi alır almaz Genel 
Merkezimize geçtim ve Ankara’da bulunan genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi 
yapmak ve olayları takip etmek üzere Genel Merkezimizde bir araya gelmeye karar verdik. Olayın boyutlarının ne 
olduğunu tam olarak henüz bilmiyorduk ancak daha önce de askerî darbe deneyimi yaşamış bir kişi olarak tehlikenin 
farkındaydım. Aileme durumun ciddiyetini belli etmemeye çalıştım ama evden çıkarken küçük oğlum beni yalnız 
göndermek istemedi ve yanımda geldi. Her ne olacaksa ben de senin yanında olacağım demesi beni çok duygulandırdı. 
Onun da korkusuz bir genç olarak bu tavrı göstermesinden gurur duydum. Genel Merkezimizde yaptığımız toplantının 
ardından, o sırada uçaktan inen genel başkanımızla da görüş alışverişinde bulunarak demokrasimize vurulmak istenen 
bu darbeye karşı durmak üzere TBMM’ye gitme kararı aldık. TBMM millî iradenin temsil edildiği, demokrasinin vücut 
bulduğu en önemli kurumdur, Cumhuriyetimizin en temel yapı taşıdır. Bizler de bu kurumun itibarını ve varlığını 
korumakla yükümlü kimseleriz. Bu sebeple bu kararı alırken ne Genel Başkanımız ne de bizler bir an için bile tereddüt 
etmedik. Geçmişte yaşanan olumsuzlukların ve demokrasiye olan inancımızın bu kararlı duruşu göstermemizde etkili 
olduğuna inanıyorum. 
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Genel Merkezimizden Ankara üzerine helikopterden açılan ateşi görebiliyor, sesleri duyuyorduk. Yolda darbecilerin 
bizi durdurma, engelleme hatta tutuklama ihtimaline karşın yola devam ettik. Gerek Genel Merkezimizden çıkarken, 
gerekse de TBMM girişinde küçük grupların oluştuğunu gördüm. TBMM’ye yöneldiğimizde giderek artan kurşun 
sesleri duyuluyordu. TBMM girişinde güvenlik görevlileri girişleri tutmuş, giriş çıkışları kontrol ediyorlardı ancak 
milletvekillerinin girişinde herhangi bir sorun yaşamadan Genel Kurul Salonuna geçtik. 

TBMM’ye vardıktan sonra yaşadıklarımız son derece duygusal anlardı. Gazi Meclisimiz bize, biz de Gazi Meclisimize 
siper olduk. Tüm milletvekillerimiz ve görevli arkadaşlarımız son derece kararlı bir ruh hali içerisindeydiler. Her ne 
olursa olsun buradan ayrılmayacaktık. Tüm siyasi partilerin birbirleriyle hiç haberleşmemelerine rağmen aynı refleksi 
göstermiş olmaları parlamenter demokrasinin ne kadar iliklerimize işlediğinin, tüm farklılıklarımıza rağmen Türkiye 
için nasıl bir birleştirici güç olduğunun önemli bir göstergesidir. TBMM’nin neden böylesine vahşi bir saldırıya hedef 
olduğunu anlamak için önce Gazi Meclis'in bu karakterini anlamak lazım. Saldırı Meclisimizin temsil ettiği birleştirici, 
demokratik değerlere karşı yapılmıştır. TBMM’nin bombalanacağını düşünmek elbette insanın hayal gücünü zorlayan 
bir fiil ancak daha da şaşırtıcı olan bu saldırının gerçekleşmesine rağmen hiç kimsenin orayı terk etmeyi düşünmemiş 
olmasıdır. 

Bu duyguyu tarif etmek zor, insan ister istemez kaygılanıyor ve sonucun ne olacağını kestirememek insanı tedirgin 
ediyor. Ancak maalesef bu yaşanılan olay Türkiye’nin yabancı olduğu bir olgu değil. Uzun yıllardır terörün kol gezdiği 
bir ülkede yaşıyoruz ve bombalı saldırılarda binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğu’da sivil halkın yaşadığı 
yerleşim yerleri çatışmalar neticesinde neredeyse yok oldu. Dolayısıyla bombalama anında tüm bunlar aklımdan geçti 
ve sakin kaldım. 

Olayın boyutlarını görünce darbe girişimini yapanların Gazi Meclis'ten ve onun temsil ettiği değerlerden ne derece nefret 
ettiğini daha net bir biçimde gördüm. Ağır bir fiziksel hasar var ortada ancak aynı derecede de bir ruhsal güçlenme 
yaşıyoruz. Yaşadıklarımızın bu demokrasi düşmanı zihniyete karşı direnme gücümü daha da arttırdığını söylemeliyim.  

Genel Kurulumuzda o gece diğer partilerin temsilcileriyle bir arada olmak şüphesiz çok önemli bir deneyimdi. Geçmişte 
zaman zaman sert tartışmalara sahne olan bu salonun ortak bir amaca ev sahipliği yapması, iktidar ve muhalefet 
partilerinin darbeye ve darbecilere karşı ortak bir tavır sergilemesi son derece değerlidir. Mühim olan bundan sonra da 
bu dayanışmayı devam ettirmek, birbirimizi dinlemek, anlamaya çalışmak ve hatalarımızdan ders almak. Zamanında 
muhalefete aklıselim bir biçimde biraz kulak verilseydi bugünlere gelinmezdi diye düşünüyorum. Ülkeyi kutuplaşma 
siyasetinden bir an önce kurtarmazsak böyle karanlık gecelere engel olamayız. İktidarın ülkeyi tek başına yönetme 
iddiasını terk etmesi gerektiğine inanıyorum. Zira beraber ne kadar güçlü olduğumuzu orada anladık, bu irade bizi o 
gece bombalara karşı bir arada tutan duygudur. 

Her ne kadar bunu yeniden hatırlamış olsalar da Türkiye’de insanlar yıllar boyu nice zorluğa, ekonomik krize, siyasi 
travmalara göğüs gererek bugünlere geldiler. Yani ülkemizin aslında böyle bir mücadele pratiği olduğunu düşünüyorum. 
Cumhuriyet böyle kurulmuştu, böyle yaşatıldı. O gece herkese teknolojinin, demokrasinin, basın özgürlüğünün önemini 
yeniden hatırlattı. Meydanlara inmenin sadece sola özgü bir eylem olmadığını gördü herkes. Halkımızın bu duyguları 
yeniden hissetmesi ve yaşaması için keşke böyle vahim bir olaya gerek olmasaydı. Hayatını kaybedenlere ve yaralılara 
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çok şey borçlu bu ülke. Bir an bile tereddüt etmeden bu refleksi göstermeleri insanlarımızın demokrasiyi benimsediğinin 
ve özgürlüklerden geri adım atmayıp Cumhuriyete sahip çıktıklarının bir kanıtıdır. 

Meclis'teyken dışarıyla sadece telefon aracılığıyla irtibat sağlayabiliyorduk. Yakınlarımın durumundan ziyade genel 
olarak insanlarımızın durumu için endişeleniyorduk. TBMM’yi bombalayan zihniyetin sivil vatandaşlarımıza da 
acımasızca saldırdığını duyuyorduk. Tüm Türkiye’de partililerimiz sokağa inmişlerdi ve tüm illerden bize onlar aracılığıyla 
haberler ulaşıyordu. Biz onlar için endişelenirken onlar da bizim için endişeleniyorlardı. Darbe girişiminin olduğu gece 
Altındağ ilçe örgütümüzde aktif üyemizin oğlu Mucip Arıgan şehit oldu. Yine Etimesgut ilçesinde üyelerimizden şehit 
olan ve yaralanan yakından tanıdığım partililerimiz var. 

Darbe girişiminin ertesi günü Genel Kurul hiç olmadığı kadar duygusal bir atmosferde toplandı. Tüm salonda müthiş 
bir dayanışma havası vardı. Adeta tüm farklılıklarımız ortadan kalkmış, tek bir yürek olmuştuk. Kimse de korkudan eser 
yoktu. O anda bu kurumun Türkiye’nin geleceği için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladığımıza inanıyorum.

Şüphesiz her darbe demokrasiye ve millî iradeye karşı yapılan bir saldırıdır. Dolayısıyla darbelerin ortak yönü ülkeleri 
demokratik ve ekonomik anlamda geriye götürmesidir. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbelerden oldukça 
farklı yönleri var. Henüz aydınlanmayan pek çok noktayı bir kenara bırakırsak bu darbe girişiminin en acımasızca ancak 
en çaresizce girişim olduğunu düşünüyorum. Ne toplumda, ne siyasi kanatta, ne de TSK içinde istedikleri desteği 
alamayacaklarını ve başarısız olacaklarını anlayarak şiddetin dozunu artırmaları ve hatta TBMM’yi bombalayacak kadar 
ileri gitmeleri de bunun açık bir göstergesidir.

Türkiye’de böyle bir kanlı darbe girişiminin başarılı olma ihtimali olmadığını düşünüyorum. Türkiye Gazi Meclisi'nden, 
askerine, sivil vatandaşına kadar demokratik yaşamı benimsemiş bir ülkedir. Ülkeyi bu noktaya getiren gelişmeler 
de hepimizin gözleri önünde oldu. Bu sonuca doğru yol alındığını yıllardır hepimiz farklı zamanlarda da olsa gördük. 
Dolayısıyla o son anda hepimiz bu sayede kararlılıkla bir arada durduk. Etrafımızı saran tehlikeyi hepimiz farklı 
boyutlarda da olsa zaten algılıyorduk. Aslında herkes vahim bir sona gelindiğinin farkındaydı. Bu korkunç girişime 
boyun eğmeyen tüm milletvekili arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Meclisimizi bu kadar değerli kılan da işte bu ortak 
bilinç ve iradedir.  Umarım TBMM bundan sonraki çalışmalarında uzlaşma kültürünün yerleştiği ve saygınlığın yeniden 
en üst düzeye taşındığı bir kurum olur. 
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Uğur BAYRAKTUTAN

24, 25 ve 26. Dönem Artvin Milletvekili

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve TBMM İdare Amiri CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse 
ile birlikte Atılım Üniversitesinin 20. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Erol Evgin konserini izliyorken haber geldi. 
Ailemizle birlikte katıldığımız bu organizasyonda gelen darbe girişimi haberini şaşkınlıkla karşıladık.  İlk önce haberlerin 
doğru olmadığını düşündük. Ardından durumun ciddiyetini ve gerçekliğini teyit edince hemen kendi aramızda bir 
değerlendirme yaparak konser alanından apar topar ayrıldık. Meclis'e gitmenin en doğru şey olacağı düşüncesiyle 
derhal 3 milletvekili olarak (Uğur Bayraktutan, Tufan Köse, Bülent Tezcan) Meclis'e gittik.  Tahminen saat 22.00-22.30 
civarıydı.

TBMM’ye geldiğimizde ışıkların sönük olduğunu gördük. TBMM’nin Çankaya Kapısına geldik. Ancak polisler  “…
kesin talimat var içeri alamayız.” dediler. Meclis İdare Amiri Tufan Köse hemen duruma müdahale etti.  Polisleri 
dinlemeyerek fiili  durum yarattık  “…burası bizim evimiz, biz bugün buraya giremeyeceksek, bu zor günde Meclis'e 
sahip çıkmayacaksak ne zaman gireceğiz, Meclis'e ne zaman sahip çıkacağız.” deyip Çankaya Kapısından içeri girdik.

TBMM’ye sahip çıkmak gerektiğini, darbeye karşı dik durmak, dirayet göstermek gerektiğini düşünerek Meclis'e geldik. 
Ancak 1000 yıl düşünsem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüce Meclisi'nin bombalanacağı aklıma bile gelmezdi. Film 
olarak izletseler inanmazdım.

Bomba atıldığı zaman TBMM Genel Kurul Salonundaydım. Bomba esnasında şok geçirdik. Meclis'in bir tarafının 
yıkıldığını bizzat gördüm. Bombalama esnasında,  yaşanan gürültü, toz duman, polis memurlarının yaralanma anı 
bizlerde büyük bir travma  yarattı. Kabus dolu gece tarif edilebilir gibi değildi. Meclis'in bombalanmasına inanamadık.  
Düşmanın bile Polatlı’ya kadar gelip yapmadığı, yapmayı bile aklından geçirmediği durumu kendi savaş uçaklarımızla 
bu girişimde bulunan canilerin yapmasını asla kabul edemeyiz. Akla ve izana uymamaktadır.
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Millî iradenin tecelli ettiği,  Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Milletin olduğu parlamento binasına bomba atılmasını asla 
kabul edemeyiz. Güzel ülkemiz bu durumu asla hak etmemektedir. Meclis bombalamak ne demek? Milleti bombalamak 
demektir. Milleti bombalayan bir zihniyeti şiddetle reddetmekteyiz.  Bombanın izlerini gördükten sonra yaşadığımız 
kabus dolu gecenin vahametini daha iyi anlamaktayız. Belki Meclis'te bomba atılan yerler tamir olabilir ancak milletin 
gönlünü tamir etmek mümkün değildir. Bu somut anlamda Meclis'e atılmış bomba olsa da aslında milletin gönlüne 
yüreğine atılmış bombadır ve bu izi silmek mümkün değildir.  Her zaman söylerim burada da yineleyeyim.  En kötü 
parlamento bile kapalı parlamentodan iyidir.

Danışmanım Tolga Özçakmak ile devamlı telefon konuşması yapıyorduk. Meclis içi ve Meclis dışı yaşananlarla ilgili 
bilgi alışverişi yapıyorduk. Kendisi seçim bölgemizde Ankara dışındaydı. Televizyondan uçakların parlamentoyu 
bombaladığını izlemiş,  büyük bir korkuyla can güvenliğimizden endişe ediyordu. Ben soğuk kanlılığımı koruyarak 
endişe duymamalarını, soranlara gayet iyi olduğumuzu söylemesini ifade ettim. Ancak Danışmanım Tolga’ya  “…Bu 
seninle son konuşmamız olabilir. Burada durum çok ciddi. (Aramızda duygusal konuşmalar geçti.)”  

Sığınağa girdiğimizde ise telefonlar çalışmıyordu.  Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, rozeti ne olursa olsun iktidarı, 
muhalefeti aynı çatı altındaydık. Her zaman dediğimiz gibi görüşlerimiz farklıydı belki ama endişelerimiz ve göz 
yaşlarımız birdi. Bombalar atılırken aynı duygular içinde aynı havayı soluyup, aynı kaderi paylaştık. Hiç birimiz iktidar 
veya muhalefet partisi milletvekili değil, Türkiye Cumhuriyetinin yüce Meclisi'nin milletvekilleri olarak o kabus dolu 
geceyi birlikte yaşadık. Birlikte demokrasimize sahip çıktık.

Milletin darbe girişimine karşı reaksiyonu bir kahramanlık destanıdır. O gün Cumhuriyete ve Demokrasiye sahip çıkan, 
sokaklara akın eden siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kutluyorum. Demokrasi uğruna şehit düşen 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerken Gazi Türk milletine de başsağlığı diliyorum. Umarım 
bir daha böyle bir çirkin olay yaşanmaz.

Şehit olan bir yakınım yok ancak TBMM’de görev yapan polis memurlarının yaralandığını gördüm. CHP İzmir 
Milletvekilimiz Tuncay Özkan ile devamlı bilgi alışverişi içerisindeydim. Telefonlar çoğu zaman çekmediği için ailemiz ve 
seçmenlerimiz bize ulaşamıyordu. Endişe dolu yüzlerce SMS aldım.

Her şeye rağmen, TBMM aldığı yaraya rağmen sabaha kadar Meclis açıktı. Dim dik ayaktaydı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin açık olması darbe girişimini gerçekleştirmek isteyenler açısından psikolojik bir kayıptı. O nedenle Meclis'i 
ısrarla bombaladılar. O gün bizler de canımız pahasına da olsa TBMM’yi açık tutmaya gayret gösterdik. Halkın verdiği 
görevi yerine getirmek için en kötü günde dahi Meclisimize sahip çıkarak bombalar altında bize bedeli ne olursa olsun 
Meclis'ten ayrılmadık. Ölmeyi düşündük ama Meclis'ten ayrılmayı asla düşünmedik.

Ülkemiz önceki darbe girişimlerinde TBMM hedef alınmamıştı.  Meclis bombalanmamıştı. 15 Temmuz farklı bir girişimdi. 
Darbe tarihi adına bir milattır. Bu milat Türk Demokrasisi adına da büyük bir utançtır. Millî iradenin tecelli ettiği Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Meclisi'ne saldırılmıştır. 15 Temmuz kendine özgü bir darbe girişimidir. Diğer darbelerden ayıran 
gayet tabii ki yüce Meclis'in bombalanmış olmasıdır.

Bizlerin canımız pahasına Meclis'te olması oldukça önemlidir. Darbe girişimini engelleyen en büyük unsurdur. O nedenle 
darbe girişiminde bulunanlar çıldırmışçasına Gazi Meclisimizi bombardımana tutmuş, helikopterler ve tanklarla 
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ateş atmıştır. Bu psikolojik kırılma millî iradeye sahip çıkan milletvekilleri sayesinde olmuştur. Biz o gece haber alır 
almaz endişe edip Meclis değil, eve veya daha güvenli bir yere gidebilirdik. Sıcak evlerde televizyonların karşısından 
yaşananları izleyebilirdik. Ancak biz haberi alır almaz her şeyi göz önüne alarak hayatımız pahasına Parlamentoya 
geldik. Siyasal kimliklerimizi bir yana koyarak Parlamentoya geldik. Atatürk’ün milletvekilleri olarak Cumhuriyete ve 
Demokrasiye sahip çıktık. Bizim Meclis çatısında olmamız halk nezdinde büyük yankı uyandırdı. Biz milletvekilleri 
olarak tüm dünyaya o gece biz buradayız ve darbe girişimini reddediyoruz mesajını verdik.

Asil Türk milleti bir daha anti demokratik bir tablo ile karşılaşmak, darbe kelimesinin adını dahi duymak istememektedir. 
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü dikta ve darbeye karşıyız. Bu ülkeyi kuran kurtuluşun ve kuruluşun siyasi 
iradesi olarak;  var olduğumuz sürece bu ve benzeri girişimleri dün olduğu gibi bugün de yarın da reddetmekteyiz. 
Ülkemiz demokrasisi adına basın hak ve özgürlüklerinin ne kadar önemli olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. O 
gece özgür basının önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetini kuran ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün devrimlerinin ne kadar kıymetli olduğunu bu yaşananlar hepimize bir kez daha göstermiş, öğretmiştir.

“Bir musibet bin nasihatten iyidir.” fikriyatı ile yaşananlardan ders çıkarılmalı, “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır.” 
şiarıyla ülkemiz adına yakalanan bu birlik beraberlik bozulmamalıdır.  Umarım ulusumuz ve devletimiz bir daha darbe 
girişimi ile karşılaşmaz.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet devrimlerinin ışığında Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü üniter devlete bağlı, 
millet ruhuyla hareket eden, devrimleriyle güçlenen, ay yıldızlı bayrağı ile övünen çağdaş, güçlü Türkiye ülküsünde 
büyüyerek ilelebet payidar kalacaktır.
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Utku ÇAKIRÖZER

25 ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Ankara’da bir yemekteydim. Önce ne olduğunu anlamak için bir müddet zaman geçti. Önce terör alarmı zannetik. Ama 
sonra darbe girişimi olduğu şüphemiz arttı. Parti yöneticilerimizden birini aradım. Birkaç milletvekilimizle Meclis’e 
geçtiğini söyleyince ben de doğrudan Meclis’e geçtim.  

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Meclis’e gelişte bazı yollar kapalıydı. Genelkurmayda çatışmalar olduğu için Meclis’in kapılarında olağanüstü önlem 
alınmıştı. Dikmen ve Çankaya kapılarından giremedik. Almadılar. Ancak Ayrancı kapıdan girebildik.  

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Meclis’e gelirken darbe girişiminin kimden geldiğini bilmiyorduk. Ama farketmez. Darbe kimden gelirse gelsin halkın 
seçtiği bir milletvekili olarak bir darbe karşısında durmamız gereken yerin görev yerimiz olan Meclis olduğu düşüncesiyle 
Meclis’e gittim. 

Meclis’in saldırıya uğrayabileceği, hele de bombalanabileceği asla aklımın ucundan geçmemişti. Allah bir daha 
yaşatmasın. 

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman darbeye karşı olduğumuzu anlatan bir açış konuşması yaptı. Ardından partilerin 
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grup başkanvekilleri konuştular. Önce televizyon canlı yayını yoktu. Sadece internetten periscope aracılığıyla yayın 
yapabiliyorduk. Sonra kanallar geldi. Meclis’ten canlı yayın başladı. İşte o andan 5 ya da 10 dakika sonra Meclis 
bombalandı. İnanması çok güçtü. 

Doğrusu çok şaşırdım. Ülkem adına kaygı duydum. 

Sabaha kadar da bazen uçak bazen de helikopter saldırısı altında üç partiden milletvekileri olarak birlikte Meclis’te 
bekledik. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Durumun vahametini sabah Meclis’ten ayrılırken gördüm ve fotoğrafladım. 

İnanılır gibi değildi. Düştüğü yerlerde olsaymışız ya hayatımızı kaybedecektik ya da çok büyük yara alarak 
kurtulabilecektik.  

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

O gecenin her anı tarihi önemdedir. Genel Kurulda sanırım toplam 50-60 milletvekili ya vardık ya yoktuk. Ama tüm 
partilerin konuşmacılarını birlikte alkışlıyorduk. 

Sonra bizi güvenli olmadığı için sığınağa indirdiler. Yaklaşık 6-7 saati birlikte orada geçirdik. Aynı dayanışma ruhu orada 
da vardı. Bulunan yiyecek ve içeceği birbirimize ikram ediyorduk.  

Hatta hatırlıyorum bir sonraki gün açıklanan 4 partinin ortak bildirisinin ilk taslağı o sığınakta Meclis Başkanı Kahraman 
ve grup başkanvekillerince birlikte kaleme alındı. 

Hepimizin ortak dileği bu belanın bir an önce sona ermesiydi. 

Bir ara Meclis kapısı da zorlandı sanırım. Meclis’e giren çıkanlar üzerine helikopter saldırısı oldu. Bir milletvekili 
arkadaşımız ve eşi yaralandı. Emniyetten 10’un üzerinde arkadaşımız yaralandı. Onlara ilk müdahaleyi aramızdaki 
doktor kökenli vekiller yaptı. 

Sadece orada bulunan bizler için değil ülkemizin geleceği açısından kaygı ve üzüntü duyduğumuz bir geceydi. 

Bizim iktidar ve muhalefet olarak yan yana ve aynı kararlılıkla darbeye karşı çıkışımızın darbe girişiminin 
püskürtülmesinde temel rolü olduğuna inanıyorum. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Tabii ki darbenin hedef aldığı anayasal kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı, hükûmet ve Meclis vardı. Bence 
Cumhurbaşkanının, Meclis Başkanının, Başbakanın ve yine muhalefet liderlerinin yaptıkları darbeye karşı açıklamalar 
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fevkalade önemliydi. Biz CHP’li 4 milletvekili tüm bu açıklamaları Meclis’teki grup odamızdan izledik. Daha sonrasında 
da önce Meclis Başkanımız İsmail Kahraman’ın çağrısıyla diğer vekiller de Meclis’e gelmeye başladı. Hem bizim Meclis’te 
oluşumuz, hem de halkın meydalarda oluşu o gecenin kaderini değiştirmiştir.   

Tabii ki buradan tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı bedenlerini koyan vatandaşlarımıza minnetimi de ifade etmek 
isterim. Yaptıkları gerçek bir kahramanlıktır.

Biz Meclis’te en nihayetinde görece korunaklı bir mekândaydık. Onlar ise ellerinde hiçbir savunma aracı olmadan 
meydanlarda darbeye karşı durdular.

Bu vesileyle ölen şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.       

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Eşim sürekli telefonla haber veriyordu. Ayrıca Meclis’in güvenlik ekipleri bizi ara ara bilgilendiriyordu. Televizyondan 
Meclis’e saldırıları canlı izleyenler bizi haberdar ediyordu. AKP milletvekilleri hükûmettten gelen bilgileri bizlerle 
paylaşıyordu. 

Tabii ki darbe başarılı olmuş olsa bizlerin akıbeti meçhul olacaktı. O yüzden hem kendimiz hem aile bireylerimiz hem de 
ülkemiz için çok kaygılandık.    

Darbe girişi esnasında benim değil ama bir AKP’li milletvekili arkadaşımız ve eşi yaralandılar biliyorsunuz.

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

15 Temmuz gecesi olduğu gibi 16 Temmuz günkü oturum da çok tarihiydi. Salonda çok farklı bir heyecan vardı. Meclis'e 
sahip çıkmanın haklı gururunu hissetmekle birlikte, ülkemizde böylesine vahim bir girişim yaşanabilmiş olmasıınn 
üzüntüsünü hissettim. 

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Daha öncekilerden temel farkı halkın ve anayasal kurumların (Cumhurbaşkanı, hükûmet, muhalefet) bu darbe girişimine 
hep birlikte karşı çıkmış olmasıdır.

Özellikle muhalefetin tutumu son derece kritiktir, önemlidir. Tüm muhalefet partilerinin aynı anda aynı kararlılıkla 
darbeye karşı durmuş olması, darbeci cuntanın girişiminin başarısız olmasının en önemli sebeplerinden biridir. 

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Bence o gece Meclis’te olan bizler, milletvekili olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Milletin seçtiği milletvekilleri 
olarak milletimizin karşı çıktığı bu cuntacı darbeye karşı hep birlikte dayanışma içinde direndik.
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Darbenin başarısız olmasında meydanları dolduran, tankları durduran, askerî kışlaların kapılarını kapatan halkımız son 
derece belirleyici oldu. Asıl kahraman milletimizdir.

Tabii ki Meclis’in derhal açılması ve tüm partilerin darbeye karşı olduğunun tüm dünyaya duyurulması fevkalade 
önemliydi.  Zaten bu yüzden bombaladılar Meclis’i. Darbenin başarısız olmasında Meclis’teki bu görüntü de fevkalade 
önem taşımaktadır. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

Her şeyden önce Allah ülkemize bir daha böyle olaylar yaşatmasın.  

O gece darbeye karşı gösterdiğimiz birlikteliğin, dayanışma ve kardeşlik ruhunun bundan sonra da devam ettirilmesi 
şarttır. Ortak çabamız demokrasimizin güçlendirilmesi, hukuk devletimizin pekiştirilmesi yönünde olmalıdır. Ancak 
güçlü bir demokrasi ve hukuk devleti ile biz bundan sonra böyle olayların yaşanmasını önleyebiliriz.

Tabii ki birbirimizi dinleme, diyalog, uzlaşı gibi değerlere daha fazla özen göstermeliyiz. İktidar muhalefet diyaloğunu 
korumayı, demokrasimizin güvencesi olarak  görmemiz gerekir. 

Bir de tabii başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerine sımsıkı bağlı kalmalıyız. Devlette bürokratik 
pozisyonlara yapılacak tercihlerde tarikat, cemaat bağı değil,  ‘liyakat’ yani o görevi yapacak yeterlilikte, beceride ve 
donanımda olmak en temel kriter olmalıdır.
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Ünal DEMİRTAŞ

25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili

Darbe girişimini Ankara Bahçelievler'deki evimin terasında, evimin üzerinden darbecilere ait uçaklar alçaktan uçarken 
tahmini saat 9.35 sıralarında öğrendim. Darbenin Türkiye’ye her yönü ile çok büyük zarar vereceğini düşündüm. Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile gece saat 12.00 civarı Meclis'e geldim.

TBMM’ye Millî Kütüphaneden Kızılay istikametine giden yol kapalı olduğu için Çetin Emeç Bulvarı üzerinden Meclis  
Dikmen Kapı'ya geldim. Meclis'in önü araçlarla kapatılmıştı. Orada bulunan bazı vatandaşların olumsuz tepkisine 
rağmen, polis memuru arkadaşlar yol gösterdiler ve aracım ile kaldırımdan zorlukla geçerek Meclis'e girdim. 

Meclis'e geldiğimde Meclis'in bombalanacağını düşünmedim. 

Meclis'e ilk bomba atıldığında çok şaşırdım. Gazi Meclis'in kendi askerlerimiz tarafından bombalanmasına büyük bir 
öfke duydum. İlk bombadan sonra camların kırıldığını duyduk.  Genel Kurul Salonunun dışında polis arkadaşlar vardı. 
Onlara bir şey olup olmadığını öğrenmek için diğer CHP’li milletvekili arkadaşlarımız ile dışarıya çıktık. Çok şükür polis 
arkadaşlara önemli  bir şey olmamıştı. 

O gece sabaha kadar Meclis'te idim. Ben bombalanan yerleri sabah gün doğunca gördüm. Meclis'in bu şekilde kendi 
askerlerimizce bombalanmasına son derece üzüldüm.

O gece sabaha kadar iktidarı ve muhalefeti kolkola Meclisimizi, millî iradeyi, demokrasiyi birlikte savunduk.  O gece bir 
kez daha iktidarı ve muhalefeti hepimiz, işleyen bir parlamentonun,  güçlü bir parlamentonun, güçlü bir demokrasinin 
önemini ve değerini bir kez daha anladık. 

Yüce milletimiz bu davranışları ile demokrasiye sahip çıktığını bir kez daha göstermiştir. 
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Cep telefonu ile eşim ve beni arayan vatandaşlarımız ile görüşüyordum. Durum ile ilgili vatandaşlarımızı 
bilgilendiriyordum. Eşim ve çocuğum için son derece endişe duydum.

Meclis'in o gece açık olması ve ertesi gün hemen olağanüstü toplanması son derece doğru ve yerinde bir karardı. 

Tabii bu darbe girişimi önceki darbelerden farklı  idi. Her şeyden önce Türkiye’yi 15 Temmuz darbe girişimine 
sürükleyen nedenleri doğru tahlil etmeliyiz. Eğer bu nedenleri doğru tahlil etmezsek ve buna yönelik çözümler 
üretmezsek,  Türkiyemizde  başka darbe girişimlerine davetiye çıkarırız. Bir kez daha darbe girişimlerinin yaşanmaması 
için; Parlamentomuzu güçlendirmeliyiz. Demokrasimizi güçlendirmeliyiz. Hukuk devletini güçlendirmeliyiz. Basın 
özgürlüğünü güçlendirmeliyiz. Adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi sağlamalıyız. Evrensel Hukuk Kurallarını 
uygulamalıyız. Devlete bürokrat alımında liyakat ve beceriye göre alım  yapmalıyız. Camiye, adliyeye ve kışlaya siyaset 
sokmamalıyız. 

O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yine o gece 
Meclis'te yapılan bütün konuşmaları yapan milletvekillerimiz ve Meclis'e gelen milletvekili arkadaşlarımız, yaptıkları 
konuşmalar ve duruşları ile darbenin önlenmesi konusunda en kritik adımı atarak, tüm milletimize moral ve güven 
vermişlerdir. Darbe girişimi milletin iradesine karşı yapılmıştır. Gazi Meclisimiz, o gece iktidarı, muhalefetiyle  kolkola, 
tüm milletvekillerimizin duruşu  ile millet iradesine ve demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu şekilde darbe girişiminin, 
püskürtülmesinde en önemli,  kritik adım atılmıştır. 

Bir kez daha ülkemizde darbe girişimlerinin, darbelerinin yaşanmamasını diliyorum. Darbe girişiminde bulunanları 
lanetliyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ve  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul 
Salonunda yazdığı gibi: EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR. 
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Yasin AKTAY

AK PARTİ  Genel Başkan Yardımcısı 
25 ve 26. Dönem Siirt Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz? 

Darbe girişimini öğrendiğimde AK PARTİ Genel Merkezindeki ofisimde yardımcılarımla günün ve haftanın rutin 
değerlendirmesini yapıyordum. Önümüzdeki hafta yapılacak çalışmaları gözden geçiriyorduk. Bu esnada o gün kısa 
bir süre önce eve gitmek üzere erken çıkmış olan asistanım aradı ve bir darbe olduğunu söylediğinde saat 22.00’yi 
geçiyordu. Ben bunun nasıl bir şaka olduğunu anlamaya çalışıyor ve bunu verdiğim tepkiyle belli ediyordum. 
Karşımdaki ses yemin ediyordu, ikna olmak için televizyonu açmamı istiyordu ki televizyonum zaten açıktı, bir tartışma 
programı vardı ve hiçbir haber yoktu. Bir kanal değiştirdim bir şey yoktu. O esnada jetlerin alçak uçuşları bir mesafeden 
duyuluyordu. Bir de interneti açtım, orada köprü üzerinde tankların Avrupa’ya geçiş yolunu kapatmış olduğunu ve 
durumun anlaşılmaya çalışıldığı söyleniyordu. Sosyal medyada çoktan bir darbeden bahsedilmeye başlanmıştı. Tabii 
bütün bu haberlerin toplamı hızla gerçekten bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya olduğumuz izlenimini verince, bu 
devirde olmaz denilen darbenin bu devirdeki her türlü engeli aşarak bir gerçekliğe dönüşmesinin pekala mümkün 
olabildiğini gördüm. Darbeciler nereden, nasıl bir cesaret bulmuşlarsa bulmuşlar ve bu devirde, Türkiye gibi AB adayı, 
NATO üyesi ve millî gelirini 11 bin dolara çıkarmış, dünyanın 17. ekonomisinde bir askerî darbe çılgınlığına girişmişler. 
Doğrusu eskiden beri bu devirde darbe olmaz deyip darbe heveslilerinin cürmünü hafifletmeye çalışanlara karşı ben 
hep bir ihtiyat payı bırakmışımdır. Bu zamanda darbe olmaz, olsa olsa darbe tehdidini bir söylem olarak kullanıp 
bunu oya tahvil etmek vardır diyenleri hesaba katmıyorum tabi. Onlar açıkça darbeye karşı hassasiyeti sündürmeye, 
öldürmeye çalışıp alttan alta darbenin zeminini hazırlıyorlarmış. Ama gerçekten de bu devirde bir darbenin başarma 
şansının olmadığını, çünkü dünyadan bir karşılık veya destek bulamayacağını düşünenlerde sadece bir safdillik 
olduğunu söyleyebilirim. O zamanlar şunu söylemiştik: Dünyanın Türkiye’deki bir darbeyi satın almayacağını söylemek 
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dünyayı tanımamak anlamına geliyor. Bugünün dünyasının darbelere karşı olduğunu söylemek için fazla iyi niyetli 
olmak gerekiyor. En kral demokratik değerler satan ülkelerin bile Mısır’daki darbe karşısında nasıl sus pus olduğunu 
daha yeni gördük. Türkiye’deki herhangi bir darbenin o medeni saydığınız dünyada destek görmesi için sadece “başarılı” 
olması gerekiyor. Ne kadar kan döktüğü, ne kadar insanı hukuksuzca tutukladığı, ne kadar insan hakkı ihlali yaptığı 
zerre kadar umurlarında olmaz. Bu tür değerler ancak istenilen şartlarda, enayi yerine koydukları toplumları yönetmek 
için bir malzemeden ibarettir. İstedikleri zaman bu değerlerini bir kalemde siler süpürürler. 

İkincisi, bu zamanda darbe olmaz düşüncesi, sadece bu darbeye ihtimal vermeyenlerin bu zamana atfettikleri kendi 
hüsnü niyetleridir. Darbeye heveslenenlerin bu zamanı da bu zamanda yaşayan insanların hüsnü niyetlerini de 
hesaba katmak gibi bir zorunlulukları yoktur. Ellerindeki silahlarla yönetimi ele geçirdiklerinde ülkenin zaten elli yıl 
geriye gideceğini ve insanların hızla “bu zamanda” olmanın gerektirdiği beklentilerden de, düşüncelerden de hızla 
uzaklaşacaklarını hesaba kattıklarını söyleyebiliriz. Bu düşünceler bir anda aklımdan geçti, bu arada durum hızla 
netleşti, o esnada ne yapmam gerektiğini düşündüm, böyle zamanlarda hemen toparlanmak lazım, bir araya gelmek, 
bir istişare etmek ve hızla karar vermek lazım, hemen MYK üyelerinin WhatsApp grubuna göz attım, Abdülhamit Gül, 
o anda Ankara’da olanların Çankaya’da toplanma çağrısını yazıyordu. İlk işim hemen içeriye girip abdest almak oldu, 
belli ki gece uzun olacaktı ve her şey olabilirdi. Ardından hızla aşağıya inip Çankaya’nın yolunu tutayım derken kapıda 
Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya ile karşılaştım,Sayın Cumhurbaşkanımızdan özel kalemi üzerinden haber almış, bu 
ilk anda rahatlattı tabi. Bu haberle yola koyulduk. Yollar kalabalık, trafik sıkışık, ama şoförümüz Yusuf o akşam bütün 
maharetini ortaya koydu ve ara sokaklardan inanılmaz bir hızla çok kısa süre içinde Çankaya’nın 5 nolu kapısına dayandı. 
Ana Binada Bakanlar Kurulu toplantısına girdiğimde benden önce Abdülhamit Gül, Haluk İpek, Süleyman Soylu, Selçuk 
Özdağ, Hüseyin Kocadağ, Cemalettin Haşimi, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve İsmail Kahraman oradaydılar. Duruma 
karşı alınması gereken tavır ve tepkiler üzerine hızlı bir tartışma söz konusuydu. Bu arada hepimizin telefonları arka 
arkaya çalıyordu. İnsanlar ne yapmamız gerektiğini soruyorlardı. O esnada Sayın Başbakanın açıklaması duyuldu, bu ne 
yapmamız gerektiğini yavaş yavaş aydınlatıyordu. Televizyon kanallarından bağlanmak isteyenlere cevap veriyorduk. 
O ara darbecilerce ele geçirilmiş olan TRT’den darbe bildirisi okutuluyordu. Açıkçası bu çok moral bozucu bir şeydi. 
Sokağa dökülmüş insanlardan birilerinin oraya yönlendirilerek TRT’nin kurtarılması gerektiği fikri öne çıktı hazırun 
arasında. O ara tanıdığım bir arkadaştan bir telefon aldım, TRT’nin TÜRKSAT uydusundaki frekansının kesilerek oradan 
darbecilerin yayınlarının durdurulabileceğini söylüyordu. Bunun için Ulaştırma Bakanı veya TÜRKSAT yetkililerine 
ulaşmak gerekiyordu. TRT kurtarılıncaya kadar bu iyi bir fikirdi. Bu fikir hemen ortamda dillendi ve kısa bir süre sonra 
TRT yayınının kesildiği görüldü. Daha sonra TÜRKSAT’ta yaşananları herkes öğrenecekti. O akşam orada gerçek bir 
kahramanlık hikâyesi yazılmıştı ve çok değerli teknik elemanlar şehit edilmişti.

Salonda dev ekranlı bir televizyon vardı ama nasıl açılacağını uzun süre kimse bilemedi. Bir ara Cumhurbaşkanının 
CNN’e bağlanacağı haberi duyulunca televizyonu açmak için tam bir telaşın yaşandığını hatırlıyorum. Bu esnada Meclis 
Başkanı Sayın İsmail Kahraman TBMM’yi açmamız ve oradan bu darbe teşebbüsüne karşı milletin vekilleri olarak bir 
duruş sergilememiz, gidip Meclis'e yerleşmemiş gerektiği fikrini dile getirdi. Bu fikir tam bir uzlaşma ile kabul gördü, 
ama bu arada televizyon açıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız CNN’de yayına bağlanmıştı. Onun bu darbe teşebbüsüne 
karşı halkı sokaklara ve direnişe davet eden çağrısı ne yapılması gerektiğine dair hiçbir tereddüde yer bırakmıyordu. 
Aslında o anda liderin böyle bir olay esnasında ne kadar önemli olduğunu ve insanların en kararsız oldukları anda liderin 
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ne kadar toparlayıcı olabildiğini toplumca öğreneceğimiz ilk dakikalardı. Kendi aramızda önceden kararlaştırdığımız 
Meclis'e gitme fikrine geri döndük. Biraz daha oyalansak Meclis'e gitmemizin mümkün olamayacağı uyarısı dillenmeye 
başladı. Çünkü Çankaya etrafında tanklar dolaşmaya ve yolları kesmeye başlamış olduğunu duyuyorduk. Bu haber 
bizi daha hızlı davranmak için bir uyarı yerine geçti ve hepimiz aşağıya inip kapının önünde bekleyen arabalarımıza 
yöneldik. Ancak bizim kapıya inmemizle jetlerin kulak zarını sağır edercesine alçak uçuşlar yapmaya başlaması 
bir oldu. Arabaların farlarını söndürmenin bir tedbir oluşturabileceği düşünüldü, ama bu nafileydi. Yöneldiğimiz 
kapıların tamamının tutulmuş olduğunu gördük, Allah’tan bir tek 1 nolu kapı açıktı. Sanırım oraya doluşan halkın 
arabaları darbecilerin oraya ulaşmasını engellemiş. Ana yollar darbeciler tarafından değil, Kızılay’a inmeye çalışan 
halk tarafından bir yoğunlukla tıkanmıştı ama bizim bir an önce Meclis'e ulaşmamız lazımdı. Orada da yine Yusuf’un 
gösterdiği maharetle ara yollardan, sokak aralarından Dikmen Kapının önlerine kadar geldik. Kavşak tıkalıydı, bir tekeri 
kaldırıma sürerek aştığımız bu tıkanıklıkla Meclis'in Dikmen Kapısına dayandık.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yasadınız mı? 

Zorluk vardı tabi. Ama sanırım biz ilk gelen gruptuk ve yollar henüz tam tıkanmamıştı. Bu trafik tıkanıklığının arasından 
Dikmen Kapısı'na vardığımızda kapının polislerce kapıya yerleştirilen otobüsler ve araçlarla tıkanmış olduğunu gördük. 
Arabada benim olduğuma emin olduktan sonra açtılar kapıyı. O zamana kadar gelmiş olan ilk grupla birlikte Meclis 
Genel Kurul Salonu'nun kapalı olan kapılarını açmak için anahtar aradık. Görevliler yoktu ortada doğal olarak, çünkü 
Meclis o gün çalışmamıştı. Birinci kapıyı anahtarsız açmak için zorlandık epey, henüz tam açılmamışken bir görevlinin 
anahtarı yetiştirdiğini gördük ama o kapının değil, diğer kapının anahtarını getirmişti, onu açtık. Genel Kurul Salonuna 
sadece normal zamanlarda olduğu gibi sadece milletvekillerinin girmesi şartında anlaştık ve girdik. Salon zifiri 
karanlıktı, ışıkları yakmak epey zaman aldı.   

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz? 

Elbette ki böyle bir şey tahmin edemiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın direniş çağrısına halkın bir cevap vereceğini 
bekliyorduk ama açıkçası ne böylesine kararlı, inançlı bir direniş bekliyorduk, ne de darbecilerden bu kadar gözü 
dönmüş bir çılgınlık bekliyorduk. Doğrusu Meclis'in bombalanması darbecilerin, darbe sonrası yönetmeyi düşündükleri 
halka da anlatmaları imkansız bir eylem olurdu. Neticede darbe de yapmış olsalar, bu katillerin halk nezdinde asgari bir 
meşruiyet arayışı içinde olmaları beklenirdi. Darbecilerin de bir davranış kalıbı veya tarzı vardır ve bu tarz içerisinde böyle 
bir şey çok sıra dışı kalıyordu. Tabii Meclis'e gelirken içinde bulunduğumuz duyguları bugünden ifade etmek gerçekten 
kolay değil. O an başka bir andı. Bir kader gecesiydi, ne olacaksa olacaktı artık. Ucunda bütün darbelerin ardında ne 
olmuşsa onlar da vardı belki, ama bunu düşünecek bir vaktimiz de halimiz de yoktu. Bir mücadelenin içindeydik artık, 
bu kesin. Karşımızda bizi yenmeye, irademizi teslim almaya, ülkenin geleceğine el koymaya çalışan düşmanlar vardı ve 
bu düşmanlar başardıkları takdirde tıpkı Mısır’da olduğu gibi, hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yapmamışlar gibi ertesi gün 
birer normal yönetici mertebesine yükselebilirlerdi veya darbeleri başlarına yıkılır, birer rezil haine de dönüşebilirlerdi. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Tuhaf duygular içindeydim, açıkçası, inanamadım ve onun bir gerçek bomba değil bir ses bombası olduğunu düşündüm 
önce ve ciddiye almadım. İkinci bomba geldiğinde bile ben yerimde oturuyordum ve yerimden kalkmadım. Arkadaşlarımın 
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sallanan avizelerin bir tehlike oluşturduğunu ve üzerimize yıkılabileceği uyarıları üzerine başımızda sallanan avizelere 
bakarak düşse nereye düşebileceklerini hesapladım ve oturduğum koltuğun bundan etkilenmeyebileceğini düşündüm. 
Sanırım bombanın nereye düşmüş olabileceğine ve bir hasara yol açıp açmadığına bakmak için Salim Uslu ile birlikte 
Meclis'in ana kapısından tam da bilahare bombalanacak olan araya çıkıp ufak bir tur attık. O ara, bu bombalamaların 
bizim Meclis'te yapmış olduğumuz yayına öfkeli ve çılgın bir tepki olduğunu anladık. Bazı arkadaşlar esas olanın 
bizim Meclis'te olmamız olduğunu, mesajımızın yerine ulaşmış olduğunu, dolayısıyla sığınağa inmemiz gerektiğini 
savundular. Doğrusu sığınağa inme fikri bir çoğumuzun sıcak baktığı bir fikir olmadı, ama önceleri sadece AK PARTİ'li 
vekiller varken, bir süre sonra katılan CHP’li ve MHP’li vekillerle birlikte artık tam bir demokrasi ortamı oluştu ve sığınağa 
inme fikri bu tartışmaların neticesinde daha çok kabul gördü. 

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Ben sığınağa girdim, ama orada sanırım en fazla 10 dakika kalabildim. Bunaltıcı ve basık bir hava vardı. Zaten 
Cumhurbaşkanlığı özel kaleminden benim televizyonlara çıkıp Sayın Cumhurbaşkanının biraz sonra Esenboğa’ya 
ineceği için halkı onu karşılamak için oraya yönlendirmek üzere aranmıştım. O yüzden önce Ülke TV’ye, ardından CNN 
Türk’e bağlandım, ben CNN’de yayındayken kanala darbeciler baskın yapıyordu ve sanırım baskın öncesi son konuşma 
benimki olmuştu. Karşımdaki sunucuyu bu demokratik ve kahramanca tutumundan, yayınından dolayı tebrik ettim ve 
bu anların kaydediliyor olduğunu ve her ne kadar bir müdahale geliyorsa da bunun çok kısa süreceğini ve gerçekten 
de kısa bir süre  içinde tekrar buluşacağımızı söylediğim sözlerim yayına asker müdahalesiyle kesilmiş oldu. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Esenboğa’ya yönlendirmemin istenmesi sonradan ortaya çıktığına göre bir şaşırtma hamlesiydi. 
Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızı taşıyan uçak Ankara’ya değil İstanbul’a yönelmişti, ama onu izleyebilecek uçaklara ve 
saldırılara karşı bir hedef şaşırtma tedbiriydi. Bu yönde attığım bir tweete de bir süre sonra benimle alay eden tweetler 
yağmaya başladı. Bizi Esenboğa’ya yönlendiriyorsun ama Cumhurbaşkanı İstanbul’a indi bile şeklindeki tweetler beni 
sadece çok ama çok sevindirmiş oldu. Bir süre sonra sabah namazının vakti girmişti, mescide geçip hem namaz kıldım 
hem de orada Aljazeera Arapça’nın yayınına Skype üzerinden bağlanmak üzere hazırlık yaptım. Orada beklerken asıl 
büyük bomba, yani o hasara yol açan bomba düştü. Ciddi bir sarsıntı oldu. Buna rağmen biraz sonra yayına bağlandım 
ve bu darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum olduğunu ve Türkiye’nin darbecilerin zannettiği 
bir Türkiye olmaktan çok uzak olduğunu anlattım. Türkiye gerçekten eski Türkiye değildi. O saate kadar, ki yanlış 
hatırlamıyorsam, 04.30 - 05.00 gibiydi vakit, dışarıdan aldığımız haberler, halkımızın Cumhurbaşkanımızın çağrısına 
uyarak destanlar yazıyor olduğunu yeterince söylüyordu. Bu bize tabii ki bir güven veriyordu, ama bu güven elbette 
endişeden uzak değildi. Çünkü hâlâ bombalar Meclis'in tepesine yağmaya devam ediyordu. Mülakat bittikten kısa bir 
süre sonra zaten hava biraz aydınlanmıştı, arkadaşlarla birlikte mescit katından yukarıya, yani Genel Kurul Salonuna 
doğru gittiğimizde, ortalığın savaş alanına dönmüş olduğunu o zaman gördük ve ne büyük bir badirenin içinden geçmiş 
olduğumuzu o anda daha iyi fark ettim. Şakaları yokmuş, bomba ses bombası falan da değilmiş, bunlar bayağı savaş 
hedefi gibi telakki edip bombalamışlar bu Meclis'i. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yasadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Açıkçası, darbe gecesi bir uzlaşma ve birliktelik ruhunun nasıl teşekkül etmeye başladığına ve nasıl geliştiğine bütün 
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aşamalarıyla şahit oldum. Önceleri sadece AK PARTİ'li vekiller olarak gelmiştik. Grup başkanvekilleri arandı, Levent 
Gök çıktı geldi hemen. MHP’den geldiler. Mahmut Tanal geldi. O anda bu olayın bambaşka bir sürece yol açtığını 
büyük bir mutlulukla izledim. Levent Gök’e, bir süre önce Meclis Kürsüsünden bana yönelttiği bir hakaret dolayısıyla 
açmayı düşündüğüm davadan hemen orada vazgeçmeye niyetlendim. Sabah 6 gibi Mahmut Tanal’la birlikte Meclis’in 
berberinde oturup sohbet etme fırsatı bulmuş olduk. Bu arada televizyonda canlı olarak Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü) Köprüsündeki darbecilerin teslim oluşunu izledik. Orada da yıllardır ak dediğimize kara demiş olduğumuz 
partililerle bir kader birliği etmenin tuhaf duygusunu tattık. Demek ki bu dünyada daha tadacağımız ne duygular 
varmış yarabbim diyerek Rabbimin hikmetlerini düşünmeye daldım ve şükrettim tabi.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Bu halk kelimenin tam anlamıyla Allah’ın bir mucizesi olarak ortaya çıktı gibi geldi. O gün bireysel kahramanlık 
hikâyeleri yazıldı kuşkusuz. Ama topyekûn bir halkın bu ahenkte, bu güzellikte ve bu uyumda ortaya koyduğu destansı 
duruş, bu halka Allah’ın özel bir inayeti, özel bir misyonu yüklemiş olduğunu hissettirdi bana. Bir halkı bir millet haline 
getiren ender anlardan biri. Bu millet her çeşit güzelliği hak ediyor, çünkü elinden alınmaya çalışıldığında geriye söke 
söke almasını bilen vakur bir halk. Aslında o gece bu halkın bu hak müdafaasında ortaya koyduğu bir fark da vardı. 
Dünyanın her yanında bu tür kitlesel hareketlerde gördüğüm vandalizmden eser yoktu. Darbenin öncesi, sonrası, 
planlayanlarıyla birlikte gözönünde bulundurduğumuzda ülkenin birçok kesimini birbirine kırdırmak yönünde bir dizi 
provokasyon da sözkonusuydu. Halk bütün o provokasyonlara karşı müthiş bir vakar, sağduyu ve akılla karşı koydu. 
Hepsini de boşa çıkardı. Alevilere karşı kışkırtmalara karşı hiç rağbet etmediler. Bir tane esnafın camı kırılmadı. Bir tane 
dükkan o hengâmede yağmalanmadı. Gezi hadisesiyle karşılaştırıldığında bu ülkenin sahipleriyle bu ülkenin çapulcuları 
arasındaki farkı da böylece göstermiş oldu bu halk. Sayın Cumhurbaşkanımız gezi hadiseleri esnasında yüzde 50’yi 
evlerinde zor tutuyoruz dediğinde blöf yaptığı düşünülmüştü. Oysa 15 Temmuz’da bu sözün hakikati gün gibi ortaya 
çıktı va şapka çıkarttırdı, anlayana, bilene tabi.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Haberleri genellikle telefonla alıyordum. Zaten Meclis'te olduğum esnada telefonum bir dakika boş durmuyordu. İlk 
saat içinde ne yapmamız gerektiği yönünde tavsiye soranlara cevap yetiştirmeye çalışıyordum. Bilahare sokaklara 
çıkmış bir dizi tanıdığımın dakika dakika her sokaktan haberlerini alıyordum. Genelkurmaya girenler üzerine ateş 
açılıyor olduğunu ve bu ateşler sonucunda hemen yanıbaşına insanların düşüp öldüğü haberini bir arkadaşımdan 
canlı canlı öğreniyordum. Eşim Kızılay’a gelmek üzereyken, oradaki bir polisin ricası ve yönlendirmesiyle Çankaya 
Kapısının önüne arabasını çekerek orada ertesi günü öğleye kadar nöbet bekledi, onunla bulunduğu yerin durumuyla 
ilgili haberleşiyordum. Siirt Güneydoğu’da askerin kışlasından çıktığı sanırım tek yerdi. Orada ciddi bir karşılaşma oldu. 
Ben o karşılaşmanın haberlerini hem validen hem de il başkanımızdan ve diğer tanıdıklardan alıyordum. Kardeşim ve 
danışmanımın o gece bulunduğu Sakarya’dan güzel haberler geliyordu, haberleri anında öğreniyor ve diğer arkadaşlarla 
paylaşıyordum. İstanbul’un bütün noktalarında, Taksim, Emniyet, Havaalanı ve Belediye önünden tanıdıklar vardı, 
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hepsinden de anlık haberler alıyordum. Böylece uluslararası kanallara bağlandığımda sahadan aldığım bilgilere dayalı 
olarak konuşabiliyordum. Arkadaşlardan hepimizin tanıdığı Erol Olçok’un sevgili oğluyla birlikte şehit olduğu haberini 
sanırım ilk saat içinde almış olduk. 

Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Tabii öncelikle eski darbeler dönemini geride bırakıp 28 Şubat’ta postmodernini görmüş olduğumuz darbeler serisinin 
şimdi oldukça ilkel bir modelini yaşamış olmanın verdiği bir şaşkınlık var. Önceki darbelerin hepsi, darbe olma vasfı 
dolayısıyla yeterince mücrimdiler ama bir şekilde kendilerini halk nezdinde meşrulaştırmaya çalışmak gibi bir çabaları 
olmuştu. Bütün önceki darbelerin bir ön hazırlığı oluyordu. Belki kendi darbelerinin davetiyesini halka çıkartacak 
şekilde ortamı hazırlıyorlardı. Belki FETÖ’nün önceden kendi etkili olduğu mecralarda böylesi bir hazırlığı vardı ama 
bu hazırlığın halkta bir karşılık bulduğunu söylemek mümkün değil. Kuşkusuz başarılı olmuş olsaydı, o dar çevrelerde 
dönen hikâye bütün halkın gündemindeki tek konu haline getirilmiş olacaktı. Bu darbe teşebbüsü daha önce hiç birinin 
yapmayı aklından bile geçirmediği şeyleri yaptı. Meclis'i bombaladı ve halka ateş açtı. Katliam yaptı. Bu katliamlardan 
ve Meclis'i bombalamış olmaktan sonra kendini halka nasıl anlatacaktı, doğrusu bu ciddi bir merak konusu. Görünen 
kadarıyla darbecilerin halka kendilerini anlatmak gibi ciddi bir hazırlıkları ve planları yoktu. Biraz üstünkörü hazırlanmış 
bir darbeydi. Darbecilerin birer asker olarak hiçbir mehabetleri yoktu mesela çünkü bütün makamlara belli ki kopya 
çekerek, yani hak etmedikleri halde gelmiş oldukları için geldikleri yerin de hakkını verebilecek bir liyakatleri veya 
ehliyetleri olmuyordu. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Meclis'te o akşam bulunmamız gerektiğine dair düşünce çok çabuk gelişti. Bir refleks olarak, madem bu darbe halkın 
iradesine karşı yapılıyor, halkın iradesinin tecelligahı olan Meclis'in hemen açılması ve o Meclis'ten bu darbe teşebbüsüne 
karşı hak ettiği cevabın oradan verilmesi gerektiğine hükmettik. Doğrusu Çankaya’ya doğru gelmeye başlamışlardı 
ve biraz daha gecikseydik, Meclis'i açmaya da muvaffak olamayabilirdik. Buna rağmen Meclis’e ulaşıp açtıktan sonra 
orada bulunmanın ne kadar önemli olduğu hemen anlaşıldı. Doğrusu, darbecilerin Meclis'i bombalamaya baştan 
karar vermiş olmadıklarını, bizim oradan kanallara bağlanıp millî  iradeye yapılan bu saldırıyı kabul etmeyeceğimizi, 
buradan milletin temsilcileri olarak dik duruşumuzla ilan etmeye başlamamızın onları çıldırtmış olduğunu anladım. 
Belki o toplantı olmasaydı, Meclis'i bombalamayacaklardı. Meclis'i bombalamak aslında kaybetmeye başladıklarını da 
net bir biçimde gösteriyordu. Çünkü Meclis'i bombalamış bir bombacının kendini dünyaya anlatma şansı olamazdı. 
Bu çaresizlikleri ve hırçınlıkları Meclis'in hem dünyaya hem de meydanlardaki halka büyük bir cesaret ve motivasyon 
veriyor olduğunu görmelerinden kaynaklanıyordu. Kuşkusuz Cumhurbaşkanının milletle var olan o müstesna kalbi 
yakınlığına dayalı olarak verdiği mesajla birlikte Meclis'te vekillerin bu işin başında olduklarını ilan etmeleri olayın 
rengini değiştiren en önemli olaydı. 
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Yusuf BAŞER

24, 25 ve 26. Dönem Yozgat Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihi olaya tanıklık ettiniz. İzniniz 
olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum.

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Millet iradesine ve demokrasimize kasteden hain darbe girişimini AK PARTİ Genel Merkez çalışmalarını tamamladıktan 
sonra evime geçtiğim zaman, ailemle birlikteyken öğrendim.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Evim Beştepe’de bulunmakta. TBMM’ye gelişte tüm yollar kapatılmıştı. Ailemle birlikte İnönü Bulvarı kapalı olduğu 
için Çetin Emeç Bulvarından aşağı indim  Dikmen Kapısı araçlarla kapatılmıştı. Silah sesleri geliyordu bir taraftan da 
“Gitmeyin, sivillere silah sıkıyor.” diyorlardı.  Ama buna rağmen  Dikmen Kapısından yaya kaldırımından  zorla geçmek 
suretiyle  TBMM’ye eşim ve iki çocuğumla geldim. Ben Genel Kurula geçtim. Eşim ve çocuklarım dinleyici locasına 
çıktılar.

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Ülkemizin bekasının varlık ve yokluk arasında olduğunu, ya bugün mücadele ederek geleceğimizi kurtaracağımızı, ya da 
Allah korusun yok oluşa sürükleneceğimizi düşündüm. Gazi Meclisimiz ve ülkemiz bu zamana kadar çok darbeler yaşadı. 
Ama hiçbir zaman bu kadar ağır bir taarruza maruz kalmadı. Bombalama olayının vaki olacağını hiç düşünmemiştim. 
Aklımıza  ne ölüm ne de başka bir şey gelmemişti. Meclis'e gelmemizdeki amaçta  Cumhurbaşkanımızın yanında olmak 

ve millet iradesine  her ne pahasına olursa olsun sahip çıkma düşüncesi vardı.
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Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Yüce Meclis bombalandığında darbe kalkışmasının vehametini, azılı teröristlerin gözü dönmüşlüğünü yakinen gördüm. 

Millî iradenin tecelligahı yüce Meclis'in mevcudiyeti sürdürmesi için, demokrasinin devamı, millî iradenin temsili için 

tüm varlığımızla mücadele etmenin elzem olduğunu, gerekirse ölelim ama yüce Meclis'i teslim etmeyelim düşüncesi 

bende hakim oldu.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Yüce Meclis’in bombalanan noktalarını görmek üzüntü verici… Bombalanan noktaları her gördüğümde ülkemizin 

yaşadığı, hain kalkışmayı, uçurumun kenarından döndüğümüz o hazin olayları tekrar tekrar yaşıyorum. Silahların 

gölgesinde kaldırımdan araçla nasıl geçip Meclis'e girdiğimi…  Öğleden sonra  oraya gidince  şaşırdım. Hamd ediyorum 

Rabbime, yeniden kurtuluş destanı yazan kahraman milletimize ve bu kurtuluş destanının yazılmasına vesile olan 

milletimizin gönlünde taht kurmuş, gönül adamı, dava adamı, Reisimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz… İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Şer bildiğinizde hayır vardır, Hadis-i Şerifi mucibince bu hain kalkışma bizi diğer partilerimizle bir araya getirdi. Mevzu 

bahis vatansa gerisi teferruattır düşüncesiyle kıyasıya mücadele ettiğimiz partilerimiz, memleketimizin istikbali 

noktasında buluştu. Allah bu birlikteliğimizi daim etsin.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Bu hain kalkışma milletimizde yeniden diriliş muştusu meydana getirdi. Bu hain kalkışma ülkemizin bekası  söz konusu 

olduğu vakit renk, sınıf, parti ayrımı gözetmeksizin bir araya geleceğimizi bir kez daha gösterdi. Millet olma kimliğimiz 

tescillendi. Ayrıca bu hain kalkışma milletin adamına, Reisimize milletimizin ne kadar bağlı olduğunu, sadık olduğunu, 

onu ne kadar sevdiğini 7’den 70’e meydanlara inerek bir kez daha gösterdi.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Cep telefonu ile irtibat kurmaya çalışıyordum. Vatanın istikbali sözkonusu olduğu o esnada yakınlarınızı düşünme 

durumu olmuyor. Kaldı ki o geceyi eşim ve çocuklarımla birlikte Meclis'te ve sığınakta geçirdim.  Ülkeniz olmadıktan 

sonra varlığınızın da kıymeti harbiyesi olmuyor. Yaralanan ve şehit olan memleketim Yozgat’tan tanıdığım hemşehrilerim 

mevcut. Onların taziyelerinde bulundum. Yaralananları ziyaret ettim. Hamdolsun ailelerindeki o vakur duruşu görmek 

ülkemizin geleceği adına daha çok ümit verdi.
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Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

O an ülkemizin sanki yeniden kurtuluş destanı yazdığını, güzel ülkemizin yeniden bağımsızlığına kavuştuğunu,  yüce 

Meclisimizin de kurucu Meclis görevi ifa ettiğini düşündüm. İstiklal Marşımızın okunmasıyla gözyaşlarımıza hakim 

olmak mümkün olmadı. Yüce Allah böyle hain kalkışmaları bir kez daha yaşatmasın. Gazi Meclis'in ferdi olarak gazisi 

olmanın onurunu  yaşadım.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke… Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 Temmuz darbe girişimi bu ülkeyi beynelmilel güç odaklarına teslim etmeyi amaçlayan hain bir girişimdi. 15 Temmuz 

darbe girişimi başarılı olsaydı Allah korusun ülkemizin dört bir tarafı işgal edilecekti. Bu hainler ülkemizi peşkeş çekecekti. 

Allah korusun İslam’ın son kalesi düşecekti. 15 Temmuz Türk milletini köle haline getirmeyi ve tarih sahnesinden silmeyi 

amaçlayan hain bir kalkışmaydı. Diğer darbelerde ülkemizin istikbali, devam etmesi mümkün iken 15 Temmuz bizleri, 

Türk milletini bertaraf etmeyi amaçlayan hain bir teşebbüstü.

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Bütün vekillerimiz Meclis’te bulunmakla milletimizin iradesinin temsilini hangi şartta olursa olsun yerine getireceğini 

göstermiştir. Halkımızın moral değerlerinin yükseltilmesine ve mücadele azminin artmasına vesile olmuştur. 

Milletvekillerimiz Meclis'te bulunmasaydı milletimizin vekil olarak gönderdiği temsilcilerine inancı kalmayacaktı.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Rabbimden birlik, beraberlik  ve kardeşliğimizi kuvvetlendirmesini ve her karış toprağını kan dökerek kazandığımız 

Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmasını diliyorum. 
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Ziya ALTUNYALDIZ

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı

25 ve 26. Dönem Konya Milletvekili

Cevap 1) Yoğun bir haftanın sonunda eşimle birlikte Çayyolu’nda adımlamak için dışarı çıkmıştık. Danışmanımdan bir 

telefon aldım. Saat 21.30 civarıydı. “Başkanım Genelkurmay Kavşağında çok normal olmayan bir hareketlilik gördüm. 

Askerler vardı, ayrıca uçaklar çok alçaktan uçuyorlar.” diyordu.

Hiç anlam veremedim. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde büyüyen, gelişen, kalkınan, demokratik değerler etrafında 

bütünleşmiş ülkemde, çağdışı ve ilkel bir darbe girişimine maruz kalacağımızı hiç konduramamıştım.Eve döndük, 

telefonlar yağdı ülkenin dört bir yanından. Anladık ki ihanet çetesi ülkemin aydınlık geleceğine, milletimin istiklal ve 

istikbâline kastetmek üzere iş başında. Hemen bir hazırlık yaptım, eşim ve çocuklarımla konuştum. Bu arada darbe 

girişimine ilişkin Başbakanımızın açıklaması ve sonrasında da Cumhurbaşkanımızın millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet eden tarihi çağrısı geldi. Bir dostum aradı ve bize geldi. Her sey çok hızlı gelişiyordu ve 

bir film şeridi gibi olaylar akıyordu gözlerimin önünden. Hep beraber dışarı çıktık, insanlar sokaklara akmaya başlamıştı. 

Bir an telefonuma gelen mesajlardan ve haberlerden Meclis'in açıldığını farkettim. Anlık bir refleksle “Madem ki millî 

iradeye kasteden bir ihanet girişimi var, etkili direniş ve mücadeleyi milletin vekili olarak ancak millî iradenin tecelligâhı 

Yüce Meclis’te verebilirim” düşüncesiyle ben Meclis'e gidiyorum dedim.

Cevap 2)  Meclis'e gitme kararımı söylediğim anda arkadaşım seni Meclis'e ben bırakacağım dedi. Kendi 

başıma gitmekte ısrar ettiysem de, arkadaşımın beraber gitme yönündeki samimi çabası galip geldi.   

Oran tarafından Atakule üzerinden Çankaya Kapısı güzergâhında yol boyu barikatlar, farklı noktalarda tanklar ve yakın 

uçuş yapan uçaklar ile helikopterlerin arasından, yer yer ara sokakları kullanarak Çankaya Kapısına binbir güçlükle 

ulaştık hamdolsun. 



Gazi Meclis'te O Gece

688

Çankaya Kapısı'nın önü çok kalabalıktı, arbede vardı, kargaşa vardı. Kapının dış tarafında otobüs ve güvenlik vardı. Hiç 

unutamıyorum şu hissiyatımı. Kendi kendime dedim ki “Allah’ım bu güvenlikçiler darbeci çete mensubu mudur, yoksa 

milletimizin güçleri midir?”

Cevap 3) TBMM’ ye gelirken milletimin kader anında hain darbecilere karşı doğru zamanda, doğru yerde, millî iradeyi, 

onun  tecelligâhında dimdik hayatta tutma heyecanını yaşadım.

Cevap 4) Hiçbir ihanetin ve onun mensuplarının bu kadar gözlerinin dönebileceğini, milletin evini gözlerini kırpmadan 

yok etmek isteyeceklerini tahmin edemezdim. Ancak ilk ve ikinci bombalamayı Genel Kurul Salonunda ard arda 

yaşayınca;  “Bu ihanet başka ihanet, öncekilerden farklı. Bu olsa olsa bizi ayakta tutan varlık ve değerlerimizi yok ederek 

diz çöktürme olabilir.” dedim kendi kendime.

Cevap 6) Meclis'e girince, hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerini görmek gerçekten başka bir duyguydu. Çok 

duygulandım, şu sözleri içimden geçirdiğimi hatırlıyorum. “İşte darbeye karşı bu duruş, millî iradeyi ayakta tutmak için 

bu ortak tavır, darbeyi ve darbecileri bitirir.”

Cevap 7) Cumhurbaşkanımızın feraseti, dirayeti ve liderliğiyle yaptığı tarihi çağrı üzerine kahramanca sokaklara ve 

meydanlara çıkan bu aziz milletin bir ferdi olmaktan gurur duydum. Liderine, demokratik değerlerine çıplak bedenlerini 

tanklara, uçaklara ve helikopterlere siper ederek sahip çıkan milletimizin bir evladı olmaktan gurur duydum. Milletimizin 

bu eşsiz kahramanlığı dünya siyaset tarihinde bir onur madalyası olarak yerini almıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan 

rahmet, gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. 

Cevap 8)  Bir Konya Milletvekili olarak, Mevlana’nın aşkta hiç’liğe ilahi aşkta kaybolmaya işaret eden felsefesinden 

hareketle bu konuda şunu söyleyebilirim; darbe gecesi ülkemizin, milletimizin, ailemizin ve sevdiğim insanların kaygısı, 

sevgisi ve sevdasında kayboluşu yaşadım sanki.

Cevap 9) TBMM’nin darbe girişimi sonrası olağanüstü toplantıyla darbeye karşı ortaya koyduğu millî birlik ve beraberlik 

iradesi milletimize ve dostlarımıza güven, başta ihanet çetesi olmak üzere içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlarımıza 

korku vermiştir. Demokrasisine ve millî iradeye bu denli sahip çıkan bir Meclis'in üyesi olmaktan büyük onur duydum, 

inancım ve umudum pekişti.

Cevap 10) 15 Temmuz darbe girişimi, öncekilerden farklı olarak Fethullahçı Terör Örgütünün küresel işbirlikçileriyle 

birlikte ülkemizi topyekün imha etme girişimidir.

Cevap 11)  Hain darbe girişiminin önlenmesinde millî iradenin tecelligâhı Meclisimizin açık olması, faaliyetlerini 

bombalara rağmen sürdürmesi, Aziz Milletimiz için güven ve cesaret kaynağı olmuştur. Millî iradenin dimdik ayakta 

durmasının simgesi olmuştur. Buna mukabil darbeci ihanet çetesi için de kaygı ve endişe kaynağı olmuştur. Türkiye  Büyük 

Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak 15 Temmuz gecesi Yüce Meclisimizde olabilmek benim için bir bahtiyarlıktır.

Son olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterdiği liderlik için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, sağduyulu ve 

soğukkanlı yönetimleri için Meclis Başkanımız ve Başbakanımıza ve canı pahasına ortaya koyduğu direnç ve mücadele 

ile darbeyi önleyen aziz ve kahraman milletimize şükranlarımı sunuyorum.
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Mehmet Zeki MİRVELİOĞLU

İşletme ve Yapım Başkanı

O gün eski arkadaşlarımızla toplantı halinde iken birden bir anormallik hissettik. Uçaklar semada gidip 
geliyor mutadın dışında hareketler yapıyorlardı. Arkadaşlar telefonla eşlerini ve yakınlarını aradılar Boğaz 
Köprüsü'nün tanklarla tutulduğunu DEAŞ saldırısını önlemek için böyle bir tedbire başvurulduğu söylendi.  
Arabalarımıza binip saat  22.30-23.30 arasında Batıkent’e geldiğimizde tüm ATM’lerin önünde kuyruk 
gördük. Zaten ayın 15’i olduğu için çok da anormal görmedik. Daha sonra eve geldiğimde televizyonlara 
baktık ama hâlâ bir darbe girişimi olduğu yönünde net bir haber yoktu.

Bunun üzerine Meclis Başkanımızın Özel Kalem Müdürünü aradım ama telefona çıkmadı.  Daha sonra 
Koruma Başkanını aradım Nurullah Bey'e “Ne oluyor net olarak olaylar nedir." diye söylendiğimde, "Bir 
hareketlilik var mutlaka gelmen lazım bugün tarihi bir gün” dedi. Bunun üzerine bir tereddüt geçirdim. 
Evle Meclis arası uzun bir mesafeydi yollar kapalı olabilirdi. Araba ile gitsem arabayı koyacak bir yer 
olmayabilir, boşuna gidip geri dönebilirdim.  Daha sonra düşündüm darbe başarılı olsa zaten Meclis 
bürokratlarını ya tutuklayacak ya da infaz edeceklerdi. En güzeli Meclis’te direnmekti. 

Hemen arkadaşım Hüseyin’i aradım “hadi Meclis’e gidiyoruz.” dedim. Hüseyin tereddütsüz evden beni aldı. 
Bu sırada bir patlama sesi geldi. Muhtemelen o sırada MİT’in Yenimahalle’deki yerleşkesi bombalanmıştı. 
Eskişehir yol istikametinden Genel Kurmay kavşağından önceki kavşağa gelince yolun kapalı olduğunu 
gördük. Hemen köprü üzerinde bir araçlık bir boşluk bulup aracı oraya park edip Meclis'e doğru yürümeye 
başladık. Bu sırada halk yavaş yavaş toplanmış “Ya Allah Bismillah Allahuekber.” diye slogan atıyordu. 
Bizde onlara katılıp yürümeye devam ettik. Bu arada cadde üzerinde beş veya altı tank durdukları yerde 
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kulelerini döndürüyor insanları korkutmak için taciz hareketleri yapıyorlardı. Bu arada kalabalıktan bir kişi 
"Gidin ne işiniz var burada.” diyerek bize dönüp uzaklaştırmaya çalıştı. Anladığım kadarıyla darbecilerden 
biriydi. Ona aldırış etmeden yürümeye devam ederken birden tanklar hızla insanların üstüne sürdü ve 
havaya ağır silahlarla ateş ettiler. Bir kadın yere düşüp yığıldı. Bu arada biz fazla zaman kaybetmeden içeri 
geldik. 

Bu arada arkadaşlar havaalanına gitmişlerdi. Meclisin ve Merkezin boş olduğunu görünce onları ikaz 
ederek Meclis'e ve Genel Kurmaya gelmelerini söyledik.

Gelmeden önce Nurullah Bey bana yol kesicilerin çalışıp çalışmadığını sordu. Arkadaşlarla temasa geçtik 
ve yol kesicilerin tamamen iptal olduğunu manuel olarak dahi çalışmadığını söylediler. Kamyon otobüs 
elimizde ne olduğunu sordu. Bunların destek hizmetlerinin tasarrufunda olduğunu söyledik. Bu arada 
otobüslerin kapılara kaydırılması için şoförleri uyardık.

Dikmen Kapısından girdikten sonra Nurullah Bey'i buldum. Bu arada eski genel sekreterimiz İrfan Bey 
beni arayarak Genel Kurulun çalışacağını bu yüzden tüm hazırlıkları yapmamızı söyledi. Bunun üzerine 
yardımcım Melih Amasyalı’yı arayarak Genel Kurulun ışıkları, klimalarını açtırdım. Ancak Genel Kurulun 
ses sistemi Bilgi İşlem Başkanlığı’na verildiğinden problem oluştu. Seslendirmeci maalesef Mecliste 
yoktu ve  gelmeden ses açılamıyordu. Ses teknisyeni Yakup Bey'i o gün tam 20 defa aramışım. Sağolsun 
Yakup Bey evinden hayatını riske ederek Meclise girdi ve sesi açtı.  Ancak bu sefer televizyonlarda ses kısık 
çıkıyordu. Meğerse ses mikseri eksikmiş bu sefer mikseri bulduk ve artık Meclis hazırdı. 

Bu arada hepimiz Genel Kurul Salonundaydık. Genel Kurul çalışması başlayana kadar yukarı çıktık ve 
“Darbeciler halka hesap verecek” ve “Halk burada darbeciler nerede” gibi sloganlar attık. Bu sırada partiler 
adına konuşmalar devam etti tüm partilerden milletvekillerini ayakta alkışladık. O gün tüm partiler 
darbeye ve millet iradesini yok sayan zihniyete karşı tek vücut olmuştu.

Bahçeye ilk bomba atıldığında ne oluyor diye sesler yükselince korkutmak için ses bombası atıldı dediler. 
Ancak Adalet Bakanımız konuşurken ikinci bomba atıldı. İkinci bomba atılınca tavandaki vitraylar patladı 
“puf” diye bir ses duyuldu.  Her tarafı toz kapladı. Daha sonra kürsü önündeki tartışmaların akabinde 
sığınaklara geçileceği söylendi. Sonunda klima servisinde çalışan Osman Güler’e sığınakları açtırdık. 
Ancak esas sığınaklar maalesef depo olarak kullanıldığı için Meclis Başkanımız çok da güvenli olmayan 
Genel Kurulun altındaki ancak depo olarak kullanılabilecek bir yere götürülmüş. Biz ise klima servisinin 
kullandığı bir odaya geçtik gece boyunca da orada kaldık. Sağolsun Osman o gün boyu bize hizmet etti. 
Sadece bize değil Meclis Başkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize. Hem çay demledi hem de kendi 
nevalesini oradakilerle paylaştı. Bu arada bir çok yerde su patladı. O hengamede bunlar tamir edildi. Daha 
sonra Ziyaretçi Kabul Binasında bir personelimizin hafif yaralandığını öğrendik. Gece boyunca oradaydık 
ve sabırla bu işin ne olacağını bekledik. Koridorun bir köşesinde insanlar namaz kıldılar. Sadece iki adet 
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olan tuvaleti tüm sığınaktakiler kullandı. Bu arada üçüncü bomba sığınakta iken patladı ve toz kalktı. 

Tuvalette bir polis memurunu gördüm yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Acil şifalar diledik. Muhtemelen 
patlayan camlar isabet etmişti. 

Gece ağarırken Nurullah Bey'le dışarı çıktık. Her taraf cam kırıklarıyla doluydu. Çatışmalar hâlâ devam 
ediyordu. Bir ara Genel Kurmay tarafından Meclise doğru ateş edildi. Hemen kaçarak gizlendik. Genç bir 
polis memuru anında uzun namlulu bir silahla cevap verdi. Hemen tekrar sığınağa döndük. 16 Temmuz 
saat 6.30 sıralarıydı. 

16 Temmuz saat 10.30 sıralarında Meclisten ayrılıp eve gidip üzerimi değiştirip saat 13.30’da geri döndüm. 
Tekrar çok şükür Meclisimiz olağanüstü toplantı için hazır hale geldi.

Ancak daha sonra yukarı çıkıp Meclisin bombalanma sonrası hali beni dehşete düşürdü. 

Belki o gün bir yıkım yaşadık ama tarihi bir dayanışmaya şahit olduk. Millet düşmanlarına karşı cahil 
denilen insanların duvar gibi durarak millet olduğunu ispatladığı, Çanakkale’de direnen ruhun ölmediğine 
şahit olduk. Ve tarihte ilk kez Türk Milleti darbeye dur dedi. 

İnşaallah Milletimiz bir daha böyle günleri görmez önümüz açık yolumuz aydınlık olur.
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Mustafa ÖZKAN

AK PARTİ Grup Amiri Yrd.

1. Ankara’da ikamet adresimde iken, saat 22.00 civarında televizyonda İstanbul Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından 
kapatıldığı haberi ve Ankara semalarında uçan F 16 jetler haberi ile beraber milletvekillerimizden telefon ile arayarak 
ne oluyor soruları yağmaya başladı. Ben de sakin olmalarını parti büyüklerimizin mutlaka bir açıklama yapacaklarını 
ve bunu da bizim SMS ile tüm milletvekillerimize duyuracağımızı telefonda arayan milletvekillerimize söyledim. Sakin 
bir şekilde televizyonda haberleri ve telefonda milletvekillerimizin WhatsApp grubundan (AKGRUP) tüm illerden gelen 
haberleri takip ettim.

Grup Başkanvekilimiz Mehmet Muş,  saat 00:00 civarında beni aradı ve Çankaya Köşkü'nde toplantı halinde olduklarını 
tüm milletvekillerimize SMS atarak Ankara’da olan milletvekillerimizin acilen TBMM’ye gelmeleri ile ilgili SMS 
atmamı istedi. Hem milletvekillerimiz hem de AK PARTİ grup personelini TBMM’ye davet eten SMS’ler 00.04’te tüm 
milletvekillerimize ve grup personeline ulaştı. Ben de hiç tereddüt etmeden kendi aracımla TBMM’ye hareket ettim.

2. TBMM’ye gelirken Eskişehir yolundan Genelkurmay Kavşağı'na gidiş istikametinde Sayıştay Başkanlığını geçtikten 
sonra tünel girişi trafik araç çekme aracı ile kapatılmıştı. Sağ yan yoldan üstten geçmek istedim. 50 m. sonra kavşakta (sağ 
Balgat girişi/sol Ulaştırma Bakanlığı girişi) bir polis otosu 2 polis memuru dubalarla yolu kapatmıştı. Polis memurlarına 
TBMM araç giriş kartımı gösterdim ve acilen TBMM’ye gitmem gerektiğini belirttim. Ancak polis memurlarının tepkisi 
çok sert oldu. Önce biri belindeki silaha elini attı ve çek git yoksa seni vururum dedi. Ben de çek vur. Vurmazsan adam 
değilsin dedim. Bu sefer bana saldırdı ve diğer polis memuruna bağırarak arabamın anahtarını almasını istedi. Ben 
tekrar zorla arabama binerek oradan U dönüşü yapıp Genel Merkeze gitmeye karar verdim. Genel Merkeze geldiğimde 
dışarıda 20-30 vatandaşımız vardı. İçeride tüm katları dolaştım. Sadece teşkilat başkanlığında başkan yardımcıları vardı. 
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Onların haricinde kimse olmayınca oradan çıktım.  Meclis'in Güvenlik Kapısına ulaşmak için farklı bir istikamete hareket 
ettim. Güvenlik Caddesi'ne ters yoldan girerek TBMM Güvenlik Kapısına tam geldim ki karşıdan Milliyet Gazetesinin 
olduğu taraftan TBMM Güvenlik Kapısına doğru 2 tank çok hızlı bir şekilde üstüme geliyordu. Allahtan 30 m. kala onlar 
sağa Çankaya Kapı'ya doğru Meclis duvarının yanındaki yola döndüler. TBMM Güvenlik Kapıda 2 servis otobüsü park 
edilmiş ve giriş kapatılmıştı. Önce bu otobüsleri paralelcilerin çektiğini düşündüm. Aracımı Güvenlik Caddesi'nde yol 
kenarına park ederek, yürüyerek kapıya geldim. Meclis'in polis memurları vardı. Tam o anda TBMM Başkanımız İsmail 
KAHRAMAN arkamdan geldi. Otobüslerin arasından yaya olarak içeri girdik. TBMM Koruma Başkanı panik halde tedbir 
almaya çalışıyordu. Meclis Başkanımıza içeriden getirtilen bir araç ile TBMM Ana Binasına doğru hareket ettiler. Oradaki 
görevli polis memurları benden 10 dakika önce gelen personelim Nihat Dereağzı’nı darp etmişlerdi. Koruma Daire 
Başkanına durumu anlattım ve grup personelinin de bu kapıdan giriş yapmalarını ve onlara görevli polis memurlarının 
yardımcı olmalarını istedim. Tam o anda idare amirimiz geldi ona da içeriden bir araç getirmişlerdi. Bende onunla 
birlikte Ana Binaya geldim.

3. Meclis'e gelirken sanki boşluktaymışım gibi tuhaf bir duygu içindeydim. Hiç korku yoktu. Sadece çok hızlı bir şekilde 
TBMM’ye gelme istek ve arzusu vardı. TBMM'nin saldırıya uğrayacağını hele bombalanacağını hiç tahmin etmedim.

4. Meclis'e ilk bomba atıldığında (Sonradan öğrendik bu uçağın alçaktan uçması ve ses hızını aşmasından kaynaklanan 
sonik patlama imiş. O an kuliste idik. Camlar patlıyordu biz sadece ortada durmadık duvar kenarına çekildik. Allah şahit 
ölürüm yada yaralanırım gibi bir korku hiç yoktu. Bir yerlere saklanma gibi bir düşünce de hiç olmadı.

5. Meclis'e büyük tahribat yapan bomba atıldığında, Ana Bina 2. katta AK PARTİ Grup Başkanlığında bulunan odamda 
TBMM'nin 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 14:00’te olağanüstü toplantıya çağırıyı milletvekillerimize SMS'i 
atmaya çalışıyordum. SMS metnini yazarken o anda cep telefonumdan Tokat Milletvekili Zeyid Aslan aradı ve Meclis'teki 
durum ile ilgili benden bilgi alıyordu ki tam o anda büyük bir patlama oldu. Her yer toz duman oldu. SMS atıp odamdan 
çıktım. Koridorda tozdan nefes almak neredeyse imkansızdı. Görüş mesafesi düşmüştü. Tam koridorda ilerlerken 2. 
bomba patladı. Şeref Kapısı'nın olduğu bölüme geldiğimde patlamanın boyutunu görebildim. Zira Genel Kurula Meclis 
Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımızın da geldiğinde girdiği 1 tonluk pirinç kapının bile yerinde olmadığını uçtuğunu 
gördüm.

6. Darbe gecesi muhalefet grup başkanvekilleri (CHP, MHP) ve muhalefet milletvekillerini Meclis bombalanırken bile 
yanımızda görmek bana bir rahatlık verdi.

Söz konusu vatansa gerisi teferruat sözü gerçek olmuştu. O an ben de birlik olursak bize kimse bir şey yapamaz duygusu 
hakim oldu.

Sabaha kadar CHP ve MHP grup başkanvekillerinin bizimle beraber Meclis'te nöbet tutmaları takdire şayan bir hareketti.

Meclis Başkanımızın o yaşına rağmen en ufak bir yorgunluk hissi bile göstermeden sabaha kadar bizimle beraber olması 
muhteşemdi.
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Sabaha doğru bir ara darbeci askerlerin Meclis'e helikopterle iniş yapmak üzere olduğu haberi geldi. O an bir hareketlilik 
oldu. Meclis Başkanımız ve Adalet Bakanımız polislere talimat vererek buna asla müsaade etmeyin, ne gerekiyorsa 
yapın, şiddetle karşılık verin dediler. O an orada bulunan hiçbir milletvekili korkup kaçmadı. Bence bu da takdire şayan 
bir şeydi.

7. Grup görevim nedeniyle darbenin ilk dakikalarında bana milletvekillerimizden o kadar çok telefon geldi ki, herkes 
ne yapacağız? diye soruyordu. O anlarda hiç kimse ne yapacağımızı bilmiyordu. Herkes Reisten bir talimat haberini dört 
gözle bekliyordu. Reisimizi TV'de görünceye kadar acaba o nasıl, güvenli bir yerde mi diye çok düşünüyordum. Onu 
TV'de görünce o her zamanki gibi korkusuz liderim bizi meydanlara çağırınca o kafamdaki puslu hava, ne olacak şimdi 
duyguları gitmiş ve çok mutlu olmuştum. Zira bu darbecilere hadlerini bildireceğiz, biz çok güçlüyüz duygularını çok 
yoğun yaşamaya başlamıştım.

8. Meclis sığınağında bir TV vardı, haberlerin çoğunu oradan alıyorduk. Bir de illerdeki milletvekillerimizin WhatsApp 
grubumuzdan yazdıklarından olayları takip ediyorduk. Darbe gecesi bizimle beraber nöbet tutan Meclis personelimiz 
Reşit Uzel’in kardeşi ile ilgili bir haber gelmişti. O acilen aramızdan ayrılmıştı. Daha sonra kardeşinin şehit düştüğünü 
öğrendik. Bir de yeğenim 112 acil ambulans şoförü idi o gece sabaha kadar çatışma yerlerinden yaralıları hastanelere 
taşıyordu. Onunla ilgili biraz endişem vardı. Allaha şükür bir şey olmadı.

9. Darbe bastırılmıştı. Çok mutluydum. Tüm milletvekillerimiz illerinden TBMM’ye geliyordu. Ancak Meclis'in içi 
bombalardan dolayı çok kötüydü. Kullanılacak ana arterlerde yoğun bir temizlik çalışması vardı. O anlarda bir haber 
geldi. TBMM’de Sayın Başbakanımız ile birlikte muhalefet parti liderlerinin de birer konuşma yapacağı haberi gelince 
buna da çok sevinmiştim. Darbeye karşı tek vücuttuk.

10. "Yeterrrr. Söz de karar da milletindir." ifadesi 15 Temmuzda gerçek olmuştu. 50 yaşındayım. 12 Eylül’ü ve 28 
Şubat’ları yaşadım. Cesur ve kararlı bir liderin, ümmetin umudu adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ın bir darbeyi 
nasıl bastırdığını gördüm. Dış güçlerin ülkemiz üzerindeki kötü emellerini ancak o durdurabilir, Allah ondan razı olsun. 
Rabbim ona uzun ömür versin. Zira hâlâ ona ihtiyacımız var. Ama bana göre Reisin 10-15 yıl sonra bizi yönetecek 
birisini bulup şimdiden yanında yetiştirmeye başlaması lazım. Zira bu kafirler uzun vadeli projeler yapıyorlar. Bizim de 
yapmamız lazım. Ülkemiz ve islam âlemi için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

11. Darbe gecesi Mehmet Muş başkanın SMS gönder.  Ankara'daki tüm milletvekillerini Meclis'e çağır talimatı sonrası SMS 
gönderdik. Ancak SMS gider gitmez ismini veremeyeceğim bazı büyüklerim beni aradı bunun yanlış bir karar olduğunu 
milletvekillerini Meclis'e toplamanın milletvekillerini hedef yapacağını söylemişlerdi. Ancak sabah olduğunda herkes 
milletvekillerini Meclis'e toplamanın ne kadar doğru bir karar olduğunu gördü. Zira Meclis'in bombalanmasının hem 
ülkemizde hem de yurt dışında müthiş yankı uyandırdığını düşünüyorum. Hem ülkemizde hem de yurt dışında bazı 
zihniyetler Külliye bombalansa sevinirlerdi ama Meclis'in bombalanmasını onların bile tasvip etmediğini düşünüyorum.

Meclis bombalanırken ben de içinde idim. O an bende ölebilirdim. Ama darbecilerin ne kadar zalim olduğunu tüm 
dünyaya gösterdiği için iyi ki SMS çekip milletvekillerimizi Meclis'e çağırmışız.
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Nurullah ÖZTÜRK

1. Sınıf Emniyet Müdürü 
Dönemin TBMM Koruma Daire Başkanı

15 Temmuz 2016 günü saat 21.30 sıralarında, Genelkurmay önünde 8-9 adet ambulans ve 3-4 tane polis ekibinin 
geldiği, Ankara Valisinin Dikmen Kapı girişinde beklediği,  haber merkezi tarafından; 

Akabinde Millî Saraylar Şube Müdürünün Beylerbeyi Sarayında görevli polis memurunun göğsüne askerler tarafından 
silah doğrultularak silahının alındığı ve askerlerin, Beylerbeyi'ndeki köprüyü trafiğe kapattığı bilgileri telefonla tarafıma 
bildirilmiştir.

Alınan bilgiler anında Emniyet Genel Müdürüne ve Meclis Başkanına anında iletilmiş ve zaman kaybetmeden Meclis 
Külliyesine geçilmiştir.

Saat 22.40 sıralarında, Meclis Külliyesine, milletvekillerimiz hariç girişler durdurulmuş. Ayrancı ve Dikmen Giriş Kapıları 
tamamen, Çankaya Kapısı ise kontrollü olarak ikişer otobüsle trafiğe kapatılmıştır.

Meclis'te görevli izinde veya istirahatte olan Emniyet personelinin göreve gelmeleri sağlanmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşülüp 30 adet kaleşnikov silah ve yeterli fişek alınmış, bir gün sonra ise 30 adet G3 
piyade tüfeği ve çelik yelek takviye yapılmıştır. 

Personele Külliyeye dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlike anında "VUR" emri verilmiştir.

Saat 00.37 itibari ile Çankaya Kapısı tarafından 4 adet,  Dikmen Caddesi üzerinden 8 adet, toplam 12 tank Meclis 
etrafında görülmüştür. 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından zaman zaman gelen taciz atışlarına nokta ve devriyelerimiz anında ateşe karşılık 
vermişlerdir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 02.32 / 03.22 / 03.23 sıralarında uçak tarafından 3 defa bombalanmıştır. Sabaha kadar 

15’in üzerinde patlama sesi duyulmuştur. Ayrıca helikopter sekizin üzerinde ateş etmek suretiyle sorti yapmıştır. 

Helikopterin gece boyunca, gün ağarana kadar Külliyeyi taraması sırasında, polisimiz ateşle karşılık vermiş, Külliye tören 

alanına inmeye çalışan helikopterin inişi engellenmiştir.  

Bu patlamalar neticesinde, Ana Binada ve Ziyaretçi Kabul Salonunda büyük hasar meydana gelmiş, toplam 18 

personelimiz ile 1 vekil eşi ve çocuğu yaralanmıştır.

İlerleyen saatlerde vatandaş ve polisimiz tarafından bir adet ZPT zapt edilmiş, Dikmen Kapıda 1 gün bekletilmiştir.

O gece Sayın Meclis Başkanımız milletvekillerine haber göndererek Genel Kurulu açmış, Genel Kurul Meclis Başkanımızın 

Başkanlığında, 79’u AK PARTİ milletvekili, 15’i CHP milletvekili, 7’si MHP milletvekili olmak üzere 101 milletvekili ile 

çalışmalarına başlamıştır. Külliye'nin ilk bombalanmasından sonra Meclis çalışmalarına sığınakta devam etmiştir. 
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 Tayfun KARAKUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Polisi

O gece yani 15 Temmuz   Cuma akşamı istirahate ayrılmak üzere oturduğum semte geldiğimde merkezde oturan 
arkadaşlarımdan beni telefonla arayarak şehrin üzerinde uçakların alçaktan uçmaya başladığını haber aldım. Daha 
sonra ortak görev yazışma grubumuza konuyla alakalı arkadaşlarımızdan bilgilendirme mesajları gelmeye başladı 
saat 21.00 sıralarıydı. Ortada bir bilgi kirliliği bunun üzerine tanıdığım askerlerden basına yansıdığı gibi   bir tatbikat 
olup olmadığını öğrenmek üzere telefonla aradım hiçbir şeyden haberlerinin olmadığını öğrendim. Meclis'e yakın 
olan arkadaşlar uçakların alçalmaya başladığını ve Genelkurmay Başkanlığından silah sesleri geldiğini söylediler bu 
haber üzerine arkadaşım olan 112 deki başhekim yardımcısını aradım Genelkurmay’dan ambulans talebi olduğunu 
ancak kapıya giden ambulansa yaralı veya ölü verilmediğini ama ekibin yaralı veya ölü şahsı gördüğünü söyledi. Bu 
haberlerin doğrultusunda ortak grubumuzun yazışmaları ve sıralı amirlerimizi telefonla bilgilendirdik. Aynı bölgede 
oturan  meslektaşlarımla  organize olarak  birlikte hareket ederek arkalı önlü konvoy halinde  görev yerlerimize geçmek 
üzere yapılan çağrı üzerine saat 23.00 sıralarında Meclis'e geldim. Gelirken kullandığım güzergahta gördüğün tanklar 
ve onların önünde duran araçların üzerinden geçtiğini fark edince bu olay Atatürk Bulvarı Amerikan Büyükelçiliği 
köşesinde oldu olayın ciddiyetinin ve bir tatbikat olmadığının farkına vardım. Meclis'e geldiğimizde arkadaşlarla 
organize olarak sıralı amirlerimizin talimatıyla Meclis'in ön tarafı İçişleri Bakanlığına  bakan merdivenlerde mevzilendik. 
Meclis Koruma Daire Başkanlığımıza ait siyah doblo marka araçla tarafımıza otomatik silah ve mühimmat getirildi. Tam 
bu esnada Genelkurmay Başkanlığından rastgele açılan silah sesleri ve üzerimize gelen mermilerle olayın ciddiyetinin 
bir kez daha farkına vardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanımızın cep telefonlarına gönderdiği                                              
23.34 saatli emir mesajın, gereğini yerine getirmek üzere mevzilerimizdeydik. Telsiz anonslarımızdan giriş kapılarına 
tankların yanaştığını da öğrendik. Bu esnada bir grup vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğü önünden Genelkurmaya 
doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçmiş ve yine telsiz anonslarından bunun bir darbe girişimi olduğunu 
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görevli olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına hiç kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğimizi amirlerimiz 
tarafından sürekli telsiz anonslarıyla  defaten uyarıldık. Ön tarafta çatışmalar sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanımızın Genel Kurulu açacağı ve Ana Binada görevli arkadaşların Genel Kurula gelmesi emrini aldık. Bende 
görev yerim olan Genel Kurula geldiğimde iktidar ve muhalefet milletvekillerinden oluşan yaklaşık 60-70 kişilik 
milletvekilleriyle Genel Kurul açıldı. Meclis Başkanımızın talimatıyla Genel Kurula alınan kameralarla oturumun canlı 
yayınlanması sağlandı konuşmalar devam ederken uçakların alçaktan uçuşları ve sonik patlamalarla kırılan camların 
seslerini ve dışarıdan gelen silah sesleri olayın vehametini anlatmaya yetiyordu. Konuşmalar devam ederken şiddetli 
bir patlamayla (uçaktan atılan 1. bomba) tavandan dökülen camlar ve parçalar neticesinde Meclis  Başkanımız, koruma 
amiri komiserimize   yöneldik. Meclis Başkanımız   ısrarla orada kalmak istediklerini beyan ettiler. İçeride bulunan 
bütün milletvekilleri salonu terk etmeyeceklerini öleceklerse burada öleceklerini ısrarla söylediler. Kendilerine alt 
katta yine bu çatı altında olacaklarını ve çalışmalarını orada yürütebileceklerini başkanlık koruma amiri komiserimize 
1 no’lu sığınağın bu amaçla yapıldığını ilettim kendisi ısrarla kalmak isteyen Meclis Başkanımıza durumu izah etti. 
Başkanlık kürsü arkasından alt katta bulunan 1 no’lu sığınağa inmelerine arkadaşlarımla birlikte öncülük ettim. Tüm 
milletvekilleri ve Meclis Başkanının Meclis Salonunu tahliyesinden kısa bir süre sonra güçlü bir bomba (uçaktan atılan 
2. bomba) üzerimizde patladı. Kalabalık  arasında çıkmak isteyen milletvekillerine ısrarla burada kalmaları ve güvenli 
olduğu çağrısını yaptık. Bu tahliye sonrasında asli görevim olan korumakla mükellef olduğumuz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ni savunmak üzere 1 no'lu kapı önünden Atatürk Anıtı’nın olduğu noktaya geldim.

Her geçen dakika şiddetini artıran uçak ve helikopter saldırıları ve çaprazımızda bulunan Genelkurmay Başkanlığı 
Binası’ndan tarafımıza atılan izli mermiler vardı.

Çatışmaların yoğunlaştığı esnada 1 no'lu kapıya kadar geri çekilip daha sonra tekrar mukavemet göstermek amaçlı 
ön bahçe Atatürk büstünün olduğu yere kadar çıkıp alçalan helikoptere karşı ateşle karşılık verdik. Bu esnada şarapnel 
parçalarıyla yaralanan arkadaşlarımızdan iki tanesi iç kısma indirdiğimizde kendilerinin doktor olduğunu bildiğim 
Şanlıurfa Milletvekili Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ve Eczacı olan Çorum Milletvekili Sayın Lütfiye İlksen Ceritoğlu 
Kurt'a   haber vererek arkadaşlarımıza ilk müdahalelerinin yapılması hususunu istedim. Arkadaşlarımıza yapılan ilk 
müdahaleden sonra Koruma Daire Başkanımız Sayın Nurullah Öztürk, arkadaşlarıma  kendilerini hastaneye sevk etmek 
istediklerini durumlarının nasıl olduğunu sorduğunda iki arkadaşımız “Başkanım biz buradayız bir yere gitmiyoruz 
sizinle birlikteyiz ve burada kalacağız öleceksek burada öleceğiz.” sözleri orada bulunan Başkanımız başta olmak üzere 
herkes için bu onurlu savunmanın ışığı oldu. 

Sabah gün ağarıncaya kadar devam eden bu çatışma ortamında en son çok daha yüksekten uçan iki savaş uçağıyla 
havadan yapılan saldırılar biraz olsun hafifledi. En son Genelkurmay Başkanlığı Binası'ndan gelen silah sesleri ve 
akabinde yine o binada bulunanlara teslim olun çağrıları bulunduğumuz noktaya kadar  ulaşıyordu. 

O  gece başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız olmak üzere; Meclis İdare Amirleri son ana kadar soğukkanlılıklarını 
koruyan ve bizlere yardımcı olan burada bulunan tüm milletvekillerine   ve en önemlisi tanklar ve kurşunlar önünde 
“Polis abi biz önüne duralım sana isabet etmesin.” diyen yüce milletimize  minnettarım.

Rabbim bu millete bir daha böyle bir gün yaşatmasın inşallah…   Saygılarımla.
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Coşkun ERGÜL

Anadolu Ajansı Parlamento Muhabiri

Dikmen’de oturuyorum. O gün saat 21.00 civarındaydı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını görünce, “Ne oluyor 

acaba?” diye pencerelere koştuk. Ben “Herhalde tatbikat var, ondan uçuyorlardır.” diye düşündüm. Fakat alçak uçuşların 

devam etmesi üzerine tedirgin olduk ve bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladık. Ben de ne olduğunu anlamak 

için bir kaç telefon görüşmesi yaptım. Meclis Büromuzun WhatsApp grubu var, oradan, Meclis’e geçmemiz söylenince, 

AK PARTİ Grup Başkanvekillerini aradım, konuştuğum bir kaç kişi, ne olduğunu kendilerinin de anlamadığını söyledi. 

AK PARTİ grup başkanvekili İlknur İnceöz’le de konuştum. İlknur Hanım bana, Meclis’e geçtiklerini ve Genel Kurulu 

toplayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Meclis’e gitmek için arabayla yola çıktım.

Bu arada sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Dikmen Caddesi'ne çıktığımda polisler, Genelkurmay kavşağında çatışma 

olduğunu söyleyerek arabamla gitmeme izin vermediler. Bunun üzerine eve geçtim. Bir süre bekledikten sonra tekrar 

yola çıktım. Arabamla Dikmen Kapı'ya geldim, Meclis'e arabayla girmek mümkün değildi, girişleri kapatılmıştı. 

Bunun üzerine arabayı yolun kenarına park ederek polis noktasına koştum. Polisler milletvekili dışında kimseyi içeri 

alamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine İlknur Hanım'ı tekrar aradım ve beni almadıklarını söyledim. O da beni içeri 

alacaklarını söyledi. Ben bu arada polis noktasında beklerken, darbeci askerler, Genelkurmay tarafından ateş etmeye 

başladılar, polisler de eğilmemizi söyledi. Hepsinin eli tetikdeydi. Eğilerek ve koşarak Ana Binaya geldim, ön kapıdan 

da Genel Kurul’a girdim. Normalde gazetecilerin Genel Kurul Salonuna, milletvekillerinin olduğu yerden girmesi yasak 

ama İlknur Hanım, önemli bir gün olduğu için Genel Kurul’a girmemi sağladı. Salona girince Başkanlık Divanı’nda 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı, salonda da iktidardan ve muhalefetten milletvekillerini gördüm, bazılarının üstünde, 

aceleyle geldiklerinden gömlek, ceket olmadığını, tişörtle geldiklerini farkettim.
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İsmail Kahraman’ın çağrısıyla AK PARTİ’den Mehmet Muş, CHP’den Özgür Özel, MHP’den Erkan Akçay Divana gelip 

konuştular. O anlarda ilginç şeyler de oldu, Özgür Özel tişörtle gelmişti, kürsüye çıkarken Meclis İdare Amiri Ahmet 

Gündoğdu Özgür Bey'e ceketini verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüde konuşurken bomba atıldı ve içerisini toz 

bulutu kapladı. İlk bombada Genel Kurul, çalışmalarına devam etti, ancak ikinci bomba daha şiddetli olunca sığınağa 

inilmesi gündeme geldi.

İkinci bomba atılınca muhalefet kulisine çıktım. Çünkü bomba o tarafa doğru atılmıştı.

Kuliste MHP’li Oktay Vural’ın, ağlayan oğluna sarıldığını ve “Allah büyüktür oğlum korkma.” diyerek oğlunu 

sakinleştirdiğini gördüm. Kafasından, kolundan yaralanan polisler de çay ocağının olduğu tarafa doğru geliyordu. Sonra 

öğrendik ki o bombada 12 polis yaralanmış, 2 polis de ilk ziyaretçi binasının oraya, bahçeye atılan bombada yaralanmış. 

Ben de bu arada Genel Kurulda ve kuliste olanları cep telefonumun kamerası ile çekiyorum.

Genel Kurul Salonuna tekrar girdim. Bekir Bozdağ, “Burada kalalım, gitmeyelim.” diyordu, ancak koruma müdürü, “Sizin 

güvenliğinizi sağlamam için sığınağa inmeniz gerekiyor.” diye ısrar edince, hep birlikte sığınağa inme kararı alındı. Bu 

arada Genel Kurul birden kapatılmadı, normal Meclis kapatılıyor gibi kapatıldı. Alt kattaki sığınağa indik, bir bomba 

daha atılınca onun da altında bir sığınak varmış, oraya indik.

Gündüz Genel Kurulun açılması ve orada okunması için bir bildirinin kaleme alınması gerektiği konuşuldu. Meclis Başkanı 

Kahraman, eski Meclis başkanları, grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleriyle bir odaya geçip bildiriyi hazırladılar. Biz 

de bir tane televizyon var, oradan gelişmeleri öğrenmeye çalışıyoruz. Ben bir yandan da çektiğim fotoğraf ve görüntüler 

ile haberleri ajansa iletmeye çalışıyorum. Sığınakta beklerken emniyet kuvvetleri zaman zaman Meclis Başkanına 

bilgi veriyorlardı. Helikopterle asker indirmeye çalıştıklarını ve Meclis polislerinin onları püskürttüğünü öğrendik. 

Sığınaktaki polisler, arkadaşları yukarıda çatışırken, sığınağın giriş kapılarını tutmuş, elleri tetikte bekliyordu. O anlar 

film sahnelerini andırıyordu.  Helikopterin tarama sesi ile çatışma seslerini duyabiliyorduk.

Sığınaktakilerin, kendilerini arayanlara sürekli olarak “İyiyim, bir şeyim yok.” dediğini hâlâ duyabiliyorum. O anlar, orada 

bulunanlar için çok zor anlardı. Çünkü arayan kişi, merak ediyor; sığınaktaki de iyi olduğunu arayana inandırmaya, 

endişeleri gidermeye çalışıyordu.

Sabaha doğru durumun biraz normale döndüğü, darbecilerin teslim olmaya başladığı haberleri gelince, herkeste 

moraller düzelmeye başladı. Korku değil ama bir endişe vardı, belki sevdiklerini bir daha göremeyecek olmanın 

hüznü vardı.

Sabah 7.00 civarında polise, yukarısının güvenli olup olmadığını sordum. Polisin, güvenli ama dikkatli olmam gerektiği 

uyarısıyla yukarı çıktım.

Binanın halini görünce büyük bir şok yaşadım. Özellikle Başbakanın makamının bulunduğu kat harabeye dönmüştü, 

iki beton kolonun demirleri görünüyordu. Oranın, kulislerin, bahçenin, Dikmen Kapı’da ele geçirilen tankın görüntü ve 

fotoğraflarını çekerek ajansa gönderdim. Sığınaktayken, bu kadar tahribat olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Oraları 
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görünce insanın küçük dilini yutası geliyor. Orada bulunan herkes için çok acı ve hüzünlü bir gündü. Yukarı çıkıp tabloyu 

gördükten sonra ne kadar büyük bir tehlike atlattığımızı görmüş oldum.

Milletvekillerinin o gece Meclis’e gelmesi, iktidarıyla muhalefetiyle birlik görüntüsü vermesi, Meclisi'ne sahip çıkması 

bence çok güzel bir tabloydu. Meclis; milletvekiliyle, personeliyle, basınıyla, başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin 

karşısında dimdik durmuş; milletvekilleri, milletinin vekilleri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umarım bir daha 

böyle geceler, günler yaşamayız. Bütün millete geçmiş olsun. 
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Hande FIRAT

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi 
(Dönemin CNN Türk Ankara Temsilcisi)

15 Temmuz gecesi neler yaşadı? Cumhurbaşkanına FaceTime’la bağlanmak nasıl aklına geldi, onunla konuşurken ne 
hissetti? 11 yaşındaki kızı darbe girişiminden nasıl etkilendi? Darbe gecesinin haberciliğiyle öne çıkan ismi Doğan TV 
Ankara Temsilcisi Hande Fırat anlattı.

Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği geceyi Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe 
Arman’a anlattı.

İşte o söyleşi:

Hande Fırat… Cesur, dürüst, gözükara bir haberci. Deneyimli ve soğukkanlı. Ve ayıptır söylemesi Sophia Loren kadar 
güzel. Bu mesleğe de âşık. Gece muhabirliğiyle başladı, 20 yıl boyunca televizyon haberciliğinin her alanında çalıştı. 
Sağlık muhabirliği, polis muhabirliği, millî eğitim muhabirliği, son olarak da uzun yıllar başbakanlık muhabirliği yaptı. 
Şimdi CNN Türk Ankara ondan soruluyor.

15 Temmuz darbe girişiminde muhteşem bir gazetecilik yaptı, Cumhurbaşkanıyla FaceTime üzerinden konuştu ve darbe 
girişiminin gidişatını değiştirdi. Hande Fırat’ı yakaladım, sordum…

CNN Türk’ün Ankara temsilcisisin. Darbe girişiminde öne çıkan kadınsın. Seni tebrik ediyorum, bence harika bir 
habercilik yaptın.

- Teşekkür ederim. Ben sadece sorumlu gazetecilik ne gerektiriyorsa, onu yaptım.

Hadi o kâbus gecesine dönelim. Ne oldu? Nasıl oldu?

- Aslında normal, sakin bir gündü. İş bitti. Çıktım kanaldan, ailemle, kızım Nehir’le yemeğe gittik. Günaydın’a. Yemekten 
sonra eve geçtik, telefonum çaldı. Haber müdürüm Dicle aradı, “Tuhaf bir hareketlilik var. Haberin olsun!” dedi.
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Sen ne yaptın?

- Her habercinin yapacağını! Tek tek haber kaynaklarımı aramaya başladım. MİT’ten, emniyetten, askerden… “Evet, 
bir tuhaflık var. Biz de algılamaya çalışıyoruz.” dediler. Ben sağı solu ararken, İstanbul’dan Erdoğan Aktaş aradı, “Hande” 
dedi, “Boğaz Köprüsü’nde askerler görülmüş!” Ben tekrar haber kaynaklarıma döndüm. Ve kanala geçmeye karar 
verdim. O sırada yoldan sürekli siyasetçileri arıyorum. Kimsenin bir şeyden haberi yok.

Senin daha önce bir darbe tecrüben var mı?

- Ben 1974’lüyüm. 12 Eylül’de 6 yaşındaydım. Esat’ta oturuyorduk, lastikler mastikler bizim kapının önünde yakılırdı. 
Çatışma olduğunda, anneannemin, kardeşimle beni ellerimizden tutarak kaçırdığını, dükkânların içinde saklandığımızı 
bilirim. Darbe tecrübem bu kadar. Ama yaptığım iş sebebiyle okuyan bir kadınım…

Kanala doğru gidiyorsun, ne geçiyor içinden?

- Haber konusunda hastalıklı biriyim ben! Ne olduğunu öğrenmeye kilitlendim. Bu arada CNN ekranında, ufak ufak 
“Asker sokakta” lafları dönmeye başladı. İlk anlar. Köprünün üstü…

O görüntüyü görünce ne hissettin?

- Şok geçirdim! “Anormal bir durum var. İşin aslı nedir? Öğren!” İçimdeki ses bunu söylüyor. Türkiye genelinde tanıdığım 
birtakım askerî yetkililer var, onları aramaya başladım. Çünkü Genelkurmay Karargâhındaki haber kaynaklarım 
telefonumu açmıyor. Oysa iyidir diyaloğumuz. Türkiye genelindeki askerî yetkililerle konuştuğumda, “Hande, asker bir 
işe kalkıştı. Çok uzun bir gece olacak! Ama daha neyin ne olduğu belli değil. Komutanlar işin içinde olmayabilir.” dediler. 
Başkalarını da aramaya başladım. Başbakanlığın hiçbir şeyden haberi yoktu. Bakanlarla konuşuyorum, onlar bana 
soruyor, “N’oluyor Hande?” diye. O arada ben Aydın Bey’i aradım, Aydın Doğan’ı. Dedim ki, “Ankara çok karışık. Askerler 
sokağa çıkıyor. Hatta, ‘Darbe oluyor!’ diyenler var. Bunların hiçbiri resmî değil. Ekrana da yansımış değil. Ama bir tuhaflık 
var. Çözmeye çalışıyoruz. Komutanlara ulaşamıyorum. Genelkurmay Karargâhı’ndaki yakın haber kaynaklarımın 
hiçbirine ulaşamıyorum. Siyasetçilerin de haberi yok.” Aydın Bey bana “Kızım” dedi, “Hepinize güç diliyorum. İyi 
gazetecilik yapın ve kesinlikle demokrasinin içinde kalın. Demokrasinin yanından ayrılmayın.” Aynen böyle dedi. Bu, 
bana çok cesaret verdi. Sonuna kadar bizi destekleyen bir patronumuz var. Ve tavrı net: “Demokrasinin içinde kalın!”

Sonra?

- CNN Türk Ankara olarak bir WhatsApp grubumuz var, hemen bütün arkadaşlara yazdım, bütün muhabirlere görev 
dağılımı yapıldı. Bunların hepsi, 10-15 dakika içinde oluyor. “Serhat, Genelkurmay’a gitsin, Murat şuraya gitsin, öbürü 
buraya gitsin, teknik ekip gelsin, herkes yayına hazırlansın!” 

Hep böyle hızlı mısın?

- Evet, çünkü ölesiye sevdiğim bir işim var. İş gibi gelmiyor. Biz, bütün ekip, o kanalda sadece çalışmıyoruz, orada 
yaşıyoruz! O yüzden hızlıyız ve işimize bağlıyız. Derken haberler akmaya başladı. Hepsi, “Ankara’dan son dakika.” diye 
yayına gidiyordu. Fakat o da ne! Jetler havalandı. Bu arada, öğrendik ki bizim muhabirlerimizin oldukları yerlere de ateş 
açılıyor. Can güvenlikleri gittikçe yok olmaya başladı. Bir taraftan onları düşünüyorum. Kendini yere atanlar, çimlerde 
sürünenler, hastaneye sığınanlar. Hem onlarla haberleşiyorum hem yayın masasındaki telefonlarla konuşuyorum.
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Cumhurbaşkanlığını da arıyorsun…

- Tabii ki… Sonunda ulaştım Hasan’a. Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a. “İyi misiniz? Ne oluyor, 
ne bitiyor?” dedim. “Marmaris’teyiz, biz de anlamaya çalışıyoruz.” dedi. İlk konuşma bu. “Karşılıklı haberleşelim.” diye 
kapattık. Cumhurbaşkanı iyi, Marmaris’te ve dönmüyor. Bunlar da ekrana girdi. Fakat biz o sırada, Cumhurbaşkanına 
yönelik harekât için iki helikopterin havalandığını filan bilmiyoruz. Bir daha aradım. “Hasan ne yapacaksınız?” dedim. 
Henüz bombalar atılmıyordu ama taramalar vardı. “Hande açıklama yapacağız!” dedi. “Peki. Canlı yayın organize 
ediyorum o zaman!” dedim. Biz zannediyoruz ki, açıklama için oraya Doğan Haber Ajansı’ndan birilerini yollayabileceğiz. 
Marmaris’e saldırı olacağından haberimiz yok tabii…

Gecenin ilk saatleri bunlar…

- Evet. Hatta “Son dakika” yazdırdım, “Cumhurbaşkanı açıklama yapacak.” diye. Elçin’e de “İstanbul’la konuşun, Doğan 
Haber Ajansı, Cumhurbaşkanının bulunduğu yere, Marmaris’e geçsin!” dedim. Fakat bu arada hareketlenme artıyor. 
Yayındayız, birden fark ettim ki, bir saat geçmiş ama Cumhurbaşkanlığından ne bir açıklama var ne de başka bir şey. 
Abdulkadir’le yan yana oturuyoruz. İstanbul da kendi arasında konuşuyor. “Ya” dedim, “Cumhurbaşkanı açıklama 
yapacaktı, ne oldu acaba?” Ama biz o sırada hâlâ Cumhurbaşkanına saldırı olduğunu, onların Marmaris’teki otelden 
ayrılıp Dalaman’a geçtiklerini bilmiyoruz. Kimse bilmiyor.

Peki ne yaptınız?

- Hasan’ı tekrar aradım, “Açıklama yapacaktınız ne oldu?” dedim. Sesi bir tuhaftı. “Pek öyle gelişmedi olaylar Hande.” 
dedi. “Ne oldu?” dedim. “Açıklama yapacak durum yok, biz Periscope’tan yayın yaptık!” dedi. “Periscope’tan ne yayını ya? 
Hiçbirimizin haberi yok! Nereden alacağız biz o yayını?” dedim, “Cumhurbaşkanı konuştuysa mutlaka vermeniz lazım.” 
dedim. “Periscope’un varsa Periscope’tan yayın yap!” dedi. Benim o beyaz telefonda da Periscope yok ama FaceTime var. 
Çünkü 11 yaşındaki kızım Nehir bir FaceTime canavarı. Onunla öyle haberleşiyoruz. “Ya” dedim, “Bize konuşsun o zaman 
Cumhurbaşkanı!” O kadar ısrar ettim, o kadar ısrar ettim ki, “Dur” dedi Hasan, “Beyefendiye bir sorayım.”

Sonra?

- Sonra valla telefonum çaldı. Hasan, “Hande tamam, FaceTime yapalım.” dedi.

Yani aklına o anda FaceTime, kızından dolayı mı geldi?

- Aynen öyle! 11 yaşında herkese, her şeye yetişen, çok akıllı bir kızım var. Haberci olduğum için de çalışma saatlerim 
anormal. Ben eşimle de ayrıyım. Hayatımızı FaceTime kurtarıyor. O babasıyla bir yere gittiğinde de Facetime’dan 
haberleşiyoruz. Hayatımızın bir parçası. Bir de, biliyorsun, yeni nesil bu akıllı telefon kullanımına çok hâkim. İster istemez 
sen de öğreniyorsun. Hemen açtım FaceTime’ı önce ve işte karşımda…. Önde Hasan Doğan, arkada Cumhurbaşkanı. 
Ben bu arada da kimseye bir şey söylememiştim.

Stüdyonun içindesin, kimsenin haberi yok, elindeki telefondan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görüyorsun, öyle mi?

- Evet öyle! Onlar da birazdan Cumhurbaşkanının sesini duydular. Herkes küçük bir şaşkınlık geçirdi. Hatta büyük bir 
şaşkınlık. Sonra da hepinizin dinlediği o konuşma gerçekleşti.



Gazi Meclis'te O Gece

705

Hep böyle pratik misin?

- Evet.

Peki sen şaşırmadın mı?

- Şaşırmaz olur muyum? “Yok ya bana da bağlanmaz herhalde.” diye düşünüyordum. Ama bağlandı.

Sence neden sana konuştu?

- Hiçbir özel nedeni yok bence. Aramak ve ısrar etmekle ilgili. Ben sonra CNN International’da da dinledim 
Cumhurbaşkanını. Galiba onların, ulusal kanallara çıkmakla ilgili birtakım girişimleri olmuş, ben öyle algıladım 
sözlerinden. Ama çıkamamışlar, bir sorun yaşanmış, ne olduğunu bilmiyorum.   Benim o an, tek derdim Cumhurbaşkanının 
o gece konuşmasıydı, dünyanın her yerinde büyük haberdir.

Ve sen hızlı, ısrarcı ve pratik davrandın. Öbürleri prosedüre takıldılar öyle mi?

- Muhtemelen öyle. Kimin ne yaşadığını bilmiyorum. O an, işin boyutunu da algılayamıyorduk. Haberci içgüdüsüyle o an, 
Cumhurbaşkanının konuşmasına gecenin en büyük haberi diye bakıyordum. Amacım, haberi almak ve Cumhurbaşkanını 
ilk konuşturan kanal olmaktı.

Güya darbe kurguymuş, röportaj da kurguymuş!

Bu konuşma sence gidişatı nasıl etkiledi?

- Valla, o gece bunun değerlendirmesini yapamazdım ama şu an görüyorum ki, gerçekten önemli. Bir defa şu: Evet, 
Türkiye’de acayip işler oluyor. 2016 yılında birileri darbe yapmaya kalkıyor. Silahlar, uçaklar, helikopterler havada. 
Herkes Cumhurbaşkanının yaşayıp yaşamadığını, iyi olup olmadığını, görevinin başında olup olmadığını merak ediyor. 
Bir defa en kritiği buydu. Biz, onun görüntüsünü verebildik. Bu açıdan çok önemli. Yani Cumhurbaşkanı yaşıyor ve 
görevinin başında. Üstelik iyi. Ona bir saldırı gerçekleştiği halde. Artı mesajları da çok iyiydi. Bence Türk siyasi tarihinin 
en önemli devlet adamlarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve o gece verdiği mesajlarla bütün bu 
felaketi bambaşka bir yöne çevirdi. 

Neydi o mesajlar?

- “Demokrasiye sahip çıkın!” demesi. Bu mesaj, tamamen darbenin gidişatını değiştirdi. Şimdi şimdi öğreniyoruz ki 
biz, aslında bu iş sabah 03.00’te yapılacakmış. 03.00 ile 06.00 arasında memlekette herkesi paketleyeceklerdi, sabah 
06.00’da da sıkıyönetim ilan edilmiş olacaktı. 

Ama bunu MİT öğleden sonra 16.00’da öğreniyor değil mi?

- Evet, o haberi de ilk veren benim. Saat 16.00’da bir istihbarat geliyor MİT’e. Ama bu istihbarat, “Darbe olacak, 
Genelkurmayı basacaklar.” istihbaratı değil. Sadece “Kara Havacılık Okulu’nda bir hareketlilik var istihbaratı. Saat 
16.30’da da MİT Müsteşarıyla görüşülüyor. Bu bilgi, kendisine iletiliyor. 18.30’a kadar da Genelkurmay Karargâhında 
kapsamlı bir toplantı yapılıyor. Genelkurmay Başkanı, İkinci Başkan, Kara Kuvvetleri Komutanı ve MİT Müsteşarı bu 
bilgiyi değerlendiriyorlar. Bu arada Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanını, o Kara Havacılık binasına 
gönderiyor ve diyor ki, “Git bakalım, oralarda bir dolan, var mı böyle bir şey?” Kara Kuvvetleri Komutanı gidiyor, bir 
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süre orada kalıyor, oradaki komutandan bilgi alıyor. Genelkurmay Başkanının yanına gidiyor, diyor ki, “Bir hareketlilik 
yok. Her şey sakin!” Buna rağmen birtakım kararlar ve tedbirler alıyorlar. “Askeri uçaklar havalanmasın. Zırhlı araçlar 
emirsiz çıkmasın.” gibi. Bu emirleri de birliklere gönderiyorlar. Yani “Bir-iki istihbarat aldık. Hareketlilik var dendi. Kuvvet 
Komutanını gönderdik bakmaya ama bir şey tespit edemedik, buna rağmen önlem aldık ama sonuç olarak, söylentileri 
somut bir şeye dönüştüremedik!” Ayrıca konuştuğum herkes şunu söylüyor: “Genelkurmay Karargâhının içinde baskın 
yiyeceğimizi de öngöremedik!” Gerçekten acayip işler döndü o gece Türkiye’de, Ankara’da ve İstanbul’da.

Ne kadar heyecanlandın Cumhurbaşkanıyla konuşurken?

- Ee çok. Bir de gergindim. Şunun için: Darbe dediğimiz şey, insanların ölmesi. Ateş açılıyor, tepemizden F-16 uçuyor, 
kızım telefon açıyor, “Korkuyorum, ne zaman işin bitecek, ne zaman geleceksin?” diyor. Korktum tabii. İşin çok kötü 
yerlere varabileceği ihtimali beni aşırı korkuttu. 

Ama tereddüt ediyor gibi de durmuyordun. Bu güvenin sebebi ne? Tecrübe mi kişilik mi?

- İkisi de. Ama daha çok kişilik. Soğukkanlı bir insanım. 

Cumhurbaşkanı konuşmaya başladığı anda, Türkiye’de farklı bir tarih yazıldı. Sen bunun farkında mıydın?

- Evet farkındaydım. Şunu söyleyeyim, muhtemelen beni çok eleştirenler de var ama doğru bildiğimi yaptım. Tamam 
gazetecilik yaptım, insanlığımı da es geçemeyeceğim. Bugünlerde her yerden telefon alıyorum. Muhalefetten, 
iktidardan, işadamlarından, normal vatandaştan. Çiçek yollayanlar bile çıkıyor. “İmza: Vatandaş” diye. Tehdit edip, 
hakaret edenler de yok değil. Bir bakan aradı. “Hande” dedi, “Seni yıllardır tanıyoruz. Bütün röportajlarında Sayın 
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bakan ifadesini kullanırsın. Hayatında ilk kez, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız’ dedin”. 
Doğru. Bunu yaptım Ayşe. “Sayın Cumhurbaşkanımız” diye hitap ettim… 

İçinden mi geldi o anda?

- Evet, çünkü 2016’dayız. Ve ben gerçekten, Suriye olmak istemiyorum. Hiçbir koşulda. Benim bir kızım var, hepimizin 
çocukları var. Şöyle düşün, iki gün önce hepimiz Pokemon Go konuşuyorduk. Çoğumuz İngilizce biliyoruz, Almanca, 
Fransızca öğreniyoruz. Yabancı dizileri, Türk dizilerini takip ediyoruz, dünyayı izliyoruz. Tatil planlarımız var. Hayallerimiz 
var. Deli gibi kitap okuyoruz. Dünyanın her yeriyle görüntülü konuşuyoruz. Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Çağdaş 
insanlarız. Biz Afrika’da açlık çeken bir ülke değiliz. Ya da bombaların altında bir ülke değildik. Demokrasi büyük bir 
güzellik ve biz ona sahip çıkmalıyız. Benim çocuğum başka türlü yaşamamalı. Benim derken, senin çocuğun, öbürünün 
çocuğu. Sen de böyle yaşamamalısın, ben de böyle yaşamamalıyım. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız dedim.

Dediğin gibi, sevenlerin kadar sevmeyenlerin de var. Ekşi Sözlük’te mesela, “Hükümet yanlısı. Ödülünü alır mutlaka!” 
diye yazdılar. Buna cevabın ne?

- Valla, beni hiç ilgilendirmiyor. Yanıt verme gereği bile hissetmedim. Düşünsene şunu bile dediler: Güya beraber 
planlamışız. Bu darbe bir kurguymuş, röportaj da bir kurguymuş. E yok artık! Kimseye bunun aksini ispat etmek zorunda 
değilim. Yaşadıklarımı ben biliyorum, Ankara’daki bütün haberciler biliyor. Herkesin gözü önünde yaşandı zaten.

250 bin dolarlık özgürlük telefonu.
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O telefona Suudi bir işadamı, 250 bin dolar vermiş ve adını ‘Özgürlük Telefonu’ koymuş. Telefonun da meşhur oldu. Ne 
diyorsun?

- Ne diyeceğim, güldüm geçtim. Biz hiç uyumadık o gece. Çoğu zaman sığınaktaydık. Sabah Twitter’a bir gireyim bakayım 
dediğimde, inanılmaz bir şey oldu. Birdenbire takipçilerim artmaya başladı. Ve Arabistan’dan, Mısır’dan, Suriye’den, 
Lübnan’dan, Kuveyt’ten, İsrail ve Yunanistan’dan deli gibi mesajlar yağmaya başladı. “FaceTime’la demokrasiyi savundu! 
Tanklara, uçaklara rağmen gazetecilik yaptı.” gibi mesajlar vardı. İlerleyen saatlerde İngilizce bir mesaj geldi. Ben Arapça 
bilmiyorum. “Hande Hanım okuyor musunuz, bir Suudi işadamı telefonunuza 250 bin dolar teklif ediyor. Adını ‘Özgürlük 
Telefonu’ koydu.” diye.

Ne yaptın?

- Ciddiye bile almadım. Yanıt da vermedim. Dünyanın pek çok yerinden televizyonlar, gazeteler konuşmak istediler. 
Bild’e, El Cezire’ye röportaj verdim. Yunan gazetelerine, İsrail ve Amerikan gazetelerine de… Acayip bir ilgi var.

Çocuklarımız travma yaşadı.

Nehir “Darbe ne demek?” diye sorduğunda nasıl açıkladın?

- Çok zorlandım. “Nehir” dedim, “Bizim bütün askerimiz böyle değil. Askerin içinde bir grup yaptı bunu. O grup, yönetimi 
ele geçirmeye çalıştı. Ama insanları öldürdüler. Böyle insanlar her yerde çıkabilir. Ama herkes kötü demek değildir.” diye 
anlatmaya ve güven vermeye çalıştım. Bu psikoloji eminim diğer çocuklarda da vardır. Uçak sesinden nefret ediyor artık. 
“Yine mi başladı anne?” diyor. “Hayır Nehir, bir şey yok!” diyorum.

Yazık, çocuklarımızın hepsi ağır bir travma yaşadı.

-Bu meselede, herkesin alması gereken dersler var. Hepimizin. Eminim siyaset de, siyasiler de, gerçekten özgür, doğru 
yollarla yapılan yayıncılığın ne kadar önemli olduğunu görmüştür. Her kurumda iyi ve kötü insanlar olabilir ama genel 
olarak baktığımızda, biz işimizi yapmak istiyoruz ve işimizi iyi yapıyoruz. Hep de öyle yaptık. İşimizi, her koşulda yapıyor 
olabilmek önemli. Çünkü biz, işimizi yaptığımız sürece evrensel değer demokrasiyse, demokrasinin yanında duruyoruz. 
İfade özgürlüğüyse, ifade özgürlüğünün yanında duruyoruz. Hep doğru olan kazanıyor ve insanlara doğruyu vermek 
çok önemli.

Kendini nasıl hissediyorsun? “Darbeye karşı onurlu davranışta bulundum.” diye mi, “Ben bir haberciyim, haber verdim.” mi?

- İkisi bir arada. Geldiğim noktada, evet haberi verdim. İkinci olarak da şunu düşünüyorum: Ben darbeye karşı tavrımı da 
zaten belli ettim. Tavrım demokrasiden yana, seçilmiş bir cumhurbaşkanı ve seçilmiş bir hükûmetten yana. 
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Siyaset, millet iradesinin seçim yoluyla tecellisini savunur. Bu yönüyle siyaset, zorbalığın, zulmün, 
şiddetin tam karşıtıdır. Siyaset, kan ve gözyaşı akmasın, insanlar öldürülmesin, ocaklar sönmesin, hayatlar 
kararmasın; insanlar bir arada, huzur ve kardeşlik içinde yaşasın, en temel ihtiyaçlarını güvenlik içinde 
karşılayabilsinler diye yapılır.

Türkiye, 27 Mayıs 1960 sabahında, silahın siyaseti esir aldığı, şiddetin nazik ve naif bir siyaset adamı olan 
Menderes’in de yaşamına son verdiği acı bir tecrübe yaşamıştır. Menderes’i, bizim gibi ömrünü siyasi 
mücadeleye adayanlara bir tehdit olsun diye idam etmişlerdir. Biz ise, Menderes’in aziz hatırasını bir tehdit 
olarak değil, siyaset azmimizi ve kararlılığımızı artıran bir fedakârlık timsali olarak, kendimize örnek aldık. 

Millete hizmetin, her türlü tehlikeyi göze almak anlamına geldiğinin idrakiyle, “ölümü kendi içimizde 
öldürerek” bu yola çıktık. Karşılaştığımız tüm engellemelere, yaşadığımız tüm haksızlıklara rağmen, şiddeti 
dışladık, siyaseti yegâne mücadele yöntemi olarak savunduk. Siyasetin yüceltilmesi için verdiğimiz uzun 
soluklu mücadelenin, sonunda mutlaka şiddete galebe çalacağına inandık. Ellerindeki silahın gücüyle 
şiddete başvuranların, siyaset ve millet iradesi karşısında bir gün mutlaka diz çökeceklerine emindik.

15 Temmuz, siyasetin ve millî iradenin şiddet karşısındaki kat’i zaferinin adıdır. Silahsız ellerin, çıplak 
yumrukların, iman dolu göğüslerin, inanç ve cesaretin, millî irade bedeninde zulme, zorbalığa, haksızlığa, 
işgale, şiddete karşı şahlanışı olan 15 Temmuz’da milletimiz, verdiği mücadeleyle tüm dünyayı kendisine 
hayran bırakmıştır. O gece sokakları, caddeleri, meydanları darbecilerin silahlı zorbaları değil milletimizin 
iradesi zapt etmiş; milyonlarca insan, hiçbir zorlama olmadan, tamamen kendi iradeleriyle siyasetine, 
tercihlerine, özgürlüğüne, geleceğine sımsıkı sahip çıkmıştır.

Her darbe, en başta seçilmişleri etkisiz hale getirmek, milletin tercihini gasp etmek için yapılır. O gece 
millet, iradesine sahip çıkarken, milletin vekilleri de, kendilerini seçen o millete, o iradeye layık olduklarını 
göstermişlerdir. 15 Temmuz’da milletvekillerimiz, millî iradenin ve siyasetin tecelligâhı olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde sergiledikleri kahramanca duruşla kendilerine seçim yoluyla emanet edilen millî iradeye, 
siyasete, Meclis’e sahip çıkmışlardır. 

15 Temmuz’da, dışarıda millet, Meclis içinde ise vekilleri, millî irade hırsızlarına karşı cesur bir mücadele 
verdiler. Darbe girişiminin yapıldığı bir gecede TBMM’nin kapılarının açılması, ışıklarının yanması, 
milletvekillerinin akın akın Genel Kurul’a koşması, millete azim ve cesaret verirken, darbecilere korku 



14

Gazi Meclis'te O Gece

salmıştır. Bu manzara karşısında çılgına dönen darbeciler, tam da hainlere, tam da işgal kuvvetlerinin 
milis güçlerine yakışır şekilde, milletin Meclisini, gazi Meclisi bombalama cüretini göstermiştir.

Tehditler ve bombalama şeklinde sergilenen şiddet, milletin de, vekillerinin de çelikten iradesini 
kıramamıştır. Meclis ve milletvekilleri, halkıyla birlikte cesaretle direnmek suretiyle darbe girişimini 
başarısızlığa uğratmışlardır. Nasıl ki açılışından 96 yıl sonra bile TBMM’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki 
kahramanlığını unutmuyor ve unutturmuyorsak, ikinci kez gazi olan Meclisimizin 15 Temmuz 
kahramanlığını da asırlar boyu unutturmayacağız.

Bu vesileyle, bir kez daha, millî iradeyi canı pahasına savunan, kahraman milletine yaraşır şekilde 
üstlendiği vekâletin gereğini bihakkın yerine getiren, siyaseti ve millî iradeyi Türkiye düşmanlarına karşı 
koruyan milletvekillerimizi yürekten tebrik ediyorum. Yaralanan milletvekillerimize, ailelerine, Meclis 
çalışanlarımıza ve güvenlik güçlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 15 Temmuz gecesi şehit olan 
vatandaşlarımızı hürmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz’da TBMM’nin tarihî duruşunu kayıt altına alan, Türkiye’nin gelecek nesillerine ve dünya tarihine 
referans teşkil edecek bu kıymetli eserin de hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adana Milletvekilimiz 
Sayın Necdet Ünüvar’a ve katkıda bulunan herkese, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

 Recep Tayyip ERDOĞAN
 T.C. Cumhurbaşkanı 
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Bu eser, milletimize ve ülkemize yapılan hainliği unutmamak, unutturmamak ve böylece toplumsal 
hafızamıza nakşetmek üzere hazırlanmıştır. Çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımı gönülden tebrik 
ediyorum.

İkinci Dünya Savaşı’ndan ve peşinden soğuk savaşın bitmesinden sonra tasarımlanan dünyanın ve 
bölgemizin doğal varoluş imkânlarının önünü açacak kanalların sürekli tıkanmak istendiğine şahit 
oluyoruz. Bu önleyici çabanın başlıca yöntemlerinden birisi de, milletlerin ülkelerine yönelik karar verme 
hakkının ortadan kaldırılmasını amaçlayan vesayetçi ve dışa bağımlı odakların desteklenmesidir. Ancak 
bütün vesayetçi yapıların girişimlerine rağmen Türkiye’de millî irade sönümlenmemiş ve her fırsatta 
güçlenerek tercihini ve gücünü ortaya koymuştur.

15 Temmuz gecesinde gösterilen direniş, aynı zamanda Türkiye’nin hariçten tasarlanmasını reddeden 
millî bir tavırdır. Nitekim halkımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında tecessüm 
eden kendi iradesine sahip çıkmak için cansiperane harekete geçmiştir. 15 Temmuz’da işgalcilere karşı 
gösterilen direniş, Çanakkale ruhunun hâlâ dipdiri yaşadığını bizlere böylece ispat etmiştir.

Ülkemizde 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışanlar için devam eden davalar 
neticelenmeye başlamıştır. O gece ülkemize ihanet eden katiller en ağır cezalara çarptırılmaktadır. Son 
FETÖ’cü hain de hesap verene kadar bu mücadeleyi hukuk içerisinde kararlılıkla sürdüreceğimizden hiç 
kimsenin şüphesi olmamalıdır.

15 Temmuz, toplumsal hafızamızda titizlikle korunması, sürekli ayakta ve diri kalması gereken bir 
milattır. Zira hafızasını kaybeden kimliğini, kimliğini kaybeden de varlığını kaybeder. Hain darbe 
girişiminin püskürtülmesinde çok önemli rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaşananların hem 
toplumumuza, hem dünyaya, hem de gelecek nesle aktarılması için hazırlanan elinizdeki çalışma bu 
açıdan takdire şayandır. Bu eser, milletimize ve ülkemize yapılan hainliği unutmamak, unutturmamak 
ve böylece toplumsal hafızamıza nakşetmek üzere hazırlanmıştır. Çalışmada emeği geçen bütün 
arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.

Milletimizin birliği ve güvenliği, devletimizin varlığı ve bekası için canlarını seve seve feda eden 
şehitlerimizi bu değerli çalışma vesilesiyle rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ve aziz milletimize 
şükranlarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
TBMM Başkanı



16

Gazi Meclis'te O Gece

Milletlerin tarihinde kritik kavşak noktaları vardır. 15 Temmuz da bunlardan birisidir.

15 Temmuz, milletin kendi güvenliği için emanet ettiği tankları, uçakları kendi halkının üzerine sürmekten 
ve hunharca bombalamaktan imtina etmeyen bir grup “üniformalı terörist” in giriştiği bir darbe girişimidir.

15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda ülkeyi işgal hareketi idi. İçinde sivil, asker, yargı 
unsurlarını barındıran bir güruh daha önce farklı zamanlarda ve farklı şekillerde defalarca tekrarladıkları 
senaryoyu 15 Temmuz’da en kanlı şekliyle sahneye koymak istedi ama başaramadılar.

Başaramadılar, çünkü karşılarında millet ve onun temsilcileri vardı.

Millet, Başkomutanın çağrısına uyarak sokaklara, meydanlara, köprülere; vekilleri de Meclis’e koştu. 
Milletin elinde top, tüfek, tank yoktu ama hainlerde olmayan sarsılmaz bir iman ve canını bile feda 
etmekten çekinmeyecek bir vatan sevgisi vardı. İşte milleti tankların karşısına diken, vekillerini Meclis’e 
koşturan bu ruhtu.

Dünyada “Gazi” unvanı olan tek parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Çalışma günü olmamasına 
rağmen 15 Temmuz gecesi darbe harekâtının başlaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisimizi hemen 
açtık ve gece boyunca açık tuttuk. O gün Ankara’da bulunan milletvekillerinden 107 arkadaşımız Meclis’e 
koştu. Milletçe yaptığımız şanlı direnişe tahammül edemeyen meczuplar milletin bağrını, kalbini 
bombaladılar, Meclisimize bomba attılar. Gazi Meclisimizin gece boyunca hain güruh tarafından defalarca 
bombalanmasına rağmen biz Meclis’ten ayrılmadık, ayrılmayı da hiç düşünmedik. AK PARTİ, CHP ve 
MHP’den o gece Meclis’te bulunan milletvekilleri farklı düşünceleri ve parti rozetlerini bir kenara bırakarak 
millet ve bayrak için kenetlenmişlerdi. 

Tanklar namlularını Meclis’e çevirmişken, uçakların bombaları ve helikopterlerin açtığı ateşlerin altında, 
her türlü zorluğu ve şehadeti göze alarak Meclis’e koşan ve gece boyunca Meclis’te yapılan toplantıya 
katılan değerli milletvekillerimize teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. Böyle bir parlamentonun Başkanı 
olduğum için ve o meş’um gecede Meclis’te bulunduğum için Allah’a hamd ediyorum. Ama yürekten 
inanıyorum ki, çalışma günümüz olmadığı için Ankara’da bulunamayan diğer milletvekillerimizin kalpleri 
bizimle Genel Kurul Salonundaydı.
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Ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan dört partinin 
imzaladığı bir ortak bildiri yayımladık. Partiler demokrasinin yanında, darbenin karşısında olduklarını, 
darbeye birlikte karşı koyduklarını dünyaya açıkladılar. Büyük ve örnek bir dayanışma sergileyerek millî 
birlik ruhuna ve demokrasiye sahip çıkan siyasi partilerimize ve yöneticilerine teşekkür ediyorum.  Millî 
iradeye konulmak istenen ipoteğe itiraz ederek ikinci defa Meclisimiz gazilik payesini hak etti. 

15 Temmuz’dan çıkarılacak çok ders var. Türkiyemiz ve milletimiz, içeriden ve dışarıdan büyük tehditlerle, 
huzur ve güvenliğini bozarak kalkınmasını engellemek isteyen şer güçlerle karşı karşıyadır. Biz şanlı bir 
tarihin ve misyonun sahibiyiz. Biz Türkiye’yiz. Ne böldürürüz, ne bölebilirler. Ay yıldızlı bayrağımız altında; 
tek millet, tek devlet, tek vatan şuuru izinde olduğumuzu bütün dünyaya haykırıyoruz. Bu ülkede darbe 
yapmayı düşünenler artık bir değil, bin defa düşünmek zorunda olacaklar. Bizim milletimizin DNA’sında 
yiğitlik, korkusuzluk ve cesaret vardır. Cesaret korkusuzluk değil, korkuyu alt etmektir. Bu kahraman 
milleti gördükten sonra hiçbir güç artık kolay kolay darbeye girişemeyecektir. 

Milletin temsilcileri olarak görevimiz, ülkemizi ve millî irademizi tehditlere maruz kalmayacak, suikastler 
tertip edilemeyecek duruma kavuşturmaktır. Unutmayalım ki, umutlarını bize bağlamış bir gönül 
coğrafyamız var. Onların da başını öne eğdirmemek için daha çok çalışacağız. Sırt sırta, omuz omuza vererek 
hep ileri daha ileriye gideceğiz. Meşum darbe girişiminin sabahı işine gücüne giden, darbe heveslilerine 
büyük ders veren bu aziz millete layık olmaya çalışacağız. Ama unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ve 
beynini kiraya vermiş robot nesil değil, millet ve ülke sevdalısı nitelikli bir neslin yetişmesi için elimizden 
geleni değil daha fazlasını yapmaya çalışacağız. 

Hain darbe girişiminin püskürtülmesinde çok önemli bir rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
yaşananların hem topluma, hem dünyaya ve hem de gelecek nesillere aktarılması gerekiyordu. Aziz 
vatanımızın ve milletimizin yaşadığı ve zaferle neticelendirdiği bu ikinci Kurtuluş Savaşı’nda Gazi 
Meclis’te birlikte mücadele ettiğimiz silah arkadaşım, yol arkadaşım, Sağlık Bakanlığı eski Müsteşarı, 
Adana Milletvekilimiz Prof. Dr. Sayın Necdet Ünüvar Hocamız, o gece Meclis’te yaşadıklarımızı milletvekili 
arkadaşlarımızla görüştü ve çok kapsamlı bir kitap hazırladı. Muhterem Hocamıza bu hayırlı girişiminden 
dolayı tebriklerimi sunuyor ve çok teşekkür ediyorum. Bu eser, millete ve ülkeye yapılan hainliği 
unutmamak ve unutturmamak için yapılmış çok kıymetli bir çalışmadır. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında 
birçok arkadaşımın emeği var; emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu kitabın yalnızca 
yurt içinde değil, yurt dışında da yararlı olacağını düşünüyorum. Allah’tan niyazım, bu aziz millete böyle 
karanlık günleri bir daha göstermemesidir. Milletimizin birliği, devletimizin varlığı, vatanımızın güvenliği 
için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize 
şükranlarımı sunuyorum. 

 İsmail KAHRAMAN
 TBMM 27. Başkanı
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Biz, istiklalini korumak, ülkesinin her köşesinde huzur ve emniyeti sağlamak için hiçbir fedakârlıktan ka-
çınmayan ve vatanını canından aziz bilen bir milletin evlatlarıyız.

İşgaller, katliamlar ve görülmemiş ihanetlerle nice kereler tarihten silinmesi planlanan Türk milleti, her 
seferinde vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmak için destansı bir mücadele vermiş ve nihayetinde 
zafere ulaşmıştır.

Bin yıldır barış, kardeşlik ve huzur içinde yaşadığımız bu cennet vatan bizlere şehitlerimizin, gazilerimizin, 
bütün kahramanlarımızın emanetidir.

15 Temmuz 2016 tarihinde benzerini daha önce görmediğimiz, doğrudan milletin iradesini hedef alan bir 
darbe teşebbüsüne şahit olduk. O gün, milletçe, ülkemizi işgal edilebilir hâle getirmek niyetiyle girişilmiş 
bir darbe girişimini boşa çıkarmakla kalmadık, âdeta istiklalimizi yeniden kazandık.

Türkiye’nin hukukuna, seçilmiş hükûmetine ve millî iradesine sahip çıkan aziz milletimiz, o gece 
meydanlara koşarak hükûmetimizin yanında yer aldı ve eşsiz bir demokrasi destanı yazarak o karanlık 
geceyi ülkemiz için aydınlık bir sabaha bağladı.

Türkiye’nin bütün minareleri, bütün meydanları, bütün vatandaşları o gece millî iradeye sahip çıktı. 

Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin ve hükûmetimizin Türk milletine yakışır bir temsil örneği sergilemeleri 
ve aynı zamanda medyamızın takdire şayan demokratik tavrı karşısında hain FETÖ mensubu darbeciler 
kısa zamanda teslim olmak mecburiyetinde kaldılar.

Bu asil direniş, asker üniforması giymiş teröristleri kısa zamanda dize getirmekle kalmadı, haftalarca 
süren demokrasi nöbetleriyle Türk milletinin kimseye boyun eğmeyen iradesini bütün dünyaya bir kez 
daha gösterdi. Aziz milletimize ebediyen minnettar ve müteşekkiriz. 

İstiklal mücadelesine önderlik eden TBMM’nin 15 Temmuz gecesi üzerine yağdırılan bombalara rağmen 
açık tutulması,  büyük milletimizin egemenlik hakkını hiçbir vesayet odağına teslim etmeyeceğini bütün 
cihana bir kez daha göstermiştir. O geceyi TBMM çatısı altında geçiren bütün milletvekillerimize ve TBMM 
Başkanımıza teşekkür ediyorum.
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O gece milletimiz istiklalini yeniden kazanırken, ne hazindir ki evlatlarımızdan 251’ i şehitlik, 2732’ si  
gazilik mertebesine nail oldular. 

Şehitlik ve gazilik, milletimiz için şereflerin en büyüğüdür.

Allahü Teâlâ, şehitler için, “ONLARA ÖLÜLER DEMEYİN, ONLAR DİRİDİRLER AMA SİZ BUNU BİLEMEZSİNİZ” 
buyurmuştur. 

Aziz şehitlerimizin, uğruna canlarını feda ettikleri bütün mukaddes değerlere ve aziz hatıralarına daima 
sahip çıkacağız. Şehit ve gazilerimize layık olmak, onların mukaddes emanetlerini korumak için var 
gücümüzle çalışacağız.

Adana Milletvekilimiz Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından hazırlanan “Gazi Meclis’te O Gece” isimli bu eser 
bu gayeye matuf bir faaliyet olarak milletimizin alakasına sunulmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. 

 Binali YILDIRIM
 65. T.C. Hükûmeti
 Başbakanı
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Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Mehmet Akif ERSOY

TEŞEKKÜR
2016 Temmuz’unun 15’inci gecesi Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Milletimizi, demokrasimizi yok 
etmek isteyen vatan hainleri milletin silahlarını yine bu millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde 
bulundu ama milletimiz tıpkı Çanakkale’de, tıpkı İstiklal Savaşımızda olduğu gibi ölümü göze alarak 
darbeci hainlere gereken cevabı verdi.

Hain darbe girişimi sırasında dirayetli ve dik duruşu ile milletimizi cesaretlendiren ve darbenin bertaraf 
edilmesine liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına duyarsız kalmayarak meydanlara çıkan ve vatan uğruna canlarını 
hiçe sayarak tankın, topun, helikopterlerin, kurşunların önünde duran aziz milletimize, 

Haklarını asla ödeyemeyeceğimiz 251 Şehidimiz ve 2732 Gazimize,

Millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclis’te o gece Genel Kurul’u açık tutarak Millî egemenliğe sahip 
çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’a,

Hükûmetimiz adına kararlı bir tutum sergileyerek darbenin püskürtülmesinde önemli bir rol oynayan 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a,

Darbeye karşı durarak demokrasiye sahip çıkan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP 
Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye,

Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın çağrısı üzerine Genel Kurul’a 
gelerek hain darbecilerin saldırılarına karşı tek yürek halinde direnen, hem de meydanlarda halkımızla 
beraber mücadele ederek millî iradeye sahip çıkan milletvekillerimize, 

Asker görünümlü teröristler karşısında milleti ile beraber hareket ederek, darbecilerin karşısına 
kahramanca dikilen ve kendilerini korumakla mükellef oldukları milletin yanında saf tutan Genelkurmay 
Başkanımız, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensuplarına, 

Darbe kalkışmasının anlaşıldığı andan itibaren Türkiye’nin bütün camilerinden okudukları selalarla 
millete kendi iradesine sahip çıkma çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanımız, imam ve 
müezzinlerimize,

Meydana gelebilecek kalkışmaları engellemek için her türlü tedbiri alan Vali, Kaymakam ve Emniyet 
Müdürlerimize,
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Darbe girişiminin ilk anlarından başlayarak iş makinalarıyla ve elindeki her türlü imkânla darbeye 
direnen Belediye Başkanlarımıza ve çalışanlarına,

O gece görev yerlerine koşarak gelen ve insanüstü bir gayretle yaralı vatandaşlarımızı tedavi etmeye 
çalışan bütün sağlık çalışanlarına,

Tüm tehditlere rağmen darbecilerin karşısında yer alarak ülkesine sahip çıkan medya kuruluşları ve 
mensuplarına şükran borçluyuz. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum.

Bu birlik ve bütünlük olmasa idi şimdi bu kitabı yazamıyor, özgür bir ülkede yaşayamıyor olacaktık.

“Gazi Meclis’te O Gece” kitabının yazılmasını teşvik eden ve yayınlanmasını sağlayan TBMM Başkanımız 
İsmail Kahraman’a, 

Değerli görüş ve katkılarından dolayı AK PARTİ, CHP ve MHP Grup Başkanvekillerimize, 

Darbe girişimi gecesinde yaşadıklarını bizimle paylaşarak kitapta yer almasını sağlayan 
Milletvekillerimize,

Teknik konularda desteklerini esirgemeyen TBMM Bilgi ve Bilişim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcısı 
Erbay Kücet’e, 

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcıları İlhami Giray Şahin ve Dr. Necati Sungur’a, 

Röportaj ve ses kayıtlarını deşifre eden TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Doğan Aytop ve ekibine, 

AK PARTİ Grup Amir Yardımcısı Mustafa Özkan ve Grup Şefi Şevket Sarıcaoğlu’na,

TBMM Koruma Daire Başkanı Nurullah Öztürk ve ekibine,

Grafiker Işık Arslan’a ve Cihad Topoğlu’na,

İzlenimleri ve doküman desteği sağlayan gazeteciler Coşkun Ergül, Levent Eke, Hande Fırat, Nagehan 
Akbulut Varol ve Önder Yılmaz’a,

Fikirleri ile kitabımıza değer katan Vahit Çalışır’a, 

Notlarımızı toplayıp düzenleyerek bir kitap hâlini almasında katkılarını sunan mesai arkadaşlarım 
İsmail Karaman, Ümmet Artuç ve Reyhan Armağan’a, 

Bütün çalışmalarımda olduğu gibi bu çalışmamda da bana desteklerini esirgemeyen aileme teşekkür 
ediyorum.
      
 Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR 
 23, 24, 25 ve 26. Dönem

                                                                                                                                     Adana Milletvekili
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ADI SOYADI PARTİSİ
1 İsmail KAHRAMAN TBMM Başkanı
2 Abdulhamit GÜL AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
3 Abdulkadir YÜKSEL AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
4 Adnan BOYNUKARA AK PARTİ Adıyaman Milletvekili
5 Ahmet GÜNDOĞDU AK PARTİ Ankara Milletvekili
6 Ahmet İYİMAYA AK PARTİ Ankara Milletvekili
7 Ahmet UZER AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
8 Ahmet Berat ÇONKAR AK PARTİ İstanbul Milletvekili
9 Ahmet Eşref FAKIBABA AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili

10 Ahmet Selim YURDAKUL MHP Antalya Milletvekili
11 Ali ERCOŞKUN AK PARTİ Bolu Milletvekili
12 Ali Cumhur TAŞKIN AK PARTİ Mersin Milletvekili
13 Alpaslan KAVAKLIOĞLU AK PARTİ Niğde Milletvekili
14 Atila KAYA MHP İstanbul Milletvekili
15 Aydın ÜNAL AK PARTİ Ankara Milletvekili
16 Aykut ERDOĞDU CHP İstanbul Milletvekili
17 Ayşe KEŞİR AK PARTİ Düzce Milletvekili
18 Ayşe SULA KÖSEOĞLU AK PARTİ Trabzon Milletvekili
19 Bekir BOZDAĞ AK PARTİ Yozgat Milletvekili
20 Bennur KARABURUN AK PARTİ Bursa Milletvekili
21 Burhanettin UYSAL AK PARTİ Karabük Milletvekili
22 Bülent ÖZ CHP Çanakkale Milletvekili
23 Bülent TEZCAN CHP Aydın Milletvekili
24 Canan CANDEMİR ÇELİK AK PARTİ Gaziantep Milletvekili
25 Celalettin GÜVENÇ AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili
26 Cemil ÇİÇEK AK PARTİ Ankara Milletvekili
27 Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI AK PARTİ Mardin Milletvekili
28 Emrullah İŞLER AK PARTİ Ankara Milletvekili
29 Erkan AKÇAY MHP Manisa Milletvekili
30 Erkan HABERAL MHP Ankara Milletvekili
31 Erkan KANDEMİR AK PARTİ İstanbul Milletvekili

O GECE MECLİS’TE OLAN MİLLETVEKİLLERİ
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32 Erol KAYA AK PARTİ İstanbul Milletvekili
33 Fatih ŞAHİN AK PARTİ Ankara Milletvekili
34 Fatma Betül SAYAN KAYA AK PARTİ İstanbul Milletvekili
35 Fatma Güldemet SARI AK PARTİ Adana Milletvekili
36 Hacı Bayram TÜRKOĞLU AK PARTİ Hatay Milletvekili
37 Hakan ÇAVUŞOĞLU AK PARTİ Bursa Milletvekili
38 Halil ETYEMEZ AK PARTİ Konya Milletvekili
39 Halil ÖZCAN AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili
40 Haluk İPEK AK PARTİ Amasya Milletvekili
41 Hasan SERT AK PARTİ İstanbul Milletvekili
42 Hülya NERGİS AK PARTİ Kayseri Milletvekili
43 Hüseyin KOCABIYIK AK PARTİ İzmir Milletvekili
43 İbrahim Halil FIRAT AK PARTİ Adıyaman Milletvekili
45 İlhan CİHANER CHP İstanbul Milletvekili
46 İlknur İNCEÖZ AK PARTİ Aksaray Milletvekili
47 İmran KILIÇ AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili
48 İsmail BİLEN AK PARTİ Manisa Milletvekili
49 Jülide SARIEROĞLU AK PARTİ Ankara Milletvekili
50 Kasım BOSTAN AK PARTİ Balıkesir Milletvekili
51 Levent GÖK CHP Ankara Milletvekili
52 Leyla ŞAHİN USTA AK PARTİ Konya Milletvekili
53 Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT AK PARTİ Çorum Milletvekili
54 Lütfiye Selva ÇAM AK PARTİ Ankara Milletvekili
55 Mahmut KAÇAR AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili
56 Mahmut TANAL CHP İstanbul Milletvekili
57 Mehmet BEKAROĞLU CHP İstanbul Milletvekili
58 Mehmet GÜNAL MHP Antalya Milletvekili
59 Mehmet MUŞ AK PARTİ İstanbul Milletvekili
60 Mehmet Ali ŞAHİN AK PARTİ Karabük Milletvekili
61 Mehmet Emin ŞİMŞEK AK PARTİ Muş Milletvekili
62 Mehmet İlker ÇİTİL AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili
63 Mehmet Kasım GÜLPINAR AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili
64 Mehmet Mehdi EKER AK PARTİ İstanbul Milletvekili
65 Mehmet Necmettin AHRAZOĞLU MHP Hatay Milletvekili
66 Metin BULUT AK PARTİ Elazığ Milletvekili
67 Mevlüt DUDU CHP Hatay Milletvekili
68 Mihrimah Belma SATIR AK PARTİ İstanbul Milletvekili
69 Murat ALPARSLAN AK PARTİ Ankara Milletvekili
70 Murat EMİR CHP Ankara Milletvekili
71 Mustafa KALAYCI MHP Konya Milletvekili
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72 Mustafa ŞAHİN AK PARTİ Malatya Milletvekili
73 Mustafa YENEROĞLU AK PARTİ İstanbul Milletvekili
74 Mustafa MİT MHP Ankara Milletvekili
75 Mustafa Hilmi DÜLGER AK PARTİ Kilis Milletvekili
76 Mücahit DURMUŞOĞLU AK PARTİ Osmaniye Milletvekili
77 Nazım MAVİŞ AK PARTİ Sinop Milletvekili
78 Necdet ÜNÜVAR AK PARTİ Adana Milletvekili
79 Nevzat CEYLAN AK PARTİ Ankara Milletvekili
80 Nihat ZEYBEKCİ AK PARTİ Denizli Milletvekili
81 Nursel REYHANLIOĞLU AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili
82 Oktay VURAL MHP İzmir Milletvekili
83 Orhan ATALAY AK PARTİ Ardahan Milletvekili
84 Orhan KARASAYAR AK PARTİ Hatay Milletvekili
85 Orhan MİROĞLU AK PARTİ Mardin Milletvekili
86 Ömer SERDAR AK PARTİ Elazığ Milletvekili
87 Özgür ÖZEL CHP Manisa Milletvekili
88 Radiye Sezer KATIRCIOĞLU AK PARTİ Kocaeli Milletvekili
89 Ramazan CAN AK PARTİ Kırıkkale Milletvekili
90 Ruhi ERSOY MHP Osmaniye Milletvekili
91 Sabri ÖZTÜRK AK PARTİ Giresun Milletvekili
92 Salim USLU AK PARTİ Çorum Milletvekili
93 Selçuk ÖZDAĞ AK PARTİ Manisa Milletvekili
94 Sema KIRCI AK PARTİ Balıkesir Milletvekili
95 Sena Nur ÇELİK AK PARTİ Antalya Milletvekili
96 Süleyman SOYLU AK PARTİ Trabzon Milletvekili
97 Şahap KAVCIOĞLU AK PARTİ Bayburt Milletvekili
98 Tahir ÖZTÜRK AK PARTİ Elazığ Milletvekili
99 Tekin BİNGÖL CHP Ankara Milletvekili

100 Tufan KÖSE CHP Çorum Milletvekili
101 Uğur BAYRAKTUTAN CHP Artvin Milletvekili
102 Utku ÇAKIRÖZER CHP Eskişehir Milletvekili
103 Ünal DEMİRTAŞ CHP Zonguldak Milletvekili
104 Vecdi GÜNDOĞDU CHP Kırklareli Milletvekili
105 Yasin AKTAY AK PARTİ Siirt Milletvekili
106 Yusuf BAŞER AK PARTİ Yozgat Milletvekili
107 Ziya ALTUNYALDIZ AK PARTİ Konya Milletvekili
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KİTABIN HİKÂYESİ
Olayları yaşarız ama toplum olarak yazmak konusunda o kadar istekli davranmayız. Bu isteksizliğin 
altında yatan sebep ya yazılacak şeylerin çokluğu, ya  “Hangi birini yazalım?” düşüncesi, ya da  
anlatmayı yazmaya tercih etmektir.

2016 Temmuz’unun 15’i gecesi çok şey yaşadık: 251 vatan evladı şehit oldu, 2732 vatan evladı gazi… 
Hadi araçlar bir yana, insanları bile gaddarca ezen tanklar… Kendi insanına hunharca ateş eden gözü 
dönmüş, beyni kiralık, silahlı, üniformalı teröristler… Üstüne zırh delici mermiler, ateşten kor olmuş 
mermiler yağan tazecik bedenler… Tonlarca ağırlığın altında ezilen gencecik fidanlar… Bombalanan 
okullar, daireler, köprüler; hasılı milletin gözünün bebeği gibi baktığı, alın teriyle harcını kardığı, 
evinden esirgediğiyle inşa ettiği mekânlar… Bu yaralı mekânlardan birisi de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) oldu. Millet, Meclisi’nin bombalanmasını televizyonlardan ürpererek izledi. Peki bu 
esnada Meclis’te neler yaşanıyordu?

Türk Milleti 15 Temmuz’da adeta yeni bir “Tarih yazdı.”, o hâlde tarih de bu ezber bozan asil milleti 
“altın harflerle” yazmalıydı. O gece Türkiye’nin her tarafında farklı bir kahramanlık hikâyesi yaşandı. 
Milletin her ferdi kendince bir kahramanlık hikâyesi yazdı o gece; kadınından erkeğine, çocuğundan 
yaşlısına her ferdi; Başkomutanından sokaktaki vatandaşına her ferdi, meydanlardaki milletvekilinden 
bombalanan Meclis’teki milletvekiline her ferdi…

15 Temmuz Darbe Girişiminden on gün kadar sonra AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur İnceöz’e “O gün 
çok tarihî olaylar yaşandı. Yaşadıklarınızı lütfen yazın.” dedim. Kendileri de “Hocam sizin kaleminiz de 
güçlü, siz de yazın.” teklifinde bulundular. 

“Hangi birini yazalım?” demek yerine “Birini yazalım.” diye düşündüm ve yola çıktım. Önce bir makale 
yazmaya karar verdim; baktım, boyutu bir makaleyi aşacak, küçük bir kitap olsun diye düşündüm. 
“Tek başıma yazsam eksik olacak, acaba o gün Meclis’te bulunan milletvekilleri ile konuşup yazabilir 
miyim?” diye aklımdan geçirdim ve fikrimi TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman’a açtım. Meclis 
Başkanımız da “Hocam siz yapın, biz destekleyelim.” diye beni teşvik ettiler.
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Daha sonra konuyla ilgili olarak AK PARTİ Grup Başkanvekilleri İlknur İnceöz ve Mehmet Muş, CHP Grup 
Başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüştüm. 
Hepsi de “Çok iyi olur.” dediler. Başladım çalışmaya…

Önce o günle ilgili on iki maddelik bir soru listesi hazırladım. Akabinde, 15 Temmuz gecesi TBMM’de 
bulunan milletvekillerinin Meclis Başkanlığı tarafından belirlenen listesini aldım ve milletvekili 
arkadaşlara üç teklifte bulundum.

Arzu edenlerle bizzat röportaj yapmak istediğimi söyledim. Bunu istemeyenlere ise soruların cevabını 
tarafıma ses kaydı şeklinde veya yazılı olarak gönderebileceklerini ifade ettim. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök ve Özgür 
Özel, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, AK PARTİ Ankara Milletvekili Aydın Ünal ile röportaj yaptım. 
Ayşe Keşir, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mihrimah Belma Satır, Burhanettin Uysal, Alpaslan Kavaklıoğlu, 
Jülide Sarıeroğlu ve Ayşe Sula Köseoğlu ses kaydı yolladılar. Ses kayıtlarını deşifre edip tasdik etmeleri 
için aynı arkadaşlara gönderdim. Milletvekillerinden yetmiş altı soruları cevaplandırdı.

15 Temmuz akşam saatlerinden 16 Temmuz sabahına kadar geçen süreyi içeren bir akış şeması 
oluşturuldu. Milletvekillerinin darbe girişimini nasıl, nerede, ne zaman öğrendiğinin ve Meclis’e hangi 
şartlarda geldiğinin ifade edildiği hususlar birinci bölümü; Meclis bahçesine girmelerinden itibaren 
Genel Kurul Salonunun bombalanmasına kadarki süreç ikinci bölümü; bombalanmayı müteakip sabah 
saat 8’e kadar devam eden süreç üçüncü bölümü; TBMM’nin uğradığı ağır saldırının yurt içi ve yurt dışı 
heyetler nezdindeki yansımaları dördüncü bölümü teşkil etti.

Muhataplarımızın ifade ettiği hususlar titizlikle incelendi. Akış ve konunun bütünlüğüne uygun yerler 
ilgili bölümlere işlendi. Akışın canlılığını korumak adına kuşkusuz kısaltmalar yapıldı ama sayın 
milletvekillerinin ifadelerindeki insicamın, anlam bütünlüğünün bozulmamasına özen gösterildi. 
O gün Meclis’te bulunan milletvekillerinin sosyal medya paylaşımları ve mesaj gruplarına yazdıkları 
tarandı. Konuyla ilgili olanlar ilgili yerlere işlendi.

Kitabın sonunda ise röportajların bütünü aynen yayınlandı. Röportajların yayın sıralamasında ilk sırada 
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, devamında ise  Milletvekillerinin isimlerinin alfabetik sıralaması esas alındı.

Konu ile ilgili fotoğraf, video ve dokümanlar, bunları bizimle paylaşanların isimleri zikredilerek ilgili 
yerlerde kullanıldı.

Bu kitap 15 Temmuz Gecesi Meclis’te yaşananları tarihe not düşmek adına, bizzat yaşayanların gözüyle 
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ifade edilmek üzere yazılmıştır. Kitabı hazırlamak ve yazmak için çok çalışılmış olsa da bir yönüyle eksik 
kaldığını belirtmek durumundayız. Başlangıcı karanlık ama sonu aydınlık o günün yaşandığı tek mekân 
TBMM değildi, o anları yaşayan milletvekilleri de sadece o gece Meclis’te bulunanlardan ibaret değildi. 

O meş’um gecede pek çok milletvekili arkadaşımız meydanlarda, sokaklarda vatandaşlarımızla kol 
kola, omuz omuza mücadele etti. Dolayısıyla bu kitap “O Gece Meydandaki Vekiller” de yazıldığı zaman 
tamamlanmış olacaktır.
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KRONOLOJİ
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GİRİŞ
Hiç kimse beklemiyor, “Bu devirde darbe mi olurmuş?” diyordu. Darbe değil ama girişimi oldu, hem 
de en vahşisinden. Milletin emanet ettiği tankları, tüfekleri, uçakları millete doğrultabilecek kadar 
alçalmış bir grup “üniformalı terörist” 15 Temmuz’da darbeye teşebbüs etti ama başaramadılar. 

Millet darbe beklemiyordu, ancak darbeciler de karşılarında böyle bir millet beklemiyordu. Millete 
ne kadar uzak oldukları o kadar belliydi ki! Asil vatan evlatlarının yüreği darbecilerin tankını 
tüfeğini yeniverdi. Millet, Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına 
uyarak sokaklara çıktı, tankların ve mermilerin önüne bedenlerini çekinmeden siper etti; vatanına, 
demokrasisine ve Cumhuriyetine sahip çıktı. 

Millet meydanlara koştu. Bu büyük milletin teveccühüyle ülkemizin farklı coğrafyalarından seçilerek 
gelen bizler de koştuk. O gece bu Gazi Meclis’in çatısı altında buluşan vekiller olarak, kendilerini temsil 
etmemiz için bizi seçen, bizi buraya gönderen, bize güvenen millete layık olmaya çalıştık. Her birimiz o 
karanlık gecede, kutsiyeti şehit kanları ile tescillenmiş çatının altında toplandık, görüşlerimizi ve siyasi 
düşünce farklarımızı bir yana bırakarak bir anda tek yürek, tek ses oluverdik. Bu mücadele ruhu bana 
tarihin tekerrür ettiğini ve büyük milletimizin önünde ona yol gösteren bir lideri olduğunda, hele ki 
milletin de liderine güvendiğinde neleri başarabileceğini yeniden hatırlattı.

1920 yılında Meclis’in açılması fikri doğduğunda derhal uygun bir bina bulunmuş ve millî iradenin 
orada tecellisine karar verilmişti. Müzakereler sonucu Meclis’in 23 Nisan 1920’de İttihat ve Terakki 
Kulübü olarak inşasına başlanan fakat bitirilemeyen binada Cuma günü açılmasına karar verildi.

Açılış günü gelip çatınca sabahın çok erken saatlerinde evlerinden çıkan kadın-erkek, genç-ihtiyar, çoluk-
çocuk herkes, kalpaklısı, sarıklısıyla, çarıklısı, poturlusuyla bütün halk merasim alanını doldurmaya 
başladı.

Hacı Bayram Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından eski sancaklar, dualar, tehliller ve tekbirler arşı 
inletti. İşte o samimi dualar, bu Gazi Meclis için, milletin bekası için o gün edilen dualar bu meş’um gecede 
de hâlâ bizimleydi. Biliyorduk.
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Bu kitap yıllar sonra bir kere daha böyle bir güçlük karşısında kaldığımızda aynı tavrın alınması, aynı ortak 
sesin haykırılması için ve de vatan evladının sergilediği bu ortak duruşun tarihe geçmesi için hazırlandı. 
İnşaallah bu güzel ülkemiz ve necip milletimiz bir daha asla böyle bir hadise yaşamaz.
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BÖLÜM 1 

MİLLET MEYDANLARA, VEKİLLERİ MECLİS’E! 
O Gecenin Öncesi

Meclis 14 Temmuz’u 15 Temmuz’a bağlayan gece boyunca çalışmıştı.   Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle 
ilgili çok maddeli bir kanun görüşülüyordu. Gece saat 22.00 civarında Fransa’dan gelen bir haberle 
sarsıldık. Nice kentinde ulusal bayram kutlamaları esnasında bir terör saldırısında 84 kişi hayatını 
kaybetmişti. Nice’deki masum insanların bir kamyonlu terörist tarafından hunharca katledilmesine 
çok üzülmüştük. 

O anda hiç kimse çok değil, sadece 24 
saat sonra onlarca tankın hem de kendi 
askerlerinin üniformasını taşıyan hainler 
tarafından kendi vatandaşlarının üzerine 
sürülebileceğini ve içinde bulundukları millî 
mekânın acımasızca bombalanabileceğini 
aklına bile getirmiyordu. Türkiye bugüne 
kadar kimden ve nereden gelirse gelsin her 
türlü terör hadisesini kınamıştır, hem de en 
üst seviyede… Nitekim Fransa’daki terörle 
ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan “Terör 
karşısında ikircikli tutum sergileyen herkesin, 
Fransa’yı hedef alan bu son saldırıdan gerekli 
dersleri çıkarmalarını bekliyoruz.” derken,

Başbakan Yıldırım “Terörün dini yok, imanı 
yok, milleti yok, insanlığı yok. Terörün bildiği 
tek şey var: Öldürmek! Bütün dünya bilmelidir 
ki, terörle mücadelede fark gözetmek, kimi terör örgütlerini az günahkâr, kimilerini masum görmek en 
büyük yanlışlıktır.” açıklamasını yapıyordu.

Başbakan Yıldırım’ın 
Nice Açıklaması
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Uzlaşma Olmasaydı…

Tekrar o geceye döndüğümüzde, iktidarla muhalefet arasında tartışmalı bir kanunda son anda uzlaşma 
sağlanmıştı. Uzlaşma olmasaydı Meclis birkaç gün daha çalışacaktı. 

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel:

Eğer uzlaşı olmasaydı… 80-90 maddelik yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili 

tasarıda yurt dışından kayıt dışı bir paranın ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili bir 

madde vardı -Ki sonradan da üzerinde değişikliklerle yasalaştı- Eğer öyle gitseydi, 

14 Temmuz akşamı uzlaşılmasaydı, Cuma, Cumartesi, Pazar çalışma kararı vardı 

ve belki darbe girişimi sırasında Meclis rutin çalışmasında olabilirdi.

Bu uzlaşmayla 14 Temmuz Perşembe günü başlayan Meclis mesaimiz Cuma günü sabaha karşı saat 
02.24’te bitmişti. 

Cuma da sakin başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o gün için resmî bir programı görünmüyordu.
Anadolu Ajansı 
15 Temmuz 
Girişimi Öncesi 
Gündem Özeti 
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Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul’da Dolmabahçe Ofisinde saat 14.30’da başlayan randevuları saat 
21.00’e kadar devam etmişti. 

Milletvekillerinin bir kısmı yoğun ve uzun mesai sonrası Ankara’da idi, önemli bir kısmı da seçim 
bölgelerine gitmişti.  

Bizim günümüz de sakin geçti. Akşam saat 19.40 uçağıyla Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın önceki gece 
vefat eden amcasının taziyesi için Erzurum’a gitmek üzere yola çıktık. Fakat o gün trafikte alışılmışın 
üstünde bir yoğunluk vardı. Havaalanına gittik. Ucu ucuna yetişebileceğimizi düşünüyorduk ama uçağı 
kaçırdık. Doğal olarak canım sıkıldı. Eşim dedi ki:  “Hiç üzülmedim. Her işte bir hayır vardır.”  O kızgınlıkla 
döndük. Aslında kaçan uçağın çok sıkıntılı bir gecede tarihe tanıklık etmemize fırsat sağlayacağını o 
anda bilemiyorduk tabii ki. Eve geldik. 



Gazi Meclis'te O Gece

34

Saat 21.30; Havada Anormal Hareketlilik

Evimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne çok yakın… Tam Külliye’ye bakan balkonda oturuyorduk. Saat 
21.30 civarında bir helikopterin Külliye üzerinde bir iki defa tur attığını gördük. Çok fazla bir şeye 
yoramadım tabii. Normalde o saatlerde helikopter filan pek olmaz; hele hele Beştepe üzerinde bir 
tur atıp dönmez. Bu arada uzaklardan silah sesleri de geliyor ama biz onu da birşeye yoramıyorduk. 
Saat 22.00 civarında bir jet geçti, hızla… “Allah Allah” dedim, bu saatte jet de geçmez! O ara Boğaziçi 
Köprüsü’nde trafiğin tek taraflı kapandığı bilgisi geldi. Muhtemel bir terör saldırısına karşı tedbir 
olduğu ilk aklıma gelen şeydi. Ama işin aslı sonradan ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
Üzerinde Helikopter Uçuşu ve 
Silah Sesleri

Boğaziçi Köprüsü 
Kapatıldı 
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Zaman geçtikçe anlaşıldı ki, aslında kapatmaya çalıştıkları “Köprü” değildi. Yüce Türk milletine hayat 
veren temel değerler hedef alınmıştı. 

Bir tuhaflık olduğunu sezmeye başlamıştım ve bir milletvekilimizi aradım, dedi ki: “Herhâlde sıkıntılı 
bir durum var.” Darbe aklımızın ucundan geçmiyor. Akabinde Eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’la bir 
görüşmem oldu. O da, “Ben de Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü’nde kaldım. Burada da 
trafiği tek taraflı kapatmışlar. Anadolu’dan 
Avrupa Yakası’na geçeceğim. Öğrenmeye 
çalışıyorum.” dedi.

Ne olup bittiğini öğrenmeye çalışan sadece 
ben değildim. Milletvekilleri ya gelen bir 
telefonla ya da F-16’ların alçak uçuşundan bir 
şeylerin ters gittiğinden şüphelenmiş ama 
çoğunluğu tatbikat veya terör saldırısına 
karşı bir tedbir olduğunu düşünüyorlardı. 

Bir süre sonra bazı arkadaşlar “askerî 
hareketliliğe” dikkat çekmeye başlamışlardı.

Bazı milletvekilleri ise olayın bir darbe teşebbüsü olduğundan emindi.
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Bir yandan olayın niteliği, bir yandan da nereye gitmeleri gerektiği konusu gündemlerindeydi.

Sonra daha fazla bilgi alabilmek amacıyla 
Başbakanımızın Özel Kalem Müdürü Murat Aydın’ı 
aradım. “Hocam, galiba bir kalkışma var, bir 
darbe kalkışması…” deyince kan beynime sıçradı. 
Hemen toparlanıp hanımla istişare ettik: “Bir şeyler 
yapmamız lazımdı, derhal harekete geçmemiz 
lazımdı!"

Bu arada milletvekillerinin en çok merak ettiği 
şey, Cumhurbaşkanımızın nerede ve ne durumda 
olduğuydu. 

İstanbul milletvekilleri Mustafa Şentop ve Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı’nın yeri ile ilgili değil ama 
durumu ile alakalı bilgileri paylaşıyorlardı. Mustafa Şentop ayrıca Cumhurbaşkanımızın 1 saat içinde 
açıklama yapacağı bilgisini de veriyordu.
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Şentop ve Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telkinleri olduğu tahmin edilen mesajları da   
aktarıyorlardı.

Ankara’daki milletvekilleri Meclis’e, diğerleri meydanlara koşarken Hakk’ın ve halkın yanlarında 
olacağından emindiler.

Necdet ÜNÜVAR
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Saat 22.58; Başbakan Yıldırım: “Darbe Kalkışması Var.”

Herkesin merakla beklediği bilgi saat 22.58’de geliyordu. Darbecilerin teşebbüsü Başbakanımız 
tarafından NTV’de tüm milletimize ilan edildi. Başbakan Sayın Binali Yıldırım, televizyonlarda ve 
radyolarda da yayınlanan açıklamasında 
Fetullahçı Terör Örgütünün orduya sızmış 
hain mensuplarının askerî bir kalkışma 
içerisinde olduklarını duyurdu. Deminden 
beri bizi şüphelendiren hareketlenme resmî 
olarak da doğrulanmış ve artık her şey gün gibi ortaya çıkmıştı.

Başbakan 
Yıldırım’ın İlk 
NTV Bağlantısı 

Başbakan Yıldırım'ın 
A Haber'de İkinci 

Açıklaması 
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Saat 24.00; Sokaklar Hareketleniyor

Eşim Sare Hanım’a “Ben dışarı çıkayım, Genel Merkez’e gideyim.” dedim. Genel Merkez bizim eve çok 
yakın, yaklaşık 700 metre mesafede. Kayınbiraderimi çağırıp birlikte araçla çıktık. Genel Merkez'e 
doğru yola çıkmışken Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nun AK PARTİ WhatsApp Grubunda “Aydın 
Ünal ve ben Ahmet Gündoğdu’nun odasındayız.”  şeklinde bir mesajını gördüm. 

Jülide Sarıeroğlu:

Saat dokuz buçuk civarı kız kardeşimin havada anormal bir hareketlilik olduğu 

bilgisini vermesiyle Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya’yı aradım. Özkaya 

“Jülide Hanım, bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Fetullahçı Terör Örgütü bu darbeyi 

gerçekleştiriyor.” dedi. Aydın Ünal’ı aradım. Aydın Bey, “Meclis’e gidilmesi gerektiğini 

düşünüyorum.” deyince, Ahmet Gündoğdu’ya Meclis’e gitmek konusunda, Aydın 

Bey’le yaptığımız görüşmeyi  aktardım… Kendisi Başkanlık Divanı üyesi olarak 

Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’la bir telefon görüşmesi yapıp bana geri 

döneceğini söyledi. 

Ahmet Gündoğdu ile konuşurken arkadan çok ciddi olarak jetlerin sesleri ve bazı 

patlama sesleri geliyordu. Bu sırada saat 22.20 civarıydı. Sayın Gündoğdu MİT’e çok 

yakın bir bölgede oturduğunu söyleyerek MİT binasının tarandığı bilgisini verince 

Meclis’e gitme konusunda hemfikir olduk. 

…Saat on iki olmuştu diye tahmin ediyorum. WhatsApp grubumuzda Aydın Ünal 

ile birlikte Meclis’te olduğumuz bilgisini vekil arkadaşlarımızla paylaştık.
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Bütün bu gelişmeler neticesinde  “O hâlde Meclis’e gidelim.” dedim ve arabanın yönünü Meclis’e doğru 
çevirdik. Genelkurmay Kavşağı’nda birkaç araç yolu kapatmış, Meclis’e giden trafik tıkanmıştı.

Fotoğraf: Orhan Atalay

TBMM İdare Amiri  Ahmet Gündoğdu'nun Makam Odası

(Sağdan; Sayın Ayşe Sula Köseoğlu, Sayın İlknur İnceöz, Sayın Lütfiye Selva Çam, Sayın Mustafa Şahin, Sayın 

Ahmet Gündoğdu, Sayın Orhan Atalay, Sayın Ayşe Keşir, Sayın Sema Kırcı, Sayın Bennur Karaburun)
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…“Demokrasiye 
sahip çıkın!” 

demesi darbenin 
gidişatını tamamen 

değiştirdi. 

Vatan Sevgisinin Teknoloji ile Buluştuğu An

Trafiğin bu denli sıkışık olmasının sebebi, hem askerî araçların yolu kapatması, hem de milletin 
meydanlara, Meclis'e akmasıydı; çünkü o sıralarda Cumhurbaşkanımız CNN Türk’te yayın yapan Hande 
Fırat’ın programına 4.5G üzerinden canlı olarak bağlanmış “Facetime” aracılığıyla darbecilere meydan 
okumuş, halkımızı da Devletine, Demokrasisine, Meclisi'ne sahip çıkmaya, bunun için de meydanlara 
inmeye davet etmişti. Vatandaşlarımız da bu davete çok yoğun bir şekilde icabet ediyordu, yollar 
ondan dolayı kalabalıktı.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat:
…Sonunda ulaştım Cumhurbaşkanı’nın özel kalem müdürü Hasan Doğan’a. “İyi 

misiniz? Ne oluyor, ne bitiyor?” dedim. “Marmaris’teyiz, biz de anlamaya çalışıyoruz.” 

dedi. İlk konuşma bu. “Karşılıklı haberleşelim.” diye kapattık. …Bir daha aradım. “Hasan 

ne yapacaksınız?” dedim. “Hande açıklama yapacağız!” dedi. 

“Son dakika” yazdırdım, “Cumhurbaşkanı açıklama yapacak.” diye. 

…Fakat bu arada hareketlenme artıyor. Yayındayız, birden fark ettim ki, bir saat geçmiş 

ama Cumhurbaşkanlığı’ndan ne bir açıklama var, ne de başka bir şey. Abdulkadir’le 

(Selvi) yan yana oturuyoruz. “Ya” dedim, “Cumhurbaşkanı açıklama yapacaktı, ne oldu 

acaba?” 

…Hasan’ı tekrar aradım, “Açıklama yapacaktınız ne oldu?” dedim. Sesi bir tuhaftı. “Pek 

öyle gelişmedi olaylar Hande.” dedi. “Ne oldu?” dedim. “Açıklama yapacak durum yok, 

biz Periscope’tan yayın yaptık!” dedi. “Periscope’tan ne yayını ya? Hiçbirimizin haberi 

yok! Nereden alacağız biz o yayını?” dedim, “Cumhurbaşkanı konuştuysa mutlaka 

vermeniz lazım.” dedim. 

“Periscope’un varsa Periscope’tan yayın yap!” dedi. Benim o beyaz telefonda da Periscope 

yok ama FaceTime var. Çünkü 11 yaşındaki kızım Nehir bir Facetime canavarı. Onunla 

öyle haberleşiyoruz. “Ya” dedim, “Bize konuşsun o zaman Cumhurbaşkanı!” O kadar 

ısrar ettim, o kadar ısrar ettim ki, “Dur” dedi Hasan, “Beyefendiye bir sorayım.”

…Sonra telefonum çaldı. Hasan, “Hande tamam, FaceTime yapalım.” dedi.

…Hemen açtım FaceTime’ı ve işte karşımda…. Önde Hasan Doğan, arkada 

Cumhurbaşkanı. 

“Yok ya bana da bağlanmaz herhalde” diye düşünüyordum ama bağlandı.

Herkes Cumhurbaşkanı’nın yaşayıp yaşamadığını, iyi olup olmadığını, görevinin 

başında olup olmadığını merak ediyor. Bir defa en kritiği buydu. Biz, onun 

görüntüsünü verebildik. Mesajları da çok iyiydi. Bence Türk siyasi tarihinin en önemli 

devlet adamlarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN. Ve o gece verdiği 

mesajlarla bütün bu felaketi bambaşka bir yöne çevirdi. 

…“Demokrasiye sahip çıkın!” demesi. Bu mesaj, tamamen darbenin gidişatını değiştirdi.
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Türk siyasi tarihinin 
en önemli devlet 
adamlarından biri 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan.

“HANDE FIRAT - Sayın Cumhurbaşkanım, dinliyoruz sizi. 
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Bugünkü 
gelişme Silahlı Kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın 
kalkışma hareketidir ve paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst 
akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Ülkemizin birliğine, 
beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bu harekete karşı inanıyorum 
ki milletçe vereceğimiz güzel bir cevapla bunlar gerekli olan 
cezayı alacaklardır. Milletin imkânlarıyla ortaya konulmuş olan 
tankı, topu, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine 
gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir ve bu konuda 
gerek Cumhurbaşkanı, gerek Başbakanımız, Hükümetimiz 
olarak dik durmak suretiyle, meydanı da onlara bırakamayız. 
Şu anda yapmış oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan 
kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin 
üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Bu konuda 
bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. 
Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur: Milletimizi 
illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına 

davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, 
havalimanında toplanalım ve bu azınlık grubu, 
tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa 
halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde 
bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Bundan 
sonra da böyle bir şeyi tanımamız söz konusu 
değil. 
ABDULKADİR SELVİ - Sayın Cumhurbaşkanım, 
bu hareket emir komuta zincirinde mi? Ülkenin 
Cumhurbaşkanı olarak ne diyeceksiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Hande Fırat ile Röportajı 
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CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Kesinlikle 
burada emir komuta zinciri filan çalışmamaktadır. Ülkede 
cumhurun başı olarak ben Cumhurbaşkanıyım ve Başkomutanım 
aynı zamanda. Başkomutan olarak benim haberimin olmadığı 
böyle bir adımı atanlara da yargı zaten hemen cevabını verdi, 
gereği neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan 
kimsenin endişesi olmasın. 
ABDULKADİR SELVİ - Sayın Cumhurbaşkanım, halkı 
demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorsunuz, meydanlara 
çağırıyorsunuz. Bu çağrınızı biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu 
darbe girişimi bastırılıp, buna kalkışanlar adalet önünde hesap 
verebilecek mi?
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Kesinlikle 
bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir ve bu şu 
anda demokrasiye inananların işini de kolaylaştıracaktır ama 
onlara da bunun bedelini çok ağır ödettirecektir. 
ABDULKADİR SELVİ - Darbeciler başarılı olacak mı? Bu 
yönde kaygılar var.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN - Ben 
kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. 
Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç 
onlar yok olmuşlardır.”

Bir Bakan aradı. “Hande” dedi, “Seni yıllardır tanıyoruz. Bütün röportajlarında Sayın 
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bakan ifadesini kullanırsın. Hayatında ilk 
kez, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız’ dedin”. 

“Sayın Cumhurbaşkanımız” diye hitap ettim. Demokrasi büyük bir güzellik ve biz 

ona sahip çıkmalıyız; o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız dedim.

Darbe Girişimi Gecesi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Medyada Yer Almayan 
Konuşması

TGRT Ankara Temsilcisi 
Batuhan Yaşar'ın 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile  
yaptığı Facetime yayını

16 Temmuz 2016, Saat 00.50
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Biz bu arada Meclis’e doğru zorlukla ilerlemeye devam ediyoruz. Nihayet, Çetin Emeç Bulvarı üzerinden 
gelerek Meclis’in Dikmen Kapısı’ndan Meclis bahçesine girdik. Geldiğimiz zaman Dikmen Kapısı 
otobüslerle kapatılmıştı. Dar aralıktan polis arkadaşlar bizi alırken, arkadan kurşun sesleri geliyordu. 

Genelkurmay veya Sahil Güvenlik civarında bir çatışma var zannediyorum. Sonradan öğreniyoruz ki 
Genelkurmayın üzerindeki keskin nişancılar Meclis’e doğru ateş ediyorlarmış. Şimdi düşünüyorum da 
bize de pekâlâ bir kör kurşun gelebilirdi. 

TBMM Kapıları 
Otobüsler ile 
Kapatıldı

TBMM'nin 
Etrafından 

Tankların Geçişi 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Otobüslerle Kapatılan TBMM Dikmen Kapısı - 16 Temmuz 2016
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Bir Darbe Varsa, Karşı Duracaksın!

O gece Gazi Meclis’te saf tutmuş kahramanların oraya nasıl ve ne zor şartlar altında gelindiğinin 
bilinmesi ve bunun tarihe kaydedilmesi önemli bir görevdir. Hepsi birbirinden farklı kişilikte, değişik 
siyasal partilerden ve düşüncelerden kişilerin o gece aynı amaçla, çoğu da birbirinden habersiz bir 
şekilde ve önceden de planlanmadığı hâlde bir arada olması takdire şayan bir olaydır.

O gecenin kahramanlarına geçmeden belirtmek gerekir ki, o gecenin TBMM’deki kahramanlarına 
önderlik eden kişi TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dır. Meclis'i açarak Türkiye Cumhuriyetinin yıkılmaz 
gücünü Meclis’ten bütün dünyaya milletvekili arkadaşları ile haykıran kişi olarak tarihe geçmiştir. 
Kendileri her ne kadar gelen her bir milletvekilinin birer “kahraman” olduğunu samimiyetle ifade etse 
de o gün en önemli fonksiyonu icra eden kişi olmuştur. 

NECDET ÜNÜVAR - Sizi 15 Temmuz hain darbe girişimindeki tavrınızdan dolayı 

bir milletvekili olarak acizane kutlamak istiyorum. İnanıyorum ki soyadınız 

Kahraman’dı ama sizin o gün gösterdiğiniz cesur, dirayetli, net tavrınız sebebiyle 

sıfatınız da “kahraman” oldu. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Değerli Hocam, teveccühünüze çok teşekkür 

ediyorum. Orada ortaya konan tavır koymam gerekendi, vazifemdi; yaptım. Siz de 

benimle beraberdiniz, bana verdiğiniz sıfatlar neyse aynısı sizde de var.

NECDET ÜNÜVAR - Ama efendim, şöyle bir fark var: Tabii ki sizden beklenmez ama o 

gün “Efendim, ben insanların hayatını tehlikeye atamam, ben Meclis'i açmıyorum, 

açtırmıyorum.” diyen bir Meclis Başkanı olsaydınız, o Meclis açılmazdı. 

Ben de belki gelir Meclis’in bahçesinde dolaşabilirdim ama Genel Kurul'a giremezdim. 

O Genel Kurulu açtırma kararı, iradesi, dirayeti, tepesine bombalar yağdığı hâlde ve 

o bombalar patladığı hâlde Meclis'i terk etmemek bence çok önemliydi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hep beraber.

Sayın İsmail Kahraman yakın tarihte yaşanan darbelere şahitlik etmiş tecrübeli bir siyasetçidir. O gece 
nelerin olabileceğini darbeleri birebir yaşamış birinden başka kim anlayabilirdi ki?

Sayın Kahraman’ın geçmişte edindiği tecrübeler, alçaktan uçan F-16’ları görünce darbe atmosferinin 
oluşmaya başladığı kafasında canlanmış ve geçmiş acı tecrübeler aklına gelivermişti. O sırada Koruma 
Daire Başkanı Nurullah Öztürk’ün telefonuyla artık şüphesi kalmamıştı.

O gecenin  
TBMM ’deki 

kahramanlarına 
önderlik eden kişi 

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’dır.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman:

1960’da Hukuk Fakültesine yeni girmiş bir talebeydim, 27 Mayıs darbesini biliyorum. 

Arkasından, 22 Şubat 1962 Talat Aydemir darbe teşebbüsünü biliyorum. 

Şimdi, 1960’ı biliyorum, Talat Aydemir'leri biliyorum, 1962, 1963’ü biliyorum.                         

…Ve 1971’de 12 Mart darbe teşebbüsü… 

1980, malum 12 Eylül, 11 Eylülde kan gövdeyi götürüyor, 12 Eylül oldu, hepsi bitti. 

Velhasıl 1960, 27 Mayıs ile günümüz arasında 16 tane darbe vardır neticelenen, 

neticelenmeyen; aşikâr bilinen,  bilinmeyen,  teşebbüs  hâlinde  kalan.  Bu 17’nci 

darbe de 15 Temmuz darbesidir. Şimdi, eski darbeleri bildiğim için direnmenin 

gerektiği kanaati öteden beri bende vardır. Dolayısıyla bir darbe varsa karşı 

duracaksın. Karşı durmazsan olmaz.

Son cümle önemli: “Bir darbe varsa karşı duracaksın. Karşı durmazsan olmaz.” İşte bu duygularla hemen 
harekete geçmesi gerektiğini düşünmüştü Sayın Başkan. Sonrasını tekrar kendisinden dinleyelim:

Dolayısıyla, ben eski darbeleri bildiğim için ve direnmem gerektiğini bildiğim için… 

Çankaya’da, Millet Meclis'i Başkanlık Konutunda akşam yemeğindeyim, dokuz 

buçuğu geçiyor, bir ses, F-16 “Vınnn…”, müthiş bir ses, sallandı böyle, alçaktan 

uçuş… Hemen televizyonu açtım, tank Boğaziçi Köprüsü’ne çıkıyor, giriyor o 

Talat Aydemir Darbe Teşebbüsünde, TBMM'yi İşgal İçin Gelen Askerler



Gazi Meclis'te O Gece

47

köprüye. Gittim abdestimi aldım, telefon geldi, Koruma Müdürümüz Nurullah Bey, 

“Efendim, bizim Beylerbeyi Sarayı’ndaki gece nöbetçisi polisin tabancasını asker 

aldı ve köprünün üstüne çıktılar.” Başlangıç daha… Ben doğru Meclis’e geldim. 

Gelişte sokaklarda hiç kimse yok, normal bir hareket var, trafik işliyor, gecenin o 

vakti.

NECDET ÜNÜVAR - Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla bir temas imkânınız 

oldu mu Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hiç kimseyle bir temas, telkin ve tavsiye yok, 

kendim re’sen hareket ediyorum. Zaten Cumhurbaşkanını da bulamadım. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman 15 Temmuz Cuma günü saat 21.30'a kadar makamında çalıştı. 21.41'de 
Konut'una gitmek üzere TBMM'den ayrıldı. Konut'a ulaştıktan bir süre sonra da darbe girişiminden 
haberdar oldu. 

Ankara’da bulunan milletvekilleri de farklı yol ve yöntemlerle ama aynı hedefe odaklanarak TBMM’ye 
gelmişlerdi. 15 Temmuz gecesi bir yanda alçaktan uçan F-16’lar, öte yanda Boğaz Köprüsü'nün 
tanklarla tek taraflı trafiğe kapatılması artık birilerince darbeye teşebbüs edildiği fikri herkesin 
kafasında netleşince TBMM’nin olağan dışı açılması yönünde neredeyse bir ittifak oluşuverdi. 

Hızlı gelişen olaylarla ilgili hızlı kararlar almak gerekiyordu. O gece Ankara’da bulunan milletvekillerinin 
toplandığı başlıca 6 nokta vardı: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Çankaya Köşkü (Başbakanlık),    
AK PARTİ Genel Merkezi, CHP Genel Merkezi, MHP Genel Merkezi.

Bir darbe varsa 
karşı duracaksın! 
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İşte, Gemi Kaptanı Böyle Olur!

TBMM’ye en erken gelenler AK PARTİ Ankara Milletvekilleri Aydın Ünal, Jülide Sarıeroğlu ve Ahmet 
Gündoğdu idi. Onlar da Meclis’e nasıl geldiklerini şöyle anlattılar: 

Ahmet Gündoğdu:

Uzun zamandır ara verdiğim yürüyüşe o gün tekrar başladım. Evim MİT’in hemen 

ön tarafında. Yürümeye başladım, Akit gazetesi Haber Müdürü beni aradı “Abi, 

darbe oluyormuş diye bir duyum aldım, size ulaşan bir şey var mı?” dedi. “Yok, ben 

duymadım.” dedim.

Apar topar eve geçtim. Eve çıktığımda MİT’in orası bombalanmaya başladı. 

İl Başkanımız Nedim Yamalı’yı aradım, “Başkanım size gelen bir talimat var mı, 

darbe oluyor, nerede toplanacağız, ne yapacağız?” diye. Ona henüz bir talimat 

gelmemişti. Genel Sekreterimiz Abdülhamit Gül’ü aradım, Genel Merkezle ilgili bir 

şey var mı diye. O da “Şu anda değerlendirme yapılıyor, henüz netleşmiş bir şey yok.” 

deyince…

O ara Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey’i aradım, “Darbe oluyor, Meclis'i 

açmamız lazım, Meclis’e gitmemiz lazım, Meclis'i olağanüstü çalıştırmamız 

lazım.” diyorum telaşla, İsmail Kahraman Bey rahat bir sesle: “Ahmet’çiğim ben 

Meclis’teyim, buyur sen de gel, bekliyorum, burada değerlendirelim.” dedi.

“Hah, işte gemi kaptanı böyle olur dedim.”

…Beni arayanlardan ikisi; Ankara Milletvekillerimiz Aydın Ünal ile Jülide 

Sarıeroğlu’ydu. …Onlara dedim ki “Meclis’e geçiyoruz, İsmail Kahraman Bey bizi 

bekliyor, siz geçin ben geliyorum.” Direkt olarak Meclis’e geldim… Milletvekillerimiz 

Aydın Ünal ile Jülide Sarıeroğlu orada, gelmişler.
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Ya Başka Kimse Gelmezse?

Başlangıçta sayı azdı, gelenler de haklı olarak endişe ediyorlardı; ya başka kimse gelmezse?

Aydın Ünal:

İlk anda bende oluşan kaygı şuydu açıkçası: Biz 3 ya da 4 AK PARTİ milletvekiliydik, 

o kadar da CHP milletvekili vardı. Yeterli sayıyı sağlamamış olmak beni asıl 

kaygılandıran konuydu.

Yani bir 50 kişi olsaydı örneğin, 

öyle bir kaygı olmazdı bende ve 

“Toplandık, burada toplanıyoruz.” 

rahatlığı olurdu ama sayı çok az 

olunca ben kaygılandım orada.

Fakat sonradan sayı arttı. Hatta Meclis İdare Amiri Ahmet Gündoğdu bu sevinçle Meclis Başkanı İsmail 
Kahraman’ı arayacaktı.

Ahmet Gündoğdu:

Bu esnada ben Meclis Başkanımızı aradım. Başkanım biz geldik, sayımız da 

elhamdülillah artıyor, sizi bekliyoruz dedim. “Ahmet’çiğim, geleceğim.” dedi.

Bu arada muhalefet milletvekilleri de Meclis’e gelmeye başlamışlardı. Bu durum iktidar partisi 
milletvekillerinde biraz şaşırma ile birlikte memnuniyete yol açmıştı. 

Aydın Ünal:

Ahmet Gündoğdu geldi, Ahmet Gündoğdu gelmeden önceydi zannedersem bizim 

AK PARTİ'li vekillerimizden birkaç 

kişi geldi ve sonra CHP’li vekiller 

geldi, biz orada kapının önünde 

beklerken geldi CHP’li vekiller. 

Bülent Tezcan ve arkadaşları vardı. 

Çok samimi bir şekilde “Geçmiş         

olsun.”  dediler.  Onların  gelmesi  

bizi  çok  rahatlattı  tabii…

Aydın Ünal 
TBMM 1 No’lu Kapıda 
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CHP’lilerin sadece gelmesi değil, içerideki konuşmaları daha da memnun ediyordu. AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mustafa Yeneroğlu bunu samimi bir şekilde belirtiyordu: 

Kendi arkadaşlarımızın yaptığı konuşmalar ve özellikle CHP Genel Başkan 

Yardımcısı Bülent Bey’in yaptığı konuşmanın bizi o anda ciddi manada motive 

ettiğini düşünüyorum. O özlediğimiz birlik ve bütünlüğün, ortak bir dilin yakalanmış 

olması gerçekten çok içten bir duyguydu benim için.

Aydın Ünal yine de Meclis’in açılıp açılmaması konusunda endişeliydi:

Biz sokağa çıkılması gerektiğini düşündük veya Meclis’in korunması gerektiğini 

düşündük ama bunun bir kararının verilmesi gerektiğini de düşündük.

Bu arada Meclis’in açılmasıyla ilgili Grup Başkanvekillerimizin bazılarıyla görüştüm. 

Onlardan karar almak istedim ama onlar da o konuda karar veremediler. Riskli bir 

konu, onlar da karar veremediler.

Aydın Ünal böyle kaygılanıyor ama Ahmet Gündoğdu net bir şekilde Meclis’in açılması gerektiğini   
ifade ediyordu.

Aydın Ünal:

O anda Meclis Koruma Amiri, Ahmet Gündoğdu’ya “Başkanım, burayı açmak çok 

riskli. Burayı açtığımız zaman, burası bir hedef hâline gelecek ve bizde de burayı 

koruyacak yeterli silah yok.” dedi. Haklı bir kaygı ve gerekçeyi dile getirdi. O anda 

ben “Evet yani benimle aynı kaygıyı paylaşıyor.” dedim. “Acaba gitsek mi buradan?” 

düşüncesi daha ağır bastı o anda.

Orada Ahmet Gündoğdu, TBMM Koruma Amirine şunu söyledi: “Biz, buraya millî 

iradeyi savunmaya geldik, bunun için de ölmeye hazırız; geleceklerse gelsinler, biz 

vazgeçmeyeceğiz, bu Meclis'i açacağız.” dedi. O anda zaten benim içimde kaygı da 

kalmadı, tedirginlik de…

Murat Alparslan da ilk gelen milletvekilleri ile yoğun bir 
telefon trafiği sonucunda Meclis’e gelmişti.

Ankara Milletvekillerimizle (Aydın Ünal, Ahmet 

Gündoğdu, Jülide Sarıeroğlu, Fatih Şahin) 

görüşmelerimizde Partimizin İl Başkanlığına mı, 

Genel Merkez'e mi, yoksa TBMM’ye mi gidelim 

diye konuşmalarımız oldu. İl teşkilatımızla, Genel 

Merkez'le de bu konuyu paylaştık.   Zaten sosyal 

medya üzerinden de bu konuda yönlendirmeler vardı. 
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TBMM’ye milletvekilleri olarak gitmenin orada bulunmanın gerekirse oradan da 

farklı şeylere karar verilebileceğini düşünerek her birimiz bulunduğumuz yerlerden 

Meclis’e doğru geçtik.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman önce Meclis’e gelmiş, kısa bir süre sonra Çankaya Köşkü'ne gitmek 
üzere ayrılmış ve daha sonra tekrar Meclis’e dönmüştü.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN -  Meclis’e geldim…

Dedim ki: “Çankaya’ya çıkacağım, Hükûmetle konuşacağım, yarın Meclis'i 

olağanüstü toplantıya çağırıyorum.”

NECDET ÜNÜVAR - Daha Meclis'i açmadan söylüyorsunuz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Açmadan, buraya gelir gelmez  “Meclis'i 

yarın açacağım, olağanüstü toplantı yapacağım, dört parti grup başkanvekillerine 

davet mektubu hazırlayın ve 

SMS’yle de Grup Başkanvekillerinin 

telefonlarına bildirin. Işıkları yakın, 

ses tertibatı kurulsun, Meclis'i 

açacağım. Şimdi, ben Çankaya’ya, 

Hükûmete gidiyorum, oradan tekrar 

döneceğim.” 

Bütün Personel Göreve!

Meclis Başkanı Kahraman’ın talimatı hemen yerine getirildi.

TBMM Koruma Daire Başkanı Nurullah Öztürk:

Saat 22.40 sıralarında, Meclis 
Külliyesine, milletvekillerimiz hariç 
girişler durdurulmuştur. Ayrancı ve 
Dikmen giriş kapıları tamamen, 
Çankaya Kapısı ise kontrollü olarak 
ikişer otobüsle trafiğe kapatılmıştır.
Meclis’te görevli olup izinde 
veya istirahatte olan Emniyet 
personelinin göreve gelmeleri 
sağlandı.
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Bu arada TBMM’yi korumak ile görevli polisler de teyakkuz halindeydi.

Tayfun Karakuş (TBMM Polis Memuru):

Genelkurmay Başkanlığı’ndan rastgele açılan ateş ve üzerimize gelen mermilerle 

olayın ciddiyetinin bir kez daha farkına vardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma 

Daire Başkanımızın cep telefonlarına gönderdiği 23.34 saatli emir mesajının 

gereğini yerine getirmek üzere mevzilerimizdeydik.

Artık karar verilmişti, Meclis Genel Kurulu açılacaktı.

O gece parlamentoda yüz altı milletvekili vardı. Büyük çoğunluğu (seksen  milletvekili) AK PARTİ'li idi. 
Bu tabii karşılanabilir; zira darbelerin ilk hedefi meşru hükûmetler ve onun temsilcileridir. Fakat diğer 
darbelerin aksine bu darbe girişimine karşı ana muhalefet partisi CHP’den on altı, muhalefet partisi 
MHP’den on kadar milletvekili de Meclis’e gelmişlerdi. Bu, Gazi Meclis'i hedef alan ihanete karşı tek 
yürek olunduğu anlamına geliyordu.

Meclis’e Gidiyorum, Meclis'i Açıyorum

TBMM Başkanı Kahraman Meclis'i açma kararını vermişti, bazı istişarelerde bulunmak üzere Çankaya 
Köşkü’ne doğru hareket etmişti.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hükûmete gittiğimde orada Süleyman 

Soylu, Lütfi Elvan, İsmet Yılmaz, Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Abdulhamit Gül, 

Mehmet Muş, Başbakanlık Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah 

Hacımüftüoğlu…

 “Ben Meclis’e gidiyorum, Meclis'i açıyorum. Meclis’e gidelim.” dedim.

İsmet (Yılmaz) Bey dedi ki: “Güzel. Ben de burada kalıyorum, Hükûmetin de kalması 

lazım yerinde.” dedi. “Tamam, 

peki.” dedim. Kapıdan 

çıkıyorum, bir helikopter, dırrr… 

O zamana kadar Çankaya’ya 

ateş mateş yok, yükselme de 

yok. Hemen arabaya atladık 

ve oradan aşağıya indik. 

Ayrancı’dan, arkadan (Güvenlik 

Kapı) girdik Meclis’e. 

…Makama girmeden doğru-

dan Genel Kurul'a girdim…Fotoğraf: TBMM Arşivi 

TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman TBMM'de 

16 Temmuz 2016, Saat: 01.06

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 
Binaya Girişi 
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İsmail Kahraman’la birlikte Çankaya Köşkü’nden ayrılan isimlerden birisi de AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Mehmet Muş idi.

Mehmet Muş, Çankaya Köşkü’nden çıkışta ve Meclis girişinde yaşadığı hareketli saatleri şöyle 
anlatıyordu:

Sonra İsmail Bey “Hadi, bismillah.” dedi, çıktık. Merdivenden iniyorken elektrikler         
kesikti, Çankaya Köşkü’nün 
merdiveninde elektrik yok, polislerin 
fenerleriyle, koruma polislerinin 
fenerleriyle beraber indik. Ana 
Protokol Kapısı'ndan aşağı indik. 
Arabalar orada bekliyordu. 
Abdülhamit Gül ile aynı arabaya 
bindik. 

Biz tam arabalara bindik, büyük bir 
gürültü duyduk. Bir bomba falan 
atılmış. Bu ses bombası mıydı yoksa 
sonik bomba mı bilmiyorum. Çok 
büyük bir gürültü çıktı. Arabalardan 
indik, Çankaya Köşkü’ne bir daha 
girdik.  Sonra tekrar oradan çıktık, 
araçlara bindik. Fakat karanlık, 
zifirî karanlık köşk, hiçbir yerde 
elektrik yok. Arabanın ışıklarıyla 
gidiyoruz. Yaklaşık 30-35 araç vardı. İsmail Bey’in arabasını takip ediyorduk; İsmail 
Bey’in arabası önde, arkada koruması, onun arkasında biz. Güvenlik Kapı'ya geldik. 
Otobüsleri kapının önüne çekmişti Meclis personeli. Hemen biz içeri girdik. Meclis 
Başkanını aldı korumalar ve 2 tane araç getirdiler, birisine Meclis Başkanı bindi, 

diğerine biz…

Bütün Milletvekilleri Meclis’e Gelsin!

İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, olayı İstanbul’dan gelen bir telefonla öğrenmiş ve Meclis’ten önce 
Çankaya Köşkü'ne gelmişti:

Darbe girişimi olduğu intibasını edinir edinmez hemen Çankaya Köşkü’ne gittim. 

Burada durum değerlendirmesi yaptık. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın 

makamıyla irtibata geçtim. Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet etmemizi istedi. 

Ben Meclis’e 
gidiyorum, 

Meclis'i açıyorum.

15 Temmuz Gecesi Başbakanlık Köşkü 
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Ben de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Ataş’ı arayarak 

Türkiye genelinde SMS gönderilmesi hususunu ilettim. Daha sonra tekrar 

Cumhurbaşkanımızı arayarak TBMM’ye gitme konusunu görüştük ve neticede 

TBMM’ye gitme kararı aldık. 

CHP Grup Başkanvekili 

Engin Altay ve MHP Grup 

Başkanvekili Erkan Akçay ile 

de irtibata geçtim. Kendileri 

de Parti Grubu olarak 

Meclis’te olacaklarını ifade 

ettiler. Bunun akabinde Grup Başkanvekili olarak ben, Meclis’teki Grup Müdür 

Yardımcımız Mustafa Özkan’ı arayarak derhal tüm milletvekillerinin Meclis’e 

gelmeleri için bilgilendirilmelerini istedim. 

AK PARTİ Grup Amir Yardımcısı Mustafa Özkan:

Grup Başkanvekilimiz Mehmet Muş,  saat 00.00 civarında beni aradı ve Çankaya 

Köşkü’nde toplantı halinde         

olduklarını, Ankara’da olan                                                                         

milletvekillerimizin acilen 

TBMM’ye gelmeleri ile ilgili 

SMS atmamı istedi. Hem 

milletvekillerimiz, hem de AK 

PARTİ Grup personelini TBMM’ye 

davet eden SMS’ler 00.04’te 

tüm milletvekillerimize ve grup 

personeline ulaştı. 
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Marmaris’te Kim Varsa Sokağa Çağırın!

Mehmet Muş Çankaya Köşkü’ne giderken yolda Enerji Bakanı Berat Albayrak ile de görüşmüştü. 

MEHMET MUŞ  - … Enerji Bakanımızı aradım. 

NECDET ÜNÜVAR  -  Ulaşabildiniz mi?

MEHMET MUŞ  - Ulaştım kendisine, görüştüm.

NECDET ÜNÜVAR  - O zaman Cumhurbaşkanımızın yanındaydı.

MEHMET MUŞ - Yanında. Dedim ki, “Burada bir şeyler ters gidiyor. Ben Çankaya 

Köşkü’ne geçiyorum.”

 

“Tamam.” dedi ve ekledi “Marmaris’te kim varsa sokağa çağırın.” Muğla 

Milletvekilimiz Nihat Öztürk’ü aradım.

…Nihat Öztürk, “Ben Marmaris’e doğru 

geçiyorum.” dedi, herhâlde Muğla’daydı. 

“Ben yola çıktım, geçiyorum, arkadaşlarla 

görüşüyorum, herkesi sokağa çıkarmaya 

çalışıyoruz, davet ediyoruz.” dedi, “Tamam.” 

dedim.”

Marmaris’te 
kim varsa 

sokağa çağırın.
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Ankara’da bulunan ve Meclis’e gelebilmiş ya da bir başka şehirde bulunan milletvekillerinin Meclis'i açma 
ile ilgili benzer kanaatleri vardı.    

Milletvekillerinin çoğu o saatlerde evindeydi. 

Büyük çoğunluğu, olayı darbeden ziyade tatbikat 
ya da teröre karşı bir tedbir gibi düşünüyordu. 
Darbe endişesi arttıkça hemen hızlı bir telefon 
trafiği ve ardından her bir milletvekili için yoğun 
ve uzun bir gece başladı.

AK PARTİ Grup Başkanvekillerinden Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz tam Aksaray’a doğru hareket 
etmek üzereyken öğrenmiş ve olayı öğrenir öğrenmez Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan 
Doğan’la görüşmüştü. 

İlknur İnceöz:

Saat 21.00 sıralarında danışmanım 

Fatma Hanım beni arayarak, endişeli 

bir şekilde, "Boğaziçi Köprüsü askerlerce 

tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı, darbe 

girişimi olacağına ilişkin duyumlar 
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alıyoruz" dedi. Daha sonra arayan danışmanım Engin Bey de aynı ifadeleri 

kullanınca, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü 

Hasan Doğan’ı aradım. Telefonu, çalar çalmaz açınca içimde şüpheli olan durum 

netleşti. Hasan bey, "Evet Başkanım bu darbe girişimi, sesimizi duyurmalıyız." dedi. 

Ben de "Sayın Cumhurbaşkanımızın yerini sormuyorum ama iyi mi?" diye sordum. 

O da Cumhurbaşkanımızın iyi olduğunu söyledi. O anda Meclis’e mi, AK PARTİ 

Genel Merkezimize, Başbakanlığa mı yoksa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne mi 

gidilmesi gerektiği konusunda kısa bir tereddütte kaldıktan sonra olmamız gereken 

yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna kanaat getirdim, evden çıkarak hızlıca 

Meclis’e geldim. 

Meclis’e gelirken yolda her hangi bir sorunla karşılaşmadım ve erken geldiğim için 

de rahatlıkla Meclis’e girdim. 

        

            

15 Temmuz gecesi, darbeye karşı duruşun önemli aktörlerinden biri olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
ihaneti Müsteşarı Kenan İpek’in telefonuyla öğrenmişti. 

Bekir Bozdağ: 

O gece evde yalnızdım. Eşim ve çocuklarım Yozgat’a bayram için gitmişlerdi, 

dönmemişlerdi. Bir tek büyük oğlum Ankara’daydı. Müsteşarım Kenan İpek aradı, 

“Bir hareketlilik var. Uçaklar çok alçak uçuyor, köprüde tanklar görülmüş.” dedi. 

Hemen İçişleri Bakanımızı, arkasından MİT Müsteşarımızı aradım, her ikisiyle de 

bir görüşme imkânımız olmadı. Bir iki aramadan sonra Sayın Başbakanımızla 

görüşme fırsatım oldu. 

Oğlumla birlikte evden çıkarak özel arabama bindim. Basın danışmanım Bilal 

Çetin’i aradım. Televizyonlara beni bağlamasını söyledim. İlk olarak TRT’ye 

bağlamasını istedim. Ancak TRT’nin darbeciler tarafından işgal edildiğini öğrendik. 

TRT’yi darbecilerin teslim aldığını öğrenince ilk olarak Kanal 24 TV’ye saat 23.14’te 

yayına bağlandım. 

Karşı Çıkan Olursa 
Vururum 

İlknur İnceöz'ün İlk 
Açıklamaları 
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Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a telefonda ayrıca başka önemli bir 
bilgiyi daha veriyordu:

İlk başta Müsteşar Kenan İpek ile 

Külliye’de bu meseleyi takip etme kararı 

almıştık. (Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreteri) Fahri Kasırga da bizimle 

orada olacaktı. Kenan Bey, Fahri Bey’i 

alıp gelecekti. Darbecilerin Fahri Bey’i 

Kenan Bey’in gözleri önünde derdest 

edip götürdüğünü öğrendim. Kenan 

Bey, araba ile yaklaşırken Fahri Bey’in 

alındığını görüyor.

Balgat’ta Ağrı eski Milletvekilimiz Halil 

Özyolcu’nun ofisine gittim. AK PARTİ 

Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can’ı da telefonla arayarak buraya çağırdım. 

Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile buluştu ve birlikte eski Ağrı 
Milletvekili Halil Özyolcu’nun aracıyla Meclis’e geldiler: 

Sayın Bakanımız ile buluştuk.  Bakanımız 

hemen Kızılay’a geçmemizi, halk 

ile beraber omuz omuza mücadele 

içerisinde olmamız gerektiğini söyledi. 

Ben de ısrarla kendilerine daha sakin bir 

yere geçerek durum değerlendirmesini 

yapmamızın faydalı olacağını söyledim. 

22. Dönem Ağrı Milletvekilimiz Sayın 

Halil Özyolcu’nun avukatlık bürosuna 

geçtik. Orada telefonlarımızı şarj ettik.  

O sırada Sayın Adalet Bakanımız Bekir 

Bozdağ Başbakanımızla, Bakanlarla, 

Diyanet İşleri Başkanı ve Valiler ile 

görüşmeler yaptı. Halil Özyolcu’nun aracı 

ile TBMM’ye geldik.
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O gün Meclis’te bulunan Bakanlardan birisi de Süleyman Soylu idi:

Hakkârili gençlerle demokrasi ve Türkiye üzerine sohbet ederken, Sosyal Güvenlik 

Kurumu Başkanımız Selim Bağlı’nın telefonu ile öğrendim. Şaşırmakla şaşırmamak 

arasında bir duygu hissettim. Toplantıyı acilen bitirdim. Gençler bir fotoğraf 

çektirmek istedi. O fotoğrafı çektirme anı, bana saatler gibi geldi. …Sayın 

Abdülhamit Gül ile görüştüm; “Bu bir darbedir.” dedim. Sayın Başbakanımızı 

aradım. Her zamanki babacan sesiyle, ilk cümlesi “bu ne maskaralıktır!” oldu. Ben 

de “Darbe oluyor.” dedim, “Talimatınız nedir?” diye sordum. “Hemen Bakan 

arkadaşlarını arayıp, Başbakanlığa geç!” dedi. Alelacele Başbakanlığa geçtim.                

…Sayın Başbakanımızla birçok kez ve Marmaris’te olduğunu öğrendiğimiz Sayın 

Cumhurbaşkanımızın refakatinde bulunan Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak 

ile konuştuk. 

…Orada acilen bir karar verdik. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'ne giderek Meclis'i 

açmamız gerektiğini düşündük. Uçaklar 

TBMM’yi taciz ediyordu. Tanklar ana 

yollarda olduğu için ara yollardan 

Genelkurmay tarafından Meclis’e girdik. 

Çok Özel Misafir…

O gece Ankara’da hareketli yerlerden birisi de CHP Genel Merkezi idi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Levent Gök’ün o gün “çok özel bir misafiri” vardı;                              
40 günlük torunu gelmişti anne - babasıyla… Onları evde bıraktı, önce CHP Genel Merkezine ve daha 
sonra Meclis’e geldi.

Levent Gök:

O gece saat 21.00 sıralarında eve gelmiştim, damadım, kızım ve kırk günlük 

torunum bizi ziyarete gelmişlerdi.

Onların o sevinciyle evde hep beraber bir gece geçirmeyi planlarken aşağı yukarı 

saat ona on kala İstanbul’dan ve Ankara’dan gelen telefonlarla bir olağanüstülük 

olduğu konusunda bilgiler gelmeye başladı. İlk başta yorumlarımız bir terör 

saldırısı olabileceği şeklindeydi. 
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Levent Gök Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ulaşamayacağını biliyordu, çünkü o saatlerde Ankara’dan 
İstanbul’a gitmek üzere uçaktaydı. Hemen Tekin Bingöl’ü aradı.

…Tam bizim bu olayları yaşadığımız saatte Genel Başkanımız da İstanbul’a 

uçuyordu. Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl’ü arayarak 

“Derhâl Meclis’e gidelim, bir hareketlilik var, bu hareketliliğinin bir niteliğini tespit 

edelim. Ben iyi görmüyorum durumu, bir darbe teşebbüsü olabilir.” dedim. 

Tekin Bingöl haberi yakınlarından öğrenir öğrenmez Genel Merkez’e gelmişti:

Haberi alır almaz Genel Merkezimize geçtim.  Ankara’da bulunan Genel Başkan 

Yardımcılarımız ve Milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yapmak ve olayları 

takip etmek üzere Genel Merkezimizde bir araya gelmeye karar verdik. Olayın 

boyutlarının ne olduğunu tam olarak henüz bilmiyorduk, ancak daha önce de 

askerî darbe deneyimi yaşamış bir kişi olarak tehlikenin farkındaydım. Aileme 

durumun ciddiyetini belli etmemeye çalıştım ama evden çıkarken küçük oğlum 

beni yalnız göndermek istemedi ve yanımda geldi. Her ne olacaksa ben de senin 

yanında olacağım demesi beni çok duygulandırdı. Onun da korkusuz bir genç 

olarak bu tavrı göstermesinden gurur duydum.

Levent Gök evden çıkışını duygusal olarak hissettirmemeye çalıştı ama yine de damadını bilgilendirme 
ihtiyacı duydu:

Çok süratli bir şekilde Genel Merkez’de buluştuk, zaten evim Genel Merkez’e çok 

yakın. Evden çıkmadan önce aile fertlerime hissettirmedim durumu.

…Sadece damadımı bir kenara çektim,  dedim ki: “Ben durumu iyi görmüyorum, 

bunu darbenin olduğuna dair belirtiler olarak görüyorum yani sabaha ne olacağını 

bilmiyorum. Ailem sana emanet.”

…Aşağı yukarı 10-15 civarında milletvekilimiz oradaydı.

Genel Merkezimiz Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı tam karşıdan gören bir konumda ve 

doğal olarak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın üzerinde de uçak, helikopterlerin 

dolaştığına bizzat gözlerimizle tanık olduk.

İlk yaptığım iş, (AK PARTİ Grup 
Başkanvekili) Sayın Mustafa 
Elitaş’ı aramak oldu. Mustafa 
Elitaş Kayseri’deydi, dedim ki: “Bu 
bir darbedir, Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı’nın da ateş altında 
olduğunu bilmeni isterim.” Biz o 

gün Sayın Elitaş’la sayısız defa 

Derhâl Meclis’e 
gidelim, 
bir hareketlilik 
var.
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görüşme yaptık. Ben Ayşe Nur Bahçekapılı’yı ve Naci Bostancı’yı da arayarak 

kendilerini bilgilendirdim. “Arkadaşlar, bakın, kötü bir akşama, geceye girdiğimiz 

belli, tereddüdünüz olmasın, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir tablonun 

karşısındayız. Ne yapmamız gerekiyorsa beraber yapacağız.” dedim. 

Sonra Elitaş beni aradı, “Levent Bey, Meclis Başkanı Meclis'i açacak, gider misiniz?” 

dedi. “Derhâl gideriz.” dedim. Aşağı yukarı 16-17 arkadaş doğruca Meclis’e gittik. 

O sırada CHP Genel Merkezinde bulunan milletvekilleriyle Meclis’e gitmeye karar verdiler.

Tekin Bingöl:

Genel Merkezimizde yaptığımız toplantının ardından, o sırada uçaktan inen Genel 

Başkanımızla da görüş alışverişinde bulunarak demokrasimize vurulmak istenen bu 

darbeye karşı durmak üzere TBMM’ye gitme kararı aldık. TBMM millî iradenin temsil 

edildiği, demokrasinin vücut bulduğu en önemli kurumdur, Cumhuriyetimizin en 

temel yapı taşıdır. Bizler de bu kurumun itibarını ve varlığını korumakla yükümlü 

kimseleriz. 

TBMM’ye yöneldiğimizde kurşun sesleri giderek artıyordu. TBMM girişinde güvenlik 

görevlileri girişleri tutmuş, giriş çıkışları kontrol ediyorlardı ancak milletvekillerinin 

girişinde herhangi bir sorun yaşamadan Genel Kurul Salonu’na geçtik.

Birer Demokrasi Öpücüğü Vereyim

TBMM Başkanı İsmail Kahraman CHP’li Milletvekillerinin de Meclis'e gelmesinden çok memnun oluyor.

Levent Gök:

Biz gittiğimiz zaman, İsmail Kahraman Meclis’te kürsüde otururken indi, sarıldı 

bana, kucaklaştık orada. Bizden diğer arkadaşlar da geldi.

Özgür Özel:

İçeriye gittiğimizde Meclis Başkanı hemen “Birer demokrasi öpücüğü vereyim.” dedi. 

O çok anlamlı yani, unutmuyorum onu. Bizim o güne kadar da Sayın Başkanla 

zaman zaman böyle tartışmalarımız, atışmalarımız hep oldu. “Bir demokrasi 

öpücüğüyle barışalım.” dedi. O öptü, sarıldı. Yerimize oturduk.

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in aslında bambaşka bir planı vardı. Hayırlı bir iş 
için Bursa’ya gidecekti, gece aracını park ederken alçaktan uçan jetleri fark etti. 

TBMM 
Başkanı İsmail 

Kahraman Gelen 
Milletvekillini 

Öperek Karşıladı 
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Özgür Özel: 

Benim eşim Bursalı…  Eşimin biricik oğlan kardeşi var, onun söz kesilmesi vardı. 
Onun için, ben Manisa’ya dönmeyip Bursa’ya gidecektim.

Aykut Erdoğdu ve Veli Ağbaba’yla ortak bir sarı “Vosvos”umuz var, 1973 model, onu 
aldım. Bir kafeteryada, arkadaşlarla akşam saatlerinde çay, kahve içtik. Oradan 
ayrıldım. Saat dokuzu geçiyordu, dokuz buçuğa geliyordu. Arabayı park ederken bir 
jet geçti, hiç duymadığım kadar çok bir ses, ardından bir tane daha geçti, “Herhâlde 
bunların uçuşu var, eğitimi var.” dedim. Birazdan bir tane daha geçti. Şöyle 
düşünüyorum “Bunlar da uçacak başka yer mi bulamamış?” Çıktım misafirhaneye, 
üstümü değiştirdim.  

Bu arada iki önemli gazeteciden gelen telefon da jetlerin uçuşunu aynı gerekçeye bağlıyordu.

Özgür Özel:

…Terör diye düşünüyor insan. O anda enteresan iki telefon geldi. BBC’den Rengin 
Hanım, “iki jetin hava sahasında olduğu, Boğaza ve Ankara’daki bazı hedeflere, 
belki Anıtkabir’e IŞİD saldırısı olabileceğini” söyledi.

Birkaç dakika sonra Reuters muhabiri dedi ki: “ IŞİD filan bir şey duydunuz mu? İkisi 
de şunu söylüyordu: “Yukarıda uçan jetler Ankara’yı korumak için uçuyorlar.” 

Bir on dakika geçti, tekrar telefonlar geliyor, sürekli gazeteciler arıyor.

Ama İstanbul’dan gelen bir telefon, hareketliliğin bir darbe teşebbüsü olduğu kanaatini pekiştiriyordu.

Özgür Özel:

O sırada bir telefon geldi, İstanbul’dan bir milletvekilimiz, Gamze Akkuş İlgezdi, eşi 
Ataşehir Belediye Başkanı, o dedi ki “Başkanım, haberiniz var mı, darbe oluyormuş?” 
“Yahu, Gamze Hanım ne darbesi?” dedim. “Eşime İstanbul Büyükşehir Belediyesinden 
haber verdiler, darbeciler buraya girmeye çalışıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesini 
kuşatmışlar.” falan dedi. “Sizde bir şey var mı?” dedim. “Yok.” dedi, “ama darbeymiş, 
İstanbul’da tanklar var diyorlar.” dedi. Jetler de bu arada devamlı uçuyor. Tekin 
Bingöl’ü aradım, “Tekin abi, böyle böyle bir bilgi var.” dedim. “Yahu, olur mu öyle 
saçma şey.” falan dedi. “Genel Merkez’de buluşalım.” dedik. Ben yine bizim Vosvos’a 
atladım, makam arabası yok. 

20 Bin Liralık Araba İçin Öleceğiz!

Özgür Özel’in Meclis’e gelişi de maceralı oldu.
3-4 araba hâlinde gittik, biz Aykut Erdoğdu ile birlikte…

…On ikiyi geçiyordu artık..
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İnsanların ellerinde bayraklarıyla, belli sayıda insanın aşağıya doğru, böyle Dikmen 
yokuşundan aşağıya doğru, bu Meclis’e doğru geldiğini gördük ama biz yaklaştıkça 
geri kaçan çok insan vardı. Bir yerden sonra artık Vosvos’u -arabayı- bırakmak 
zorunda kaldık. Hatta Aykut Erdoğdu’yla bir şey de yaşadık. Ben -üçümüzün 
arabası- düzgünce park etmeye çalışıyorum, Aykut dedi: “Ya, 20 bin liralık araba için 
öleceğiz burada, bırak.”

…Meclis duvarının dibinden Dikmen 
Kapı'dan içeriye girdik. Ellerinde uzun 
silahlar olan birileri vardı makineli, 
onlar bize doğru baktı, biz onlara doğru 
baktık; ilk an bir böyle yüreğimiz hopladı. 
Sonra “Buyurun Başkanım.” deyince Polis 

olduğunu anladık, rahatladık. 

Millî Birlik ve Beraberliğimizi Kimse Bozamayacak!

Hain darbe girişimine karşı ilk harekete geçen partilerden biri de MHP idi. MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli Genel Merkez’e geçmiş, Başbakan’la bir telefon görüşmesi yapmıştı. Grup Başkanvekili Manisa 
Milletvekili Erkan Akçay haberi alır almaz harekete geçti.

Erkan Akçay:

15 Temmuz akşamı saat 22.00  civarında   Balgat’ta  açık  havadaydım. Jet  
uçaklarının alçak uçuş yaparak Ankara semalarında tur atması dikkat çekiciydi. İlk 
dakikalarda herhangi bir olumsuz düşünceye sahip olmamakla birlikte bu uçuşların 
devam etmesi şüphe ve endişeyi de beraberinde getirdi. Artık bir kalkışmanın 
olduğu açıkça belli olunca doğrudan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkez'ine 
intikal ettim.  Genel Merkezimizde hadiseleri kısa bir süre daha izledikten ve Genel 
Başkanımızla istişare ettikten sonra TBMM’ye gitmenin ve Ankara’da bulunan 
milletvekilleriyle diğer partilerin milletvekilleriyle birlikte Meclis'i toplamanın ve 
darbe teşebbüsüne karşı durmanın ülkenin selameti bakımından faydalı olacağı 
kanaatine vardık. 

Zaten Genel Başkanımız Sayın Devlet 
Bahçeli darbe teşebbüsünün ortaya çık-
maya başladığı ilk dakikalarda Başba-
kan Sayın Binali Yıldırım’ı arayarak bu 
hain teşebbüsün karşısında, Hükûmetin ve Devlet’in yanında olduklarını bildirmiş 
ve bu açıklaması televizyonlardan yayınlanmaya başlanmıştı. Genel Başkanımızın 
talimatıyla AK PARTİ ve CHP Grup Başkanvekilleri ve Meclis Başkanımızla temasa 
geçtim ve Meclis’e hareket ettim.

Devlet Bahçeli 
Başbakanı Aradı 
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Aynı doğrultuda hareket eden bir başka MHP’li vekil de Antalya Milletvekili Mehmet Günal idi.

Mehmet Günal:

MHP demokrasiden yanadır ve millîyetçilik ve demokrasiyi ikiz kardeş olarak 

kabul eder. Demokrasinin en önemli kurumları millet iradesinin tecelli ettiği yer 

siyasi partilerdir, parlamentodur. Biz ilk dakikalarda Genel Merkez’de Sayın Genel 

Başkanımızla birlikte süreç boyunca partililerimizle irtibat halinde olduk.

Sayın Devlet Bahçeli de Genel Merkez’de herkesten önce demokrasiyi destekleyen, 

halkı ve partililerimizi sağduyuya çağıran açıklamayı yaptı.

Sayın Başbakan’ı aradı ve her türlü darbeye karşı olduğumuzu bunlarla mücadele 

edilmesi gerektiğini, hükûmeti desteklediğimizi iletti. 

Mehmet Günal, Genel Merkez'den çıkmadan hemen önce Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’tan 
gelen “Görevimizin başındayız, bunu da beraberce aşacağız. Demokrasi ve milletimizin iradesinin yanında 
duracağınızdan eminiz.” mesajına ekteki cevabı verdi ve Meclis’e doğru yola çıktılar.

Meclis Başkanı’nın daveti üzerine bizlere de millî iradenin beşiği olan Meclis’te 

bulunmamız gerektiğini söyledi. Grup Başkanvekilimiz başta olmak üzere                                

10 milletvekili arkadaşımız ile Meclis’e intikal ettik.
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MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy:

Darbe girişimi olduğunu öğrendiğimde, doğruca Genel Merkezimize geçtim. Genel 

Başkanımız, Meclis Başkanı’nın çağrısını değerlendirerek Genel Merkez'e gelen tüm 

Milletvekili arkadaşları Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde demokrasi nöbetine 

göndermiştir.  

Fotoğraf: Mehmet Günal 

(Sağdan; Sayın Mustafa Kalaycı, Sayın Mehmet Günal, Sayın Atila Kaya, Sayın Ruhi Ersoy, Sayın Eyüp Yıldız)
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Birkaç araba ile TBMM’ye yola çıktık. Meclis Dikmen Kapı girişi otobüsler ile 

kapatılarak darbecilerden korunmaya çalışılmıştı. Otobüslerin yanında sadece tek 

bir arabanın sığacağı genişlikte bir yerden bizi içeriye aldılar.

Cuma gecesi ve bir gün öncesinden çok yoğun bir çalışma yapan milletvekillerinin çoğu evlerindeydi ama 
dışarıda olanlar da vardı.

AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar:

Saat 22.30 - 23.00 gibi misafirlikteyken bir tanıdığımızın telefonu ile öğrendim. 

O sırada televizyon izlemiyorduk bahçede oturuyorduk ve bulunduğumuz 

bölgede herhangi bir hareketlilik yoktu. Çok büyük bir şok oldu hepimiz için. 

Ne yapacağımızı düşünürken milletvekillerinin Meclis’e gittiğini haber aldım ve 

çocuklarla vedalaşarak ev sahibinden beni Meclis’e bırakmasını rica ettim. 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal:

Darbe girişimini öğrendiğimde bir yemekteydim. O an ilk düşündüğüm Meclis’e 

gitmek oldu. Darbenin toplumda yaratacağı tahribatların neler olabileceğini 

tahmin ettiğimden ve Parlamentoyu fesih edeceklerini de göz önüne alarak 

gösterdikleri o hukuksuz eylemlerine karşı dik durmak için Parlamentoya gitme 

kararı aldım. Parlamentoya sahip çıkmak gerektiğini düşündüm,  zira bu millet 

beni bunun için seçmişti. Hemen Meclis’e gittim. 

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş:

Darbe girişimini Ankara Bahçelievler’deki evimin terasında tahmini saat 21.35 

sıralarında öğrendim. Darbenin Türkiye’ye her yönü ile çok büyük zarar vereceğini 

düşündüm. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile gece saat 24 

civarı Meclis’e geldim. Meclis’in önü araçlarla kapatılmıştı. Orada bulunan bazı 

vatandaşların olumsuz tepkisine rağmen, polis memuru arkadaşlar yol gösterdiler 

ve aracım ile kaldırımdan zorlukla geçerek Meclis’e girdim. 

Kahrolsun Fetullahçı Kalkışma!

AK PARTİ İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık darbe teşebbüsü haberini Çalışma Bakanı Süleyman 
Soylu’dan aldı:

Saat 21.30 sularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu 

aradılar. “İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nü kapattılar, F-16’lar alçak uçuş yapıyorlar, 
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bu nedir?” O ana kadar benim herhangi bir gelişmeden haberim yoktu. Şunu söyle-
dim: “Emir komuta zinciri içinde yapılıyorsa bu askerî darbedir; emir komuta yoksa 
bu tartışmasız bir Fetullahçı darbedir. Her ikisinde de yapılması gereken bellidir:            
Cumhurbaşkanı hemen güvenli bir yere geçmeli ve Başkomutan olarak ordunun 
emir komuta yetkilerini üzerine 
almalıdır. İkinci olarak da halk 
TBMM’nin etrafını kuşatmalıdır. 
Parti teşkilatı hemen bunu temin 

etmelidir.

…Bu bir darbe girişimidir. Bizim mücadele için 
hemen bir karargâha ihtiyacımız var, bu karargâh 
Meclis'tir. Hemen gidip Meclis'i açmalıyız ve 
çalışmaya başlamalıyız. 1981 yılında İspanya’da 
faşist Frankocu subaylar Meclis'i bastıkları zaman 
El Pais gazetesi ve bazı milletvekilleri direndikleri 
için İspanya demokrasisi kurulmuştur. Onun için 

hemen Meclis’e gitmeliyiz.

Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara olayın Fetullahçı kalkışma olduğunu erken saatlerde fark edip 
harekete geçen milletvekillerinden birisiydi:

Ankara’da bir arkadaşımın bahçesindeydim 
ve bulunduğum yerden savaş uçaklarının 
alçaktan uçuşlarını duyunca bir şeylerin ters 
gittiğini hissettim. Telefon ile yaptığım bir 
görüşmeden sonra yaşanılanın bir kalkışma, 
darbe ve cunta girişimi olduğunu anladım. 
Bu durumu kamuoyu ile paylaşmak için ise 
o an Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı                           
eşliğinde “K AHROLSUN FETULLAHÇI                                                                                                     
KALKIŞMA” ifadesini içeren bir tweet yazdım. 

…Darbeyi savuşturmanın yollarından 
birisinin de TBMM’nin açık olması olduğunu 
düşündüm. Grup yönetiminden “TBM M 
toplanalım” mesajı gelince bulunduğum 
yerden çıkıp Meclis’e geldim.

Darbenin yaşandığı 23 Şubat 1981 tarihli El Pais gazetesi

Gazetenin manşetindeki “El Pais Anayasayı Destekliyor” sloganı darbeye 
karşı önemli bir direniş olmuştur.

Kahrolsun 
Fetullahçı 
Kalkışma!
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Bugün Buraya Giremeyeceksek, Meclis’e Ne Zaman Sahip Çıkacağız?

Darbe teşebbüsünü gittikleri bir konserde öğrenmiş olan milletvekilleri de vardı. Bu isimlerden CHP 
Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan o gece yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın 

Milletvekili Bülent Tezcan ve TBMM İdare 

Amiri CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse 

ile birlikte Atılım Üniversitesinin 20. yıl 

kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Erol 

Evgin konserini izliyorken haber geldi. 

İlk önce haberlerin doğru olmadığını 

düşündük. Ardından durumun 

ciddiyetini ve gerçekliğini teyit edince 

konser alanından apar topar ayrıldık. 

Meclis’e gitmenin en doğru şey olacağı 

düşüncesiyle derhal üç Milletvekili 

olarak (Uğur Bayraktutan, Tufan Köse, 

Bülent Tezcan) Meclis’e gittik.  

                                       

Polisler içeri alamayacaklarını söyleyince tepki gösteriyorlar.

Uğur Bayraktutan:

TBMM’ye geldiğimizde ışıkların sönük olduğunu gördük. TBMM’nin Çankaya 

Kapısına geldik. Ancak polisler “…kesin talimat var içeri alamayız” dediler. Meclis 

İdare Amiri Tufan Köse hemen duruma müdahale etti.  Polisleri dinlemeyerek fiilî 

durum yarattık “ … burası bizim evimiz, biz bugün buraya giremeyeceksek, bu zor 

günde Meclis’e sahip çıkmayacaksak ne zaman gireceğiz, Meclis’e ne zaman sahip 

çıkacağız?” deyip Çankaya Kapısı'ndan içeri girdik.

Aynı saatlerde dışarıda olan vekillerden biri de Ankara Milletvekili Emrullah İşler idi. İşler, yeğeninin 
düğünündeydi ve darbe girişimini Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’dan gelen telefonla öğrendi. Olayı 
öğrenir öğrenmez harekete geçen İşler, Selçuk Bey ile Çankaya Köşkü’nde buluştu.

Emrullah İşler:

Gece saat 22.00 sularında Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ’dan telefonla 

öğrendim. Yeğenimin düğününde ve gürültülü bir ortamdaydım. Hemen salon 

dışına çıkarak bir arkadaşı aradım. O da hasta olduğu ve o anda istirahatte olduğu 

Bu zor günde 
Meclis’e sahip 

çıkmayacaksak 
ne zaman 

sahip çıkacağız?
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için konudan haberdar olmadığını söyledi. Biraz sonra tekrar hasta olduğu için 

istirahatte olan arkadaşımı aradım. O neler olup bittiğini öğrenmişti “Hocam, 

darbe girişimi var ben göreve gidiyorum, hakkını helal et dedi.” Böylece 22.30 gibi 

darbe girişimini kesin olarak öğrenmiş oldum. Bunun üzerine hemen Başbakanımız 

Binali Yıldırım’ı aradım; “Bir grubun kalkışması söz konusu ama bastıracağız” dedi. 

“İyi olduğunu” söyledi. Ardından “Beyefendi nasıl?” diye sordum. “Endişe edilecek bir 

şey yok” dedi. “Başbakanlığa geçin orayı organize edin” talimatı üzerine Çankaya 

Köşkü’ne geçtim.

…Köşk’te iki karar aldık. Bir 

Meclis'i açmak; iki Ankara halkını 

sokağa çağırmak. Bu kararı Meclis 

Başkanımız Başbakanımıza 

iletti. Aldığımız karar neticesinde 

Meclis’e hareket ettik.

Emrullah İşler’e haber veren isim olan AK PARTİ Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın o gece yaşadıklarına 
kulak verelim:

Saat 21.30 sularında Ankara’da evimdeyken darbe olacağını öğrendim. 12 Eylül 

1980 darbesini yaşamış 38 gün işkencede, yaklaşık 1 yılını değişik hapishanelerde 

hücrede geçirmiş, darbe mahkemelerinde yargılanmış, toplam 7 yıl cezaevlerinde 

çile çekmiş birisi olarak darbenin ne demek olduğunu iyi biliyordum. AK PARTİ Genel 

Sekreteri Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Ankara Milletvekili 

Emrullah İşler, Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve bazı Bakanları arayarak 

darbe olacağını hemen ya Genel Merkez’de ya da Köşk’te toplanmamız gerektiğini 

söyledim. Başbakan Binali Yıldırım’ı aradım, iki aramama cevap alamadım, birkaç 

dakika sonra Başbakan bana döndü. “Sayın Başbakanım, darbe oluyor” dedim. O 

da “ben de bazı duyumlar aldım, bir çılgınlık yapacaklar gibi” dedi. Ben de “Sayın 

Başbakanım bir açıklama yapın” dedim. Genelkurmay Başkanı’na ulaşıp 

ulaşamadığını sordum, ulaşamıyorum dedi. Genelkurmay 2. Başkanı’na ulaşıp 

ulaşamadığını sordum, ona da ulaşamadığını söyledi. Sayın Başbakanım, siz 

açıklama yapın, ben Çankaya Köşkü’ne gideyim siz de arkadaşlarınıza söyleyin 

Köşk’e gelirlerse bir yol haritası çizelim dedim. Çankaya Köşkü’ne geçtim. Mehmet 

Muş, “Selçuk Ağabey; Muğla Teşkilatını ara, Marmaris’e geçsinler, 

Cumhurbaşkanımızı koruyalım” dedi. Ben de “Mehmet Bey, Teşkilatı sen ara bu 

talimatı ver. Ben eski arkadaşlarımı arayayım.” Muğla’daki ülkücü, alperen 

arkadaşları aradım. “300-500-1000 kişi ne kadarsanız Marmaris’e geçin 

…Köşk’te iki karar 
aldık. Bir Meclis'i 
açmak, 
iki Ankara halkını 
sokağa çağırmak.
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Cumhurbaşkanı’nı koruyalım” dedim. Onlar hemen harekete geçtiler. Bahçeli ve 

Kılıçdaroğlu’na ulaşalım fikrini ortaya attım. CHP Grup Başkanvekili Engin 

Altay’la görüştüm. O da Kılıçdaroğlu ile görüştü ve bize döndü. “Darbeye karşıyız, 

seçilmiş hükûmet ve Cumhurbaşkanı’nın yanındayız, TBMM hukukuna sahip 

çıkacağız” dedi. Arkadaşlarla TBMM’ye geçtik.

Selçuk Özdağ’ın haber verdiği isimlerden birisi de AK PARTİ Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan idi:

Saat 22.00 sıralarında Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ aradı. Benim haberim 

olup olmadığını sordular. Bir duyum almadığımı söyledim. 

Doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına hareket ettim. Yaklaşık 10-15 dakika 

Meclis’te kaldıktan sonra o tarihte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olan 

Süleyman Soylu arayarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına 

gitmemi ve oradan gelişmeleri takip etmemi istedi.

Meclis’ten ayrılarak İstihbarat Daire Başkanlığına ulaştım. Bina karartılmıştı. 

Görevlilerin tamamına yakını binanın bahçesindeydiler. Beni Daire Başkan 

Yardımcıları karşıladı. Daire Başkanı’nı sordum, TRT Binasındaki işgali sonlandırmak 

için oraya gittiğini söylediler. 

Görevlilerdeki telsizler susmuyor, devamlı bilgiler geliyordu. Sık sık Emniyet Genel 

Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, TRT, Millî İstihbarat Teşkilatı, Gölbaşı Özel 

Harekât, Güvercinlik Kara Havacılık gibi yerlerin önüne halkın gönderilmesi talep 

ediliyordu. Ben de bu bilgileri ve buradaki gelişmeleri Bakan Süleyman Soylu’ya 

iletiyordum. 

Emniyet İstihbarat Dairesi tepe 

bir nokta olduğu için uçakların, 

helikopterlerin uçuşlarını çok net 

bir şekilde görüyor ve nerelerin 

bombalandığına şahit oluyorduk. 

Bombaların arasında devamlı 

camilerden sela seslerinin gelmesi 

son derece etkileyiciydi. Bu arada 

saat 01.17’de Facebook ve Twitter 

sosyal medya hesaplarımdan yandaki duyurumu gönderdim.

TRT'de Tijen Karaş'a 
Silah Zoru ile 

Darbe Bildirisi 
Okutuldu 
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Bu sıralarda Süleyman Soylu TRT’ye gitmişti:

Arkadaşlarıma TRT’ye gitmek durumunda olduğumuzu ve TRT’nin tekrar 

bizler tarafından ele geçirilebileceğini söyledim. Hüseyin Kocabıyık ve 

Cumhurbaşkanımızın Baş Danışmanı Abdülkadir Emin Önen ile birlikte aynı 

arabayla TRT’ye gittik. O esnada Erol Olçok’un şehadet haberini aldık. Hayatımda 

bu kadar soğukkanlı olduğumu hatırlamıyordum. Döndüm, Kocabıyık ve Emin 

Önen’e “Allah bize de nasip etsin” dedim.

AK PARTİ Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu da, Selçuk Özdağ’ın Mamak’ta yaşadığı acı tecrübeyi 
Diyarbakır’da yaşamıştı. 12 Eylül darbesi sonucu aylarca işkence görmüştü. Darbenin ne anlama 
geldiğini çok iyi biliyordu. Meclis’e gelme konusunda hiçbir tereddüt yaşamadı.

Orhan Miroğlu: 

Evimdeydim. Boğaz Köprüsü'ndeki 

hareketlilik hayra alamet değildi 

ve çok geçmeden bir darbe 

teşebbüsüyle karşı karşıya 

kaldığımızı anladım. Bu arada 

grubumuzla hızlı bir mesaj trafiği 

gelişti.

Darbelerin tarihinde Meclis’in 

korunması gerektiğine dair kolektif 

bir hafızanın o gece herkesin 

zihin dünyasında bir şimşek gibi 

çaktığını söyleyebilirim. O gece bir 

milletvekilinin koruması gereken 

en önemli ulusal mekân kuşkusuz 

Meclis’ti, o yüzden Meclis’e gitmek 

için karar almak o kadar zor olmadı.

Dikmen’den aşağıya doğru 

herhangi bir olumsuz durum görülmüyordu, ama kapıda sıkıntı yaşadım. 

Korumam ve yeğenlerim içeri alınmadı, kızım Hiwa Miroğlu beni bırakmak istemedi,  

yanımdaydı, onu bile almak istemediler. Genelkurmay Başkanlığı tarafından ateş 

ediliyordu. 

Allah 
bize de nasip etsin.

Süleyman Soylu’nun 
TRT’ye Gitmek Üzere 
TBMM’den Çıkışı 
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Fotoğraf: TBMM Arşivi

Bir milletvekilini taşıdığı söylenen aracın şoförü barikatları dinlemeden aracı 

üstümüze sürdü, son anda kenara çekilmesek ezilecektik. Meclis’e koşa koşa ve 

vücudumuzu iki büklüm yaparak girdik. Eşim Canan ve engelli oğlum Zerdeşt evde, 

ben ve ablası Hiwa Meclis’teydik. O gece Zerdeşt ben eve gitmeden uyumamış, 

bütün gece tekerlekli sandalyede oturup bizi beklemiş… 

Bu Bir Namus Davasıdır!

Orhan Miroğlu engelli oğlunu evde bırakmıştı, hasta evladını bırakarak yola çıkan diğer isim Adıyaman 
Milletvekili İbrahim Halil Fırat’tı: 

Evdeydim… Danışmanım beni aradı ve 

darbe girişimini ondan öğrendim. “Bu bir 

namus davasıdır.” deyip, danışmanıma, 

“Gel hemen Meclis’e gideceğiz” dedim. 

Küçük kızım o an hastaydı ve 40 derece 

ateşler içindeydi, eşim ve çocuklarımla 

helalleşerek Meclis’e geldim.

Darbe teşebbüsünü pek çok milletvekili ya bir arkadaşından ya da çocuklarından gelen bir telefonla 
öğrenmişti. AK PARTİ Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’ya kızı haber 
vermişti.

Bu bir namus 
davasıdır.

Genelkurmay 
Kavşağı 

Genelkurmay Kavşağı - 15 Temmuz 2016 
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Ahmet İyimaya:

İşgal girişimini, evimde, saat 21 

civarında iki gazetecinin merak, kızımın 

ve yeğenimin bilgilendirme  telefonları 

ile öğrendim. Deruni ilk reaksiyonum, 

“Bu Olamaz, Tam Bir Delilik” şeklinde 

oldu. “Meclis’te olmalıyım” dedim ve 

ilerisini-gerisini düşünmeden, derhal Büyük Meclis’e geldim. Erken zamanda intikal 

ettiğim için Meclis yolunda zorluk çekmedim. Dikmen Giriş Kapısı büyük araçlarla 

kapatılmıştı. Aradan kolayca girdim.

Baba Kalk! Sen Yatıyorsun Ama Millet Darbe Yapıyor

Ahmet İyimaya gibi darbe girişimini kızından öğrenen bir başka milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu idi 
ama değişik bir yöntemle…

O gün, sağlık problemlerim sebebiyle uzun bir hastane maratonumuz oldu. 
Yorgun argın akşam eve geldik, yemek, namaz derken uzanmıştım. Saati tam 
bilemiyorum ama tahmin ederim 22 gibi olmalı. Kızım şaka yaparak “Baba kalk! 
Sen yatıyorsun ama millet darbe yapıyor sanırım.” diye beni uyandırdı. Kalktım, 
uzandığım yerden telefonumu aldım. Baktım, 17 tane cevapsız çağrı var. Benim 
Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüm olduğu için ve daha önce Mülki 
İdare Amiri olduğum için bu işten, olup bitenden haberim olduğunu düşünen 
arkadaşlar sürekli beni arıyorlar, haberi soruyorlar. Birkaç arkadaş da darbeyle 
ilgili birtakım bilgileri bana ulaştırdı. 

Ben aynı zamanda, Partide Genel 
Sekreter Yardımcısıydım, Partiye gitmem 
gerektiğini düşündüm. Beni arayan 
arkadaşları da Partiye yönlendirmiştim. 
Fakat o ara arkadaşlardan gelen 
mesajlardan Meclis’e geçilmesinin daha uygun olacağı düşünüldü ve Meclis’e 
gitmeye karar verdim. Beni arayanları da TBMM’ye yönlendirdim. 

Tabii, bu arada eşim ve çocuklar da evdeydi. “Hep beraber Meclis’e gidelim.” deyince 

buna çok sevindiler. Sonra, eşimin arabasına bindik, Meclis’e gittik.

Kızlarından olduğu kadar haberi oğullarından alanlar da vardı, Manisa Milletvekili İsmail Bilen gibi..

Saat 22.00 - 22.30 gibi evde eşim ve kızlarımla otururken oğlum Serdar Burak 
tarafından arandım. Bir kalkışma hareketinin olduğunu söyledi. Televizyonlarda 
Boğaz Köprüsü'nün cuntacılar tarafından kapatıldığı haberlerini gördüm. 

Bu Olamaz, 
Tam Bir 
Delilik!



Gazi Meclis'te O Gece

75

Meclis’e gelmenin ve millî iradenin tecelligâhı 
olan TBMM’nin açık tutulması gerektiğini 
düşündüm. O esnada dışarıda bulunan oğlum 
da eve gelmişti, oğlumla birlikte tedbirimizi 

alarak Meclis’e doğru yola çıktık.

Meclis’e oğlu ile gelen bir diğer milletvekili de MHP İzmir 
Milletvekili Oktay Vural idi:

O akşam evdeydim. Telefonla arayan basın 
mensupları “Ne oluyor?” diye sorular soruyordu. 
Herkes olan biteni anlamaya çalışıyordu. Sürekli 
olarak bilgi almaya çalışıyordum. Ulaşan bilgileri de Genel Merkez Özel Kalemiyle 
paylaşıyordum. Bu haberleşmeler sırasında Sayın Genel Başkanımızın orada 
olduğunu öğrendim. MHP Genel Merkezi'ne gitmeye karar verdim. Çocuklarım 
da beni ısrarla yalnız bırakmak istememişti. Onlarla birlikte MHP Genel Merkezine 
geçtik.

Sayın Genel Başkanımız Genel Merkez'e gelerek değerlendirmelere başlamış, 
en başta darbeye karşı tavrını koymuş ve Başbakan’ı aramıştı. Bu darbenin asıl 
hedefinin demokrasi olduğunu dikkate almış, hiç tereddüt etmeden Hükûmete 
desteğini ifade etmişti. Aslında darbeci zihniyetin karşısında millî siyasi bloğun 
oluşmasını sağlayan bu girişimdi.

TBMM’de milletvekillerinin bulunduğunu haber alınca da Partimizin Genel 
Merkezi'nde bulunan milletvekili arkadaşlarımızla TBMM’ye gitmeye karar verdik. 
Çocuklarım da ısrarla benimle gelmek istedi. Küçük oğlum Yavuz benimle beraber 
iken, büyük oğlum Oğuz’u da ihtiyaç duyabileceklerimi getirmek için korumamla 

beraber eve gönderdim.

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun haberi İstanbul’daki oğlundan almış, kızının arabasıyla Meclis’e geçmişti:

Hain darbe girişimini İstanbul’da bulunan oğlumun annesini arayarak ''Boğaziçi 
Köprüsünde tanklar var'' demesiyle öğrendim. Silah ve yaklaşık 10 kutu mermi 
arabada olduğu için gelebilirsen gel, silah lazım olabilir dedim. Kızımın arabasının 
anahtarlarını aldım ve eşim ve kızımla "Helalleşmeden" sadece Allahaısmarladık 
diyerek evden ayrıldım.

Dikmen kapıdaki giriş kapısı tamamen 
kapalıydı, polisler Meclis’e girişin yasak olduğunu 
söylediler. Polislere “açın kapıları” dedim.  

“Efendim açamayız, üstlerimizden emir aldık” dediler. “Kim verdi o emri size” diye birkaç 

kez bağırdım ve belimdeki silaha sarılarak “kimse Meclise girmeyi yasaklayamaz” diye 

bağırdım. Şoföre “bas gaza, gerekirse ez” diye bir elimde silahla bağırdım.

Ahmet İyimaya:

İşgal girişimini, evimde, saat 21 

civarında iki gazetecinin merak, kızımın 

ve yeğenimin bilgilendirme  telefonları 

ile öğrendim. Deruni ilk reaksiyonum, 

“Bu Olamaz, Tam Bir Delilik” şeklinde 

oldu. “Meclis’te olmalıyım” dedim ve 

ilerisini-gerisini düşünmeden, derhal Büyük Meclis’e geldim. Erken zamanda intikal 

ettiğim için Meclis yolunda zorluk çekmedim. Dikmen Giriş Kapısı büyük araçlarla 

kapatılmıştı. Aradan kolayca girdim.

Baba Kalk! Sen Yatıyorsun Ama Millet Darbe Yapıyor

Ahmet İyimaya gibi darbe girişimini kızından öğrenen bir başka milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu idi 
ama değişik bir yöntemle…

O gün, sağlık problemlerim sebebiyle uzun bir hastane maratonumuz oldu. 
Yorgun argın akşam eve geldik, yemek, namaz derken uzanmıştım. Saati tam 
bilemiyorum ama tahmin ederim 22 gibi olmalı. Kızım şaka yaparak “Baba kalk! 
Sen yatıyorsun ama millet darbe yapıyor sanırım.” diye beni uyandırdı. Kalktım, 
uzandığım yerden telefonumu aldım. Baktım, 17 tane cevapsız çağrı var. Benim 
Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüm olduğu için ve daha önce Mülki 
İdare Amiri olduğum için bu işten, olup bitenden haberim olduğunu düşünen 
arkadaşlar sürekli beni arıyorlar, haberi soruyorlar. Birkaç arkadaş da darbeyle 
ilgili birtakım bilgileri bana ulaştırdı. 

Ben aynı zamanda, Partide Genel 
Sekreter Yardımcısıydım, Partiye gitmem 
gerektiğini düşündüm. Beni arayan 
arkadaşları da Partiye yönlendirmiştim. 
Fakat o ara arkadaşlardan gelen 
mesajlardan Meclis’e geçilmesinin daha uygun olacağı düşünüldü ve Meclis’e 
gitmeye karar verdim. Beni arayanları da TBMM’ye yönlendirdim. 

Tabii, bu arada eşim ve çocuklar da evdeydi. “Hep beraber Meclis’e gidelim.” deyince 

buna çok sevindiler. Sonra, eşimin arabasına bindik, Meclis’e gittik.

Kızlarından olduğu kadar haberi oğullarından alanlar da vardı, Manisa Milletvekili İsmail Bilen gibi..

Saat 22.00 - 22.30 gibi evde eşim ve kızlarımla otururken oğlum Serdar Burak 
tarafından arandım. Bir kalkışma hareketinin olduğunu söyledi. Televizyonlarda 
Boğaz Köprüsü'nün cuntacılar tarafından kapatıldığı haberlerini gördüm. 
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Konya Milletvekili Halil Etyemez haberi Keçiören’de aldı, Genelkurmayın önüne gitmek üzere yola çıktı 
ama Ahmet Gündoğdu’dan milletvekillerinin Meclis’te toplandığı haberini alması üzerine “Milletin 
İrade Merkezi” ve namusu olarak gösterdiği TBMM’ye gitme kararı aldı.

…Evime en yakın gidilebilecek ilk yer olan Keçiören AK PARTİ İlçe Binasına hareket 
ettik. İlçe Başkanımız ve halkla istişarelerimizde bir kısmımızın Cumhurbaşkanımız 
gelirse diye havaalanına, bir kısmımızın da Kızılay’a çatışma olduğu söylenen 
Genelkurmay’ın önüne gitmesi kararını aldık.

…İlçe Başkanımız ve halkımızla helalleştik. O esnada arabada Ankara 
Milletvekilimiz, Meclis İdare Amirimiz olan Ahmet Gündoğdu’ yu aradım neredesiniz 
diye. O da TBMM’ de olduğunu, vekillerimizin de TBMM’ ye gelmesi gerektiğini iletti. 

Biz de milletin iradesinin tecelli ettiği yer olan TBMM' ye doğru yöneldik.

Meclis İdare Amiri AK PARTİ Çorum Milletvekili Salim Uslu da Meclis’e erken saatlerde gelmiş, dışarı 
çıkıp tekrar Meclis’e dönmüştü:

Özel aracımla saat 22’de Meclis’e geldim. Çankaya Kapısından giriş yaptığım 
esnada bir anormallik sezdim. Kapıdaki polislere tatbikat olduğu söylenmiş; ancak 
Genelkurmay Başkanlığından silah seslerinin yükseldiğini ifade ettiler. Bunun 
üzerine Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ı aradım. 

…Daha sonra havaalanına gitmek için (Ordu ilimizde bazı açılışlara katılmak için) 
Dikmen Kapı'sından çıktım. 

…Genelkurmay Başkanlığı önü ve Eskişehir yoluna dönüşte bu kadar 
ambulansın orada tutulması bana hiç de normal gelmedi. Bunun üzerine 
çeşitli Bakanlara, Bakan Yardımcılarına, Müsteşarlara ulaşmaya çalıştım. Millî 
Savunma Bakanlığından bir üst yetkiliye ulaştım, o da bir anormallik olduğunu 
ama ayrıntılarını bilmediğini belirtti.

…Havaalanında Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve Ordu’ya birlikte 
gitmek için sözleştiğimiz Ordu Milletvekilimiz Metin Gündoğdu vardı. 

…Havaalanında Erzurum’dan 
gelen İçişleri Bakanımız Efkan 
Ala ile bir araya geldik. Duruma 
vaziyet ediyorken ben de olaylara 
vâkıf olmuş oldum.

…Sonra Meclis Grubundan 
gelen çağrı üzerine TBMM’ye 
geçmek istedim. Meclis’e gelişte 
zorluk yaşadık. …

Ara yollardan gelerek Ayrancı Kapı'dan yürüyüp Meclis’e girdim. 
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Efkan Ala Erzurum’dan Ankara’ya doğru uçarken onu arayıp ulaşamayan bir isim de uzun yıllar Tarım 
Bakanlığı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili olan Mehmet Mehdi Eker idi:

Efkan Ala beyi aradım ulaşamadım, o anda uçaktaymış. Bekir Bozdağ beyi aradım, 
Sayın Başbakanımıza ulaşmaya çalıştım. Sonra Hakan Fidan’a ulaştım. Kendisi bir 
sıkıntı olduğunu söyleyince, nasıl bir sıkıntı olduğunu sorduğumda, ‘Bizi zorluyorlar’ 
dedi ama tam darbe olarak tarif etmedi. Kimler diye sorduğumda ise, ‘Hava ve 
jandarma içindeki paralelcilerin harekete geçtiğini söyledi. Sesi kötüydü. ‘Çok sıkıntı 
var’ dedi ve kapattı telefonu. Hemen Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey ile 
irtibata geçtik.

Darbe girişimi esnasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ise dışarıda yemekteydi:

Ankara’da bir yemekteydim. Ne olduğunu 
anlamak için bir müddet geçti. Önce terör 
alarmı zannettik. Ama sonra darbe girişimi 
olduğu şüphemiz arttı. Parti yöneticilerimizden 
birini aradım. O, birkaç milletvekilimizle Meclis’e 
geçtiğini söyleyince ben de doğrudan Meclis’e 
geçtim.  Meclis’e  gelişte  bazı  yollar kapalıydı. 
Genelkurmay’da çatışmalar olduğu için Meclis’in 
kapılarında olağanüstü önlem alınmıştı. Dikmen 
ve Çankaya kapılarından giremedik; almadılar. 
Ancak Ayrancı Kapı'dan girebildik.

Darbe kalkışmasını katıldığı yemek esnasında haber alan bir diğer vekil ise Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet İlker Çitil’di. Kendilerinde Meclis’e gitme kararı netti ama içinde doktor şüpheciliği de yok değildi:

Kamu Güvenliği Müsteşar Yardımcısı ve 
hemşehrilerimle birlikte yaklaşık 7-8 kişilik bir 
arkadaş grubu ile yemek yedikten sonra bir 
kafede oturup çay içiyorduk. Bu esnada benim 
hiçbir bilgim yoktu. Müsteşar Yardımcımız telefon 
aracılığıyla çeşitli mercilerden ve istihbarat 
çevrelerinden bilgi alarak yaşananların bir darbe 
girişimi olduğu haberini verdi. 

…Onun üzerine yaklaşık 500 kişinin bulunduğu 
kafe bir anda boşaldı. Sadece bizim içinde 
bulunduğumuz 7-8 kişilik ekip kaldık. Ardından 
Müsteşar Yardımcımız güvenlik nedeniyle kendisinin Gölbaşı’ndaki kaldığı yere 
İstanbul’dan gelen misafirleriyle birlikte bizi davet etti. Gölbaşı’na gittik. 
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…Bu arada Meclis’ten kısa mesaj geldi. Ama her türlü ihtimali düşündüğümüz için 
mesaj sisteminin de darbe yanlıları tarafından ele geçirilmiş olabileceği ihtimalini 
düşündük.

Ama çağırıldığım ve her şeye rağmen Yüce Meclis çatısı altında olmam gerektiği 

için; üzerimde art niyetle uçan savaş uçaklarına ve helikopterlere rağmen Meclis’e 

doğru yola çıktım. 

Acaba İçeridekiler Kimler?

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Meclis’e girerken tıpkı Mehmet İlker Çitil gibi benzer endişeler 
taşıyordu:

Milletvekili arkadaşlarımızın WhatsApp grubundan yazışmalarını takip ediyordum. 
Derhal Genel Merkez’e intikal ettim. Genel Merkez’e ulaştığımda buraya henüz 
kimsenin gelmediğini gördüm. Bunun üzerine tekrar eve döndüm. Bir şey 
yapamamanın huzursuzluğu içerisinde Meclis’e gitmem gerektiğini düşündüm ve 
Meclis’e gitmek üzere evden ayrıldım. 

Polis memuruna milletvekili olduğumu 
TBMM’ye gireceğimi ifade ettim. Polis 
memuru girişin yasak olduğu şeklinde 
karşılık verdi. Milletvekili olduğumu, 
hiç kimsenin TBMM’ye girişimi 
engelleyemeyeceğini söyledim. Bunun 
üzerine polis memuru onay almak için 
içeriden izin talep edeceğini ifade etmesi 
üzerine bende, “Acaba içeridekiler kimler?” 
sorusu belirdi. Bir süre sonra polis memuru 
danışmanımın içeri alınamayacağını 
ifade edince endişelerim iyice arttı. İçeride 
kimlerin olduğunu bilmiyordum. “Polisler de bu darbe sürecinin içerisinde miydi? 
Kendiliğimden teslim olmak üzere mi gidiyordum?” Bu sorulara cevap ararken                
1 no’lu kapıya geldim ve aracımdan indim. Polis arkadaşlar bizi nezaketle 

karşılayınca, buradaki polislerin vatansever polisler olduğunu anladım. 
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Sadece Meclis girişlerinde değil, yollarda da tedirginlik vardı. Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de 
gelişteki panik havasına dikkat çekiyordu:

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu 
başkanı Celalettin Güvenç arkadaşımla yaptığım 
telefon görüşmesinde bana kendisinin Emniyet 
Genel Müdürlüğü’ne uğradığını orada bir kriz masası 
kurulduğunu ve o an itibariyle Meclis’e geçmekte 
olduğunu, Meclisin Dikmen Kapısının açık olduğunu 
benim de o kapıyı kullanabileceğimi söyledi.

Kendi kullandığım aracımla Meclis’e doğru yola 
çıktım. Yolda bir panik havası seziliyor ve uçaklar 
alçaktan uçup halkı tedirgin ediyordu. Bu arada açık 
bazı wbakkal ve büfelerin önünde kuyrukların ve 

banka ATM’lerinin önünde kuyrukların olduğunu gördüm.

Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel haberi alınca geçmişe şöyle bir yolculuk yapmış, önce bir 
irkilmiş ama milletin direnişini görünce “devir değişti” diyerek kendini teselli etmişti:

Haberi aldıktan sonra aklıma ilk gelen rahmetli annemin 27 Mayıs darbesinde, 
rahmetli babamın Demokrat Parti’nin Şanlıurfa Suruç Belediye Başkanı iken 
askerler tarafından götürülmesini anlatışı geldi. O an bütün hayatım bir film şeridi 
gibi gözümün önünden geçti. Bugünkü millet eskiden olduğu gibi evinde liderine 
sessizce ağlayan bir millet değildi.

O gün Meclis’te bulunan doktor milletvekillerinden birisi de 28 Şubat postmodern darbe mağduru 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta idi:

Saat 21.00 sularında Ankara’da evimde öğrendim. “Evde durmamam ve sokağa 
çıkmam şart” dedim. WhatsApp gruplarından arkadaşlarıma hemen elinize 
bayraklarınızı alın ve sokağa çıkın mesajları çektim. Ben de çocuklarım ile 
vedalaşıp evden çıktım. Önce AK PARTİ Genel 
Merkezi’ne gitmeye karar vermiştim, çünkü 
bu darbenin ilk hedefinde AK PARTİ ve Sayın 

Cumhurbaşkanımız var diye düşündüm. 

Genel Merkez'e uğradım, vatandaşlar yeni yeni 

Bugünkü millet 
eskiden olduğu 

gibi evinde liderine 
sessizce ağlayan bir 

millet değildi.
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toplanıyordu. Bu arada vekiller olarak Meclis’e gidelim kararı aldık ve Genel 

Merkez’den çıkarak Meclis’e yöneldim.

Kayseri Milletvekili Hülya Nergis bir kafede yardımcısı ile oturuyordu. Olan biteni bir tatbikat zannetti ama 
darbe teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenince Meclis’e gitmeye karar verdi.

15 Temmuz akşamı bir kafede yardımcımla birlikte oturuyorduk. Saat 22.10 
civarında havadan uçaklar geçmeye başladı. Özbek asıllı olan yardımcım telaşlandı, 
’’Hülya Hanım ne oluyor? Bu neyin nesi?’’ diyerek bana sordu. Ben de parmaklarımla 
dikdörtgen işareti yaparak ‘’Bunu bir Türkiye haritası olarak kabul edersek, Ankara 
bu dikdörtgenin tam ortasına isabet ediyor, biz Türkiye’nin tam ortasındayız, sınırda 
değiliz, buraya kadar düşman uçağı gelemez, korkma, muhtemelen tatbikat veya 
eğitim yapılıyordur. Telaşlanmaya lüzum yok.’’ diyerek teselli etmeye çalıştım. Sonra 
eve geldik. Saat 22.30 civarında, danışmanım beni arayarak ‘’Çay bahçesinde darbe 
olduğu konuşuluyor, evdeyseniz, müsaitseniz yanınıza geleyim mi? Konuşalım.’’ 
dedi. Hemen TBMM’ye geçmek üzere yola çıktık. Gelirken yollar çok boştu. Sakindi. 

TBMM’ye araçla almadılar. TBMM’ye girdiğimizde sadece güvenlik görevlileri vardı.

Kadın Vekiller O Gün Yaptıkları İşlerle Dikkatleri Çektiler

O gün Meclis’te bulunan kadın vekiller sadece varlıkları ile değil, yaptıkları işlerle de dikkat çekiciydiler. 
Bunlardan birisi olan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, henüz basın mensupları Genel Kurul Salonuna 
intikal edememişken akıllı telefonundan CNN Türk ile yaptığı “FaceTime” yayınla darbeyi dünyaya 
duyuran kişi oldu. Zaten darbeyi de sosyal medyadan öğrenmişti.

Sosyal medyadan Boğaziçi Köprüsü’nün tek taraflı 
kapatıldığını gördüm.  O arada evde kızımla yalnızız, 
ortanca kızım dışarıdaydı, onu eve çağırdım.

Kızım eve geldi, o arada ben hazırlanmıştım. Gidip 
dönmeme ihtimaline hazırdım. Ama çocuklara 
bunu bu şekilde söyleyemedim. Sadece ortanca 
kızıma şunu sorduğumu biliyorum: “Üzerinde ne 
kadar nakit var?” Hani gidip dönmezsem diye. Bir 
miktar nakit bıraktım eve. Çocuklarımla helalleştim. 

Partimizin grubundaki yazışmalara mesaj attım. 
“Genel Merkez'e gidiyorum.”  Araca binerken “Genel 
Merkez’e değil, Meclis’e geçiyoruz.” diye bir mesaj 
gördüm.  Genel Merkez'e giderken yoldan Meclis’e 
döndüm.

Çetin Emeç kavşağından son derece rahat gittim. 

Erken bir saatti, olayların yoğunlaşmasından çok öncesiydi Meclis’e intikalimiz. 
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Televizyon yayını olmadığı için kendi çabalarıyla yayın yapan bir başka kadın milletvekili de Trabzon 
Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu idi:

Meclis TV çalışmadığı için Ayşe Keşir 
arkadaşımız elindeki telefonla FaceTime’la 
CNN Türk’e bağlandı. Ben de Periscope’tan canlı 
yayın yaptım. İki defa o konuşmaları orada 
yayınlamaya çalıştık.

AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam eşi ve oğullarıyla Meclis’e gelmek için yola 
çıkarken, bir yandan da bütün illerdeki Kadın Kolları Başkanlarını teşkilatları ile meydanlara davet 
ediyordu.

Gölbaşı'nda, annemlerin evinde vâkıf olduk. 
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı’yı 
aradığımızda ordumuzun belirli kademelerinde 
Paralel Devlet Yapılanması FETÖ’ye bağlı bir grup 
cuntacının darbe girişiminde bulunmakta 
olduğunu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın 
darbeciler tarafından derdest edildiğini, bildirdi. 
Ardından Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem 
Müdürü Dr. Hasan Doğan ve Başbakanımızın 
Özel Kalem Müdürü Abdülkerim Taş ile görüştük. 
Tam bu görüşmeleri yaparken büyük bir bomba 
sesiyle irkildik: Özel Hareket Gölbaşı tesisleri 
bombalanmıştı. Abdestlerimizi alıp, TBMM’nin 
yolunu tuttuk.

Kendileri hain emellerini gerçekleştirmek üzere 
WhatsApp’ı kullanırken, biz de aynı sosyal 
ağ üzerinden örgütleniyorduk. Kadın Kolları 
Başkanlığı olarak birimimde gözlemlediğim; 
henüz Cumhurbaşkanımız CNN Türk’e çıkmadan 
önce 81 ilde kadın kolları kadememizdeki 
yöneticilerimizin çoğu il başkanlıklarına gelmiş, 
Başkomutanımızın talimatını bekliyorlardı.

 …Hızlıca tekrar telefon ve mesaj trafiği yaparak 
ulaşabildiklerimize başka kanalları takip 
etmelerini, morallerini bozmamaları gerektiğini 
ve tepki eylemlerine hazır olmamız gerektiğini 
sürekli telkin ettik. 

Ayşe Sula 
Köseoğlu'nun 

Periscope Yayını
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Tabii bir taraftan da acaba telefon, 

internet veya elektrik kesintisi 

yaşanır ise “Hiç düşünmeden Parti 

merkezlerine doğru yönelelim” gibi 

tedbirleri de hatırlatıyorduk. 

O gün milletin iradesine sahip çıkmak için TBMM’ye koşan çok tecrübeli isimler de vardı. Yaklaşık 30 
yıldır Parlamentoda bulunan 24. Dönem TBMM Başkanı ve Ankara Milletvekili Cemil Çiçek de o gün 
Meclis’te idi. Sayın Çiçek, belli bir noktaya kadar polis aracıyla gelmiş, yol tıkanınca araçtan inmiş ve 
yaklaşık 20 dakika yürüyerek Meclis’e ulaşabilmişti:

Ankara Gölbaşı’nda oturuyorum. Saat gece 22.00’yi geçerek dışarıdan eve geldim. 
İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nün bir bölümünün trafiğe kapatıldığı ifade edilince 
aklıma terör konusu geldi. Bu arada eski milletvekili arkadaşım (Sadık Yakut)  
telefonla aradı. Ben de muhtemelen terörle ilgili bir sıkıntı olabilir diye söyledim. TV 
yayınlarını seyrettikçe endişem arttı. Bu arada işin aslını öğrenmek için önce eski 
Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel’i aradım. Bize yakın bir yerde oturuyor. 
Kendisi verdiği cevapta karargâhı aradığını (Genelkurmay Başkanlığı) hiç kimseye 
ulaşamadığını söyledi. “Şimdi 1.  Ordu Komutanı Ümit Paşa'yı arayacağım” dedi. 
Daha sonra Emniyet Genel Müdürü'nü aradım. O da net bir şey söyleyemedi. 
Zihnimde bazı ihtimalleri düşünürken bu arada kuvvetli bir patlama oldu. 
Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Merkezine bomba atılmış. Bu arada çok kişiden 
telefon gelmeye başladı. Ben onları cevaplarken eşimin telefonu çaldı. Arayan 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga’nın eşi Aynur Hanımdı. Biz 
ailece kendileri ile görüşürüz. Bakan -  Müsteşar olarak birlikte görev yaptık. Resmî 
ilişkinin ötesinde bir arkadaşlık ve dostluğumuz var. Eşim kendisine telefonda 
“Endişe etme, her şey düzelir…” gibi teskin edici sözler söylüyordu. Ben telefonu 
aldım, ne olduğunu sorduğumda “Fahri’yi askerler götürdü” diye endişeyle ve 
üzgün olarak cevaplar veriyor ve olayı anlatmaya çalışıyordu. 

Anladım ki bir darbe teşebbüsü var. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ı telefonla 
aradım. Belki de ilk arayanlardan biriyim. Hemen telefona cevap verildi. Ben 
kendisine “Hayırlısı olsun, yapacağım bir şey var mı?” diye sordum. Cevaben 
“Arkadaşlar muhtemelen Çankaya Köşkü'nde olacaklar, siz de orada olursanız iyi 
olur.” dedi.
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Hemen Hükûmet Sözcüsü olduğu için Sayın Numan Kurtulmuş’u aradım. Sayın 
Başbakanla konuştuğumu söyledim. “Konuştuğum telefondan irtibat kuralım” 
dedim. Hemen üstümü değiştirdim. Kendisinden telefon bekledim. Kısa sürede 
dönüş olmayınca evde arabam da yoktu. Temin ettiğim bir polis aracı ile evden 
çıktım. Eşim “Dur gitme, işin aslını öğren; her defasında böyle yapıyorsun!” diye 
bana endişesini izhar etti. Ben hızla TBMM’ye gideyim, şayet Sayın Kurtulmuş’tan 
telefon gelirse oraya geçerim diyerek Gölbaşı- Çetin Emeç Bulvarı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü güzergâhından Meclis’e gelmeye çalıştım. Yolun bir kısmını yürüyerek 

Meclis’e ulaştım.

Yürüyerek Meclis’e ulaşanlardan birisi de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Kocaeli 
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu idi. Yürümesinin sebebi aracının ilerleyememesi değil, aslında 
oldukça sakin bir kişiliğe sahip olan Sezer Hanımın darbecilere olan öfkesiyle o mutad sükûnetini 
kaybetmesiydi.

Saat 22.45 gibi eşimle birlikte yola çıktık. Epey bir dolaştıktan sonra Güvenlik                              

Kapı'sına kadar geldik. İçeri giremedik ta-

bii, kapı kapatılmış… Yürüyerek gitmek 

zorunda kaldık. O arada Salim Uslu Başka-

nımızla karşılaştık. Onun aracı vardı, teklif 

etti ama ben yürüyeceğimi söyledim çünkü 

çok hırslı ve çok kızgındım, hınç doluydum. 

O hınçla o kadar hızlı yürüyordum ki, hiç unutmuyorum…  Elimde de böyle koca 

koca dosyalar ve çantalar var, yürüyorum, eşim bana yetişemiyor.

Radiye Sezer Katırcıoğlu sadece öfkeli değil, aynı zamanda endişeliydi de… Endişesini artıran 
ulaşamadığı bir telefon idi:

Eşimle Beştepe’nin üzerinden Anıtkabir’e 
doğru sorti yaptığını gördük. “Bu saatte 
F16’lar niye dolaşsın?” O arada İstanbul 
Milletvekilimiz Şirin Ünal’ı -Emekli Pilot 
Tümgeneraldir-  aradım ki, bilse bilse 
o bilebilir, doğru bilgi alabilirim diye; 
telefonuna ulaşılamıyordu. Yurt dışında 
olmadığını biliyordum. Bu, bize darbe 
girişimi ve çok şiddetli bir darbe olacağının, 
her zamankinden daha farklı bir darbe 

olacağının işaretlerini vermişti. 

Radiye Sezer 
Katırcıoğlu’nun 
Kamerasından 
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Bu arada darbe teşebbüsünü yolda seyir halindeyken öğrenenler de vardı. Dilekçe Komisyonu Başkanı 
ve İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz ve Gaziantep Milletvekili 
Canan Candemir Çelik, Komisyon toplantısı sonrası Çorum’dan dönerken, Çorum Milletvekili Lütfiye 
İlksen Ceritoğlu Kurt ise TİGEM’in Polatlı’daki Hasat Şenliğinden dönerken öğrenmişler ve hemen Meclis’e 
gelmişlerdi.

Mihrimah Belma Satır:

Darbe girişimini cuma günü Çorum’dan 

Ankara’ya araçla seyahat ederken 

öğrendim, Dilekçe Komisyonu'nun bir 

toplantısı için Çorum’daydım. 

Saat sekiz buçuk-dokuz sıralarında eve 

geçtim. Danışmanım Gölbaşı’nda 

oturuyor. İlk müdahale Polis Akademisine 

yapılmış, çok sayıda polisimiz şehit 

olmuştu. Bana o olayları anlatınca olayın 

terör vesaire değil, çok daha ciddi bir 

boyutu olduğunu öğrendik. Meclis’te 

olmamız doğru olur düşüncesiyle Meclis’e 

gelmeye karar verdim. 

Çorum’dan Ankara’ya gelirken Cumhuriyet 

Halk Partisi Çanakkale Milletvekili de 

bizimle beraberdi. Ankara’ya geldik, o 

Çanakkale’ye gidecekti, ben İstanbul’a 

dönecektim. Fakat bu olay patlayınca 

benimle beraber Meclis’e giren Cumhuriyet 

Halk Partisi Çanakkale Milletvekili de vardı.

Mihrimah Belma Satır’ın bahsettiği CHP Çanakkale 
Milletvekili Bülent Öz idi:

O gün sabah Dilekçe Komisyonu Başkanı 

ile birlikte Çorum’daki çalışmaların 

tamamlanmasının ardından Ankara’ya 

hareket ettim. 

Yolda telefonla irtibat kurduğum 

danışmanım Ankara’da olağanüstü bir 

Belki son kez 
çocuklarımıza 
sarılıyorduk, 
belki bir daha 
kokularını asla 
duyamayacaktık 
ama vatan söz 
konusuydu.
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hareketlilik olduğunu, kendisinin 

(Beştepe’deki) TBMM Sosyal tesislerinde 

olduğunu ve askerî uçakların 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinde 

alçak uçuş yaptığını ifade etti.  Saat 22.15 

sularında danışmanım tekrar arayarak 

Yenimahalle’de MİT’e helikopterlerle ateş 

açıldığı yönünde bilgiler aldığını söyledi, 

durumun gerçekten olağanüstü bir durum 

olduğunu ve bunun ancak bir kalkışma 

olabileceğini kıymetlendirdim. Aracımı 

alıp Çanakkale’ye hareket edecektim, fakat 

bu tabloda Ankara’da kalıp, TBMM’de bulunmanın doğru olacağını düşündüm 

ve bir tepki koymak gerekliliğini hissederek Meclis’e geçmeye karar verdim. 

AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik:

Çorum’un Alaca ilçesinde mağdur 

vatandaşlarımızın sorunlarını tes-

pit ettikten sonra oğlum Ahmet 

Can’ın da doğum günü olması 

münasebetiyle ailemle bir arada 

olacaktık.

Eşimle birlikte, çocuklarımızı bir aile dostumuza emanet edip, Meclis’e hareket 

ettik. Belki son kez çocuklarımıza sarılıyorduk, belki bir daha kokularını asla 

duyamayacaktık ama vatan söz konusuydu.

AK PARTİ Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ise Polatlı’dan Ankara’ya dönüyordu: 

TİGEM’in düzenlediği Hasat Şenliğine katılmak üzere gittiğim Polatlı’dan dönüşte 

saat 22.00 sonrası AK PARTİ Grup’tan haber aldım.

Polatlı’dan dönerken askerî birlik yoğunluğunu gördük. Askerimiz güvenlik tedbiri 

almış diyerek, dönüşte çok geciktiğimiz için yol kontrol noktasında her zaman 

yaptığımızın aksine durmadan yola devam ettik. Halbuki her zaman durup 

askerimize kolay gelsin der ve öyle devam ederdik. Ama sonradan anlıyorum ki eğer 
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Biz Milletin 
temsilcileriydik ve 
Meclis’te 
olmalıydık.

durmuş olsaydık belki benim ve 

çalışma arkadaşlarımın başına 

istenmeyen olaylar gelebilirmiş. 

Eşimle birlikte Meclis’e gelmeye karar 

verdik. Çankaya Kapısı'ndan giriş 

yaptık. 

Darbe girişimini yolda öğrenen bir başka 
Milletvekili AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve 
İstanbul Milletvekili Erol Kaya idi.

15 Temmuz günü Bolu - Düzce  

Belediyesi  ziyaretlerim vardı. 

Sonrasında, Hendek ve Akyazı’da aile 

ziyaretlerim sırasında Saat 22.45’te 

İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk 

aradı ve “Darbe oluyor” dedi. Darbe 

Ülkeye/Millete/Hükûmete yapılıyordu. 

Biz Milletin temsilcileriydik ve Meclis’te 

olmalıydık. Saat 23.00’te Sakarya - 

Akyazı’dan karayoluyla Ankara’ya 

yola çıktık. 

Sakarya - Hendek’ten İstanbul 

istikameti trafiğe kapatılmıştı. Ankara 

girişinde iki askerî araç yolu kesmişti. 

Araçlarımıza silahları çevrildi. Farklı bir yoldan devam ederek zorlukla Ankara’ya 

ulaşabildik. TBMM Dikmen Kapısı iki otobüsle kapatılmıştı. Kaldırımdan zorlayarak 

giriş yapabildik.

AK PARTİ Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu o gün akşam 19.30’a kadar Meclis’te idi. 

Sağı solu arayarak durumun tam ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Bu sırada 

telefonuma AK PARTİ Genel Merkez’den Meclis’e gidelim diye mesaj geldi. Önce biraz 

tereddüt ettim ardından Grup Başkanvekillerini aradım. Mehmet Muş Beyefendiyle 

konuştum. “Hemen Meclis’e geçiyoruz, gelin.” dedi.

O gün Meclis’te üç Divan Kâtibi Milletvekili vardı: Sema Kırcı, Ömer Serdar ve Mücahit Durmuşoğlu… Üçü 
de Başkanlık Divanında oturmak üzere hazırdı. Divan’a oturmadılar ama gece boyunca Meclis’teydiler.



Gazi Meclis'te O Gece

87

AK PARTİ Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı:

Önce bir terör tehdidi geldi aklıma. Ancak olağan dışı bu gelişmelerin sebebini 

anlamamız uzun sürmedi.  Öfke duydum… 

…Oğlumla birlikte derhal TBMM’ye 

gittik. Bizim o gece bulunmamız            

gereken tek adres vardı, o da TBMM idi. 

Meclis’in Dikmen Kapısı'nda her zamankinden daha fazla polis vardı girişte.                    

Ancak herhangi bir zorluk yaşamadan TBMM’ye giriş yaptık. 

AK PARTİ Elazığ Milletvekili Ömer Serdar:

Bir canlı bomba ihbarı ya da köprüye 
sabotaj gibi bir olay olarak düşündüm. 
O esnada İstanbul Milletvekilimiz 
Azmi Ekinci beni aradı ve “Neler 
oluyor?” dedi. Efkan Ala ve Selami 
Altınok’a ulaşmaya çalıştım, 
telefonları kapalıydı. AK PARTİ Genel 
Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a 
ulaştım. O da, “bir olumsuzluk 
olduğunu ve anlamaya çalıştığını” 
söyledi. O dakikalarda çok fazla 
telefon geldi. Meclis’ten gelen 
mesajda “Ankara’da olan 
milletvekillerinin Meclis’e gelmeleri” 
isteniyordu. Danışmanlarımı çağırdım. 
İki danışmanım ve kuzenimle birlikte 

Meclis’e gitmek için yola çıktık. Dikmen Kapısı'ndan Meclis’e geldim. 

TBMM 
Başkanı İsmail 

Kahraman'ın 
CNN TÜRK'e 

Bağlantısı 
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AK PARTİ Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu:

Darbe girişimini evimdeyken 

öğrendim, birkaç farklı kaynaktan 

teyit etmeden inanamadım; zira 

ortada darbeyi gerektirecek en ufak 

bir sebep dahi yoktu. 

Hızlı bir şekilde ailemi güvenli bir 

yere transfer ettikten sonra hemen 

Meclis’e gitmeliydim. Tam bu 

anlarda da TBMM Başkanımız Sayın 

İsmail Kahraman’ın çağrısı geldi ve 

abdestimizi alarak yola çıktık.

TBMM’ye doğru yola çıkmadan önce Meclis’e ulaşmak üzere olan danışmanımdan 

hangi yolların güvenli olduğu konusunda bilgi aldım, bir gidiş stratejisi belirledik ve 

oğlumla birlikte yola çıktık. Meclis’in girişinde bir karmaşa vardı, aracımızla gerek 

kaldırımlarda ilerleyerek gerekse farklı riskler alarak girişleri otobüslerle kapatılan 

Meclis’e ulaşmayı başardık. 

Bu Devirde de Darbe Olur

Pek çok kişinin aksine AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay “bu devirde de 
darbe olabileceğine inanan”lardan birisiydi:

…Bu devirde olmaz denilen darbenin bu devirdeki her türlü engeli aşarak bir 
gerçekliğe dönüşmesinin pekâlâ mümkün olabildiğini gördüm. 

…Doğrusu eskiden beri bu devirde darbe olmaz deyip darbe heveslilerinin cürmünü 
hafifletmeye çalışanlara karşı ben hep bir ihtiyat payı bırakmışımdır. 

…Bu zamanda darbe olmaz düşüncesi, sadece bu darbeye ihtimal vermeyenlerin 
bu zamana atfettikleri kendi hüsnüniyetleridir. 

…Bu düşünceler bir anda aklımdan geçti, bu arada durum hızla netleşti, o esnada 
ne yapmam gerektiğini düşündüm, hemen MYK üyelerinin WhatsApp grubuna göz 
attım,  Abdülhamit Gül  o anda Ankara’da olanların Çankaya’da toplanma çağrısını 
yazıyordu. Ardından hızla aşağıya inip Çankaya’nın yolunu tutayım derken kapıda 
Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya ile karşılaştım, Sayın Cumhurbaşkanımızdan 

Özel Kalemi üzerinden haber almış, bu ilk anda rahatlattı tabii… Bu haberle yola 
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koyulduk. Yollar kalabalık, trafik sıkışık ama şoförümüz Yusuf o akşam bütün 

maharetini ortaya koydu ve ara sokaklardan inanılmaz bir hızla çok kısa süre içinde 

Çankaya’nın 5 nolu kapısına ulaştı.

Ana binada duruma karşı alınması gereken tavır ve tepkiler üzerine hızlı bir tartışma 

söz konusuydu. Bu esnada Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman TBMM’yi 

açmamız ve oradan bu darbe teşebbüsüne karşı milletin vekilleri olarak bir duruş 

sergilememiz, gidip Meclis’e yerleşmemiz gerektiği fikrini dile getirdi. Bu fikir tam bir 

uzlaşma ile kabul gördü. 

…Yöneldiğimiz kapıların tamamının tutulmuş olduğunu gördük, Ana yollar 

darbeciler tarafından değil, Kızılay’a inmeye çalışan halk tarafından bir yoğunlukla 

tıkanmıştı ama ara yollardan, sokak aralarından Dikmen Kapının önlerine kadar 

geldik. 

…Dikmen Kapısına vardığımızda kapının 

polislerce kapılara yerleştirilen otobüsler 

ve araçlarla tıkanmış olduğunu gördük. 

Arabada benim olduğuma emin olduktan 

sonra açtılar kapıyı.

O gün Meclis’te bulunan ilahiyat kökenli iki milletvekilinden Ardahan Milletvekili Orhan Atalay 
darbe girişimini Gölbaşı'ndaki evinde otururken Özel Harekât Başkanlığının bombalanması sonucu, 
Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise kaldığı otel odasında öğrenmişti.

AK PARTİ Ardahan Milletvekili Orhan Atalay:

Darbe girişimini Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekât Dairesi Başkanlığı’na 

atılan ilk bomba ile öğrendim. Önce bombanın Kızılay’da DAEŞ veya PKK tarafından 

patlatıldığını düşündüm. 23. Dönem 

Erzurum Milletvekili Saadettin Aydın’la 

telefonla yaptığım kısa bir istişareden 

sonra AK PARTİ Genel Merkezi’nde 

buluşmak üzere evimden ayrıldım. Şoförü 

beklerken Gölbaşı’na atılan ve gecenin 

en vahşi, ikinci bombası ile sarsıldım. O 

bomba ile darbe teşebbüsünün oldukça 

kanlı olacağını tahmin ettim. Genel Merkez’e gitmek üzere yola çıkmıştım, ancak 

yolda kararımı değiştirip Meclis’te toplanıp Meclis'i çalışır hale getirmenin daha 

etkili olacağını düşünerek oraya yöneldim.
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AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç:

Kaldığım otelde 15 Temmuz akşamla yatsı arası durumu öğrendim. Hemen çağrı 

üzerine abdestimi alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne danışmanlarımla beraber 

koştum çünkü inancım ve davam böyle 

gerektiriyordu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde girişte 

bir kısım tedbirler alındığını gördüm. 

Herkeste bir endişe ve ürperti vardı; değişik 

yönlerden saldırı geleceği kanaatini 

taşıyorlardı. Biz Halkla İlişkiler Binası'na 

girdiğimizde etraftan silah sesleri gelmeye 

başladı.

“Bir şey yapılacaksa, bunu ben 

yapmayacaksam kim yapacak?” 

düşüncesiyle hareket ettim.

İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Giresun Milletvekili 
Sabri Öztürk, hain darbe girişimini Gazeteci Fatih Tezcan’ın tweet’lerinden öğrenmişlerdi. 

Mustafa Yeneroğlu:

Saat 21.00 civarındaydı ‘’Tatbikat mı 
acaba, nedir?’’ diye de düşündüm ama bu 
saatte böyle bir şeyin olmaması gerekirdi. 
Meclis Grubumuzun WhatsApp grubunda 
süreçle ilgili sağlıklı bir bilgi yoktu. Bunun 
üzerine Twitter’da darbe kelimesini 
arattım ve Fatih Tezcan’ın attığı tweetleri 
gördüm. 

Darbe olasılığının ciddi olduğuna o zaman kanaat getirdim. Benim en baştan beri 
Meclis’e gitme kararım vardı; çünkü ilk hedefin Meclis olabileceğini düşündüm. Ve 
hemen şoförümü aradım, ‘’Hazırlan gel, Meclis’e geçeceğiz.’’ dedim.

Şoför geldikten sonra doğrudan yola çıktık. Meclis’e yaklaştığımızda polis tarafından 
meydanda sokak kontrolü olduğunu müşahede ettik. Kontrolde milletvekili 

olduğumuzu söyleyince de kontrolleri aşarak Meclis’e girmeyi başardık.

O gün rahatsızlığı sebebiyle evde istirahat eden Giresun Milletvekili Sabri Öztürk darbeyi duyar duymaz 
hiç tereddüt etmeden Meclis’e koştu:
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Akşam saat 22.00 sularında insanı rahatsız edecek derecede uçak sesleri gelince bir 

darbe olduğunu hissettim. Ancak eşime söyleyemedim. 

…Bu arada Gazeteci Fatih Tezcan’ın            

“O gün bugün olabilir, bir darbe teşebbüsü 

olabilir, 81 ilde sokaklara çıkalım.” gibi bir 

tweetini görünce iyice emin oldum.

Ancak bir türlü inanasım gelmedi. Çünkü 

Türkiye’de bize göre darbeler dönemi tarihe 

karışmıştı. 21. yüzyılda darbe olamazdı. 

Ama oluyordu işte. 

…Gittim abdest aldım. Özellikle beyaz gömleğimi giydim. Eşimi odaya çağırdım, 

bir darbe girişimi olduğunu, eğer başarılı olurlarsa bizleri tutuklayabileceklerini, bir 

süre eve gelemeyebileceğimizi, çocukları ona emanet ettiğimi söyleyip üzerimdeki 

kredi kartı ve paraları eşime bıraktım, helalleşip evden çıktım.

…İlk önce Külliye'ye gitmeye çalıştım. Yolların askerler tarafından kesildiğini 

görünce dönüp AK PARTİ Genel Merkezi’ne geçtim. 

…Ancak Genel Merkez'de çok bir hareketlilik olmadığını görünce WhatsApp’ta 

AKGRUP’tan yapılan paylaşımlardan yola çıkarak Meclis’e geçmeye karar verdim. 

Meclis’e yanımda danışmanım ve Genel Merkez'de rastladığım Espiye Belediye 

Başkanım Mustafa Karadere ile birlikte geçtik. 

Polis memuru Belediye 

Başkanını önce içeri sokmak 

istemedi. ”Meclis’e saldırı 

olabilir, sizi koruyamayız, 

ölebilirsiniz.” dedi. Biz de 

“Öleceksek Meclis’te ölelim!” 

deyince polis memuru bir 

şey diyemedi, biz de Meclis’e 

geçtik.

Fotoğraf: Espiye Belediye Başkanı 

Mustafa Karadere 

Yer: TBMM Sığınak

(Soldan; Sayın Ahmet Gündoğdu, 

Sayın Mustafa Karadere, 

Sayın Sabri Öztürk) 

Öleceksek 
Meclis’te ölelim!
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İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar haberi İstanbul’dan gelen bir telefonla aldı:

İstanbul Milletvekilimiz Ravza (Kavakçı Kan) Hanım aradı, olan bitenle ilgili bilgi 

sahibi olup olmadığımı sordu. 

…Televizyonlardan bir darbe girişiminin olduğu haberleri gelmeye başladı. Bu 

arada hanımım çocukları uyuturken ben de bugüne kadar hiç doldurmadığım 

ruhsatlı tabancamın iki şarjörünü 

doldurmaya başladım. Bir gusül 

abdesti aldım, yatsı namazımı 

kıldım, biraz Kuran-ı Kerim okudum. 

Danışmanım ve şoförümle 

haberleştim. Sonrasında içimden 

gelen bir duyguyla Kuran-ı Kerim’den 

Saf Sûresi 13. âyeti hem Arapça, hem 

de Türkçe olarak tweet hesabımdan 

paylaştım. İki adet İngilizce tweet attım. 

Meclis’e gitmek için ben şoförümün gelmesini beklerken, kapı komşumuz olan Grup 

Başkanvekilimiz İlknur İnceöz kapımızı çaldı. Kendisinin TBMM’ye gitmek üzere yola 

çıktığını söyledi.

…Uykuda olan çocuklarımı uyandırmamaya özen göstererek sessizce evden 

ayrıldım. Fakat onlar benim gittiğimi duymuşlar. 

…TBMM’ye girişler kapalı olduğundan aracımdan indim ve yürüyerek Dikmen 

Kapı'dan içeri girdim. 

…Saat gece 02.05 civarında Meclis bahçesinden yürüyerek Genelkurmay kavşağına 

yaklaştık. Tam o esnada tepemizde çok yakından uçan bir saldırı helikopteri bizleri 

ve vatandaşlarımızı ateş altına aldı. Çok yakınımıza düşen mermilerden kaçmak 

için sağa sola koşturarak, sığınacak bir duvar dibi aradık. 

…Tarifi imkânsız, karmaşık duygular içinde polis arkadaşlarla birlikte Meclis 

Binası'na sağa sola koşarak ulaştık.

Tüm milletvekillerinin Meclis’e gelişi kolay olmamıştı. Meclis’e gelmeden önce Balıkesir Milletvekili          
Kasım Bostan gibi bir hayli dolaşanlar da vardı:

Eşimle dışarıda bulunduğum sırada danışmanımdan öğrendim. Eşimi eve bıraktım 

ve bir arkadaşımı yanıma alarak aracımla Kızılay’a indim. Başbakanlığa, daha 

sonra oradan TBMM’nin Çankaya Kapısı'na gittim. 
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…Geri döndüm ve Çankaya Köşkü'nün çevresinde bir tur attım. Ne Kızılay’da ne de 

Köşk çevresinde olağan üstü bir durum hissedilmiyordu. 

…Ama zihnimde darbe fikri oluşmaya 

başlamıştı. TRT binasına yöneldim. 

…Konya yolundan hemen Genel 

Merkez’e geçtim. Genel Merkez’de 

kimse yoktu. 

…Bu arada evden kızım ağlayarak 

aradı,  yanımda olmak istediklerini 

söyledi. Eve dönerek eşim ve 

çocuklarımı aldım. 

Teşkilat Başkan Yardımcımız Harun 

Karaca’yı aradım. Harun Bey Genel 

Merkez'in 7. katında toplanacağımızı 

belirtti. Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu TBMM Grup Salonu'nda 

toplanacağımızı söyleyince Dikmen Kapısı'ndan TBMM’ye giriş yaptım.

O gece Ankara’da bulunan bütün vekiller TBMM’ye sahip çıkmak için harekete geçtiler. 

Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk de duyar duymaz Meclis’e koşmuştu:

Saat 22.30’da evde TV’den öğrendim. Öncelikle terörle ilgili bir tedbirdir diye 

düşünmüştüm. Fakat İstanbul Köprüsü'nde askerleri gördüğümde bu kalkışmanın 

bir askerî hareket olduğuna karar verdim. Diğer Elazığ milletvekillerimiz ile telefonla 

görüştüm. Onlar da bir hareket olduğunu söylediler. Ardından Meclis’e gitmeye 

karar verdik.

Meclis’e giderken bazı yollar kapalıydı. Bu sebeple biraz gecikmeli de olsa                                            

3 arkadaşımın eşliğinde zorlukla karşılaşmadan Meclis’e varmayı başardım.

Keşke Silahım Olsaydı!

AK PARTİ Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un Meclis’e gelirken hayıflandığı bir durum vardı:

Çukurambar’da bir restoranda 

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf 

Coşkun ve bir arkadaşla birlikte yemek 
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Kefenlerimizi 
giyiyoruz.

yerken televizyondan öğrendim. Yaklaşık 21.40 gibiydi. Mesaj geldi ve TBMM’ye 

geldim. 

Muhakkak surette bir direnişle 

veya tutuklama teşebbüsüyle 

karşılaşacağımızı düşünüyordum. 

Ama teslim olmamaya karalıydım. 

Benim silahım yok. İlk defa silahımın olmamasından dolayı çok üzüldüm.

Güvenlik Kapısı'ndan girdim. 

Bulunduğum yer çok yakın olduğu için 

ilk Meclis’e gelenlerden biriydim. Daha 

Meclis’in kapısının önüne tanklar 

gelmemişti. Hiçbir zorluk yaşamadan    

girdim.

Yürek, Bedenden Büyüktür!

Bursa Milletvekili Bennur Karaburun engelliydi ama darbecilere karşı koymak için hiçbir engel 
tanımadan Meclis’e gelenlerdendi. Kendileri sabaha kadar da hiç ayrılmadı. Karaburun bu tavrıyla 
yüreğin, bedenden daha büyük olduğunu ispat ediyordu.

Evim MİT’e yakın bir yerde… Saat 21.00 
sıralarında çok şiddetli silah sesleri gelmeye 
başladı. Bu sırada milletvekillerinin 
Meclis’e gitmesi kararlaştırıldı. Ben de ekip 
arkadaşlarımdan TBMM’ye gitmek için 
hazırlık yapmalarını istedim. “Kefenlerimizi giyiyoruz, hakkınızı helal edin, haydi 
Bismillah.” diyerek hep birlikte yola çıktık.

Meclis’e yakın bir yere geldiğimizde 
bir araç bizi durdurdu. Bizi durduran 
polisti. Geçmemize izin vermedi ancak 
milletvekili olduğumuzu söyleyince 
geçebildik ve Meclis’e girdik. Bizim her 
zaman arabayı yanaştırdığımız yere 
bombanın düştüğünü gördük. Bunun 
üzerine görevliler, Meclis Başkanı’nın 
girdiği kapıdan içeri geçebileceğimizi 
söylediler. Arabanın kapılarını açtık, tam 
ben arabadan inecektim ki koruma polisim 

TBMM’ye Atılan 
Birinci Bomba 
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beni indirmek için kucaklarken birdenbire 
bomba patladı. O kadar şiddetli patladı 
ki herkes kaçışmaya başladı, yere 

yatanlar oldu. 

Koruma polisim soğukkanlılığını 

koruyarak, beni Meclis Başkanı’nın girdiği 

kapıdan içeri soktu.

AK PARTİ Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu:

İlk anda darbe girişimi olabileceği                

aklıma gelmedi. Çünkü 2016 Türkiye’sine 

“darbe” kelimesi çok uzaktaydı. Ancak 

Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın 

“Bu bir kalkışma girişimidir ve TSK’daki 

bir grup asker tarafından yapılmıştır.” 

açıklamalarının ardından, bir yerlerde 

olmam, bir şeyler yapmam gerektiği          

kararını verdim. 

Milletvekillerimizle WhatsApp grubundan 

yaptığımız görüşmelerden sonra hemen 

TBMM’ye geldim.

AK PARTİ Yozgat Milletvekili Yusuf Başer:

Evim Beştepe’de… TBMM’ye gelişte tüm 

yollar kapatılmıştı. Ailemle birlikte Çetin 

Emeç Bulvarından aşağı indim Dikmen 

Kapısı araçlarla kapatılmıştı. Silah sesleri 

geliyordu bir taraftan da “Gitmeyin 

sivillere silah sıkıyorlar.” diyorlardı.  Buna 

rağmen Dikmen Kapısı'ndan içeri girdik. Eşim ve çocuklarım dinleyici locasına çıktılar.

Fotoğraf: TBMM Arşivi 

TBMM (1 No'lu Kapı) Ana Binaya Atılan 1'inci Bomba

2016 Türkiye’sine 
“darbe” 
kelimesi 

çok uzaktaydı.

TBMM’ye 
Atılan İkinci 

Bomba 
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Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın darbe teşebbüsü esnasında yatsı namazı için camideydi…

Darbe kalkışmasını yatsı namazı çıkışında oğlumun telefonu ile öğrendim. Hemen 
mahallede arkadaşlarla istişarede bulunduk. Onlar TRT’ye, ben de Meclis’e gitmek 
üzere harekete geçtik.

Belli bir mesafeden sonra Meclis’e 
giden yollar kapanmıştı. Etimesgut’ta 
oturuyorum. Danışmanımla beraber 
Meclis Dikmen Kapı'ya ulaştım. Kapı 
servis otobüsleri ile kapatılmış bir 
vaziyette idi. Biz de aracımızla güçlükle 
yaya kapısından içeri girdik.

Bu esnada F-16 savaş uçağı Genelkur-
may binası üzerinde o kadar yakın geçti 

ki, eksozdan çıkan alev adeta çatıya değiyordu. Çıkardığı gürültü tarif edilemezdi.

Taksicinin İsyanı…

Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal olayı duyar duymaz doktor oğlunu yanına aldı, bir taksiye atladı 
ve Meclis’e geldi. Taksicinin sözleri basit ama çok önemli bir gerçeği işaret ediyordu.

O gün akşam bir misafirlikteydik. 
Çocuklarım aradılar, Ankara semalarında 
uçakların uçmaya başladığını söylediler. 
Emniyet'ten arkadaşları aradım. Onlar 
da hassas bir durum olduğunu, 
kendilerinin de bilgi sahibi olmadıklarını 
söylediler. Bu arada da AK PARTİ Gruptan 
-SMS olarak- Meclis’e gelmemiz istendi. 

…Meclis çalışmadığı için şoförüm ve 
danışmanım yanımda değildi. Bir taksi 
çağırarak oğlum Doktor Fahrettin Şamil 
Uysal’la birlikte Meclis’e hareket ettik. 
Zaten darbe olduğu anlaşılmıştı. Taksici 
şu ifadelerle darbeye karşı çıkıyordu: 
“Bu yolları kimler yaptı? Neyin hesabını 
sormak için darbe yapıyorsunuz? 
Hazine'de para birikti, bunu mu 
alacaksınız? Bunu biz size yedirmeyiz.”  

Bu yolları kimler 
yaptı? Neyin 
hesabını sormak 
için darbe 
yapıyorsunuz? 
Hazine'de para 
birikti, bunu mu 
alacaksınız? Bunu 
biz size yedirmeyiz.
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…Dikmen Kapısı kapalıydı. Genelkurmay’ın ön tarafından Çankaya Kapısı’na 

doğru gittik. Meclis’e zor bir şekilde girdik.

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba memlekete gidecekti, uçağa bindiği sırada Grup’tan gelen 
bir mesajla uçaktan indi ve Meclis’e geldi. 

Her hafta sonu Şanlıurfa’ya giderim. 

Gitmeden önce havada jetlerin uçuş 

yaptığını gördüm. İstanbul Köprüsü'nün 

tanklarla kesildiğini duydum. 

Havaalanına girince anormal bir 

durum olduğunu hissettim. Saat 22.45 

idi, diğer milletvekili arkadaşlarımla 

VIP’e girince orda darbe kalkışması 

olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım. 

“Hiç olmazsa memleketime gideyim.” 

dedim. Anons sonrası Urfa uçağına 

bindim. O sırada telefonuma gelen mesajda tüm milletvekilleri Meclis’e davet 

edilmişti. Havaalanından ayrıldık. AK PARTİ Genel Merkezi’ne geldik. Saat 01.00’e 

kadar Genel Merkez’de kaldık. Daha sonra Eski Çevre Bakanımız Fatma Hanım'la 

beraber Meclis’e geçmeye karar verdik. 

Dikmen Kapısı'ndan polis koridoru altında Meclis’e girdik. 

Gazi Milletvekili…

Bu arada Meclis’e gelme çabası içerisinde olup Meclis’e gelemeyen milletvekilleri de vardı. Bunlardan 
birisi tam Meclis kapısında bombalama sonucu yaralanan Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu idi:

Haberi aldığımda Ankara Gölbaşı 

tarafına 30 km’lik bir mesafedeydim. Bir 

dost Meclisi'nde kritik yapıyorduk. Ailem 

de yanımdaydı. Saat 01.45'te TBMM 

Başkanımızın ve Grup Yönetimimizin 

mesajlı çağrısı ile TBMM çalışmalarına 

katılmak için hareket ettim. 

TBMM’ye gelirken eşim ve kızım yanımdaydı. Onlar beni yalnız göndermek 

istemediler, bana eşlik ettiler. Dikmen Kapı'dan araçla giremedik. Aracı Dikmen 

Burhanettin 
Uysal'ın 

Kamerasından
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Kapı TBMM - Genelkurmay arasına park ettik. Eşim ve kızımla birlikte saat 02.30 

sularında yaya olarak Dikmen Kapı'daki polis noktasından geçtik. Kapıdan 60-70 

metre içeride TBMM ana binaya yakın köşede iken, alçaktan uçuş yapan F-16 jetin 

Meclis bahçesine ilk bombayı atmasıyla o cehennemî anaforu yaşadık. Bomba         

30-40 metre yakınımıza düşmüştü.

Şarapnel parçalarıyla ben ve eşim kollarımızdan, kızım başından ve ayaklarından 

yaralandı.

Eşim aynı anda Dikmen Kapı üstünden TBMM tarafını tarayan helikopterin açtığı 

ateş sonucu iki kolundan da yaralandı. Kızım yerde kelime-i şehadet getiriyordu. 

Hemen yerden kaldırdım. Zerre korkuya kapılmadan bir yanda eşim, diğer yanda 

kızım Dikmen Kapı'ya kadar birbirimize yaslanarak yürüdük. Kapıda polis arkadaşlar 

yaralandığımızı fark ettiler. Hemen sivil bir araç çevirip hastaneye gönderdiler. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM Bahçesi

               Fotoğraf: TBMM Arşivi 

TBMM Bahçesi

Hacı Bayram Türkoğlu 
ve Ailesinin 
Yaralanma Anı 
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O gün sağlık çalışanlarının sahadaki çalışmaları fevkaladeydi. Vatandaşlar helikopterlerden açılan ateşlerle 
taranırken ve tanklarla araçları ve bedenleri acımasızca ezilirken sağlık çalışanları her yerde onların yanı 
başında yaralarını sarmak için seferber olmuşlardı. Hacı Bayram Türkoğlu, eşi ve kızı için de elinden gelen 
tıbbi hizmeti yapmışlardı.

Eşimin kolundaki mermi çekirdeğini burada çıkardılar. Kolları özellikle sağ kol 

dirsekten yukarı kırık, dirsekten aşağı 5 - 6 noktada parçalı kırık ve 6-15 cm boyunda 

açık yarası vardı. Sol omuz hizasının altından kurşun girip çıkmıştı. Biz hastaneye 

geldikten sonra TBMM aralıklı olarak bombalanmaya devam etti. Kızım bir gün 

yoğun bakımda yattı. Başındaki yaralanma, kesi sütüre edildi. Benim yaralarım 

temizlenip dikiş atıldı. Eşim ise dört kez ameliyat oldu. Sağ kolundan ve sol göz 

altından şarapnel parçaları çıkartıldı. Parçalı kırıkları ve kopan sinirleri parça 

ekleyerek tedavi edildi. Yaklaşık bir ay hastanede kaldık. Şu anda dışarıdan tedavi 

devam ediyor. Fizik tedaviye başlandı.

Fotoğraflar: Hacı Bayram Türkoğlu

(Soldan; Sayın Hacı Bayram Türkoğlu, Kızı Sayın Cennet Bala Türkoğlu)

Her Şartta ve Her 
Yerde Sağlıkçılar! 
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BÖLÜM 2 

MECLİS’TE ÇANAKKALE RUHU

Meclis'i Açmak İçin Hem İrade Hem Anahtar Gerek!

Darbe teşebbüsünü öğrenen vekiller birer ikişer Meclis’e gelmeye başlamışlardı. Meclis’in açılması 
darbeye kalkışanların moralini alt üst edecek, vekillerin Genel Kurul Salonunda duruşları da darbenin 
akamete uğramasını sağlayacaktı. Kalkışmayı öğrenen pek çok milletvekili birbirinden habersiz bir 
şekilde aynı kanaati taşıyordu: Meclis'i açmak! Açık tutarak da milletin iradesine sahip çıkmak!

İrade tamamdı ama Meclis’in açılması için de ehemmiyetsiz bir ayrıntı gibi duran pek çok şeye ihtiyaç 
vardı. En başta da Genel Kurul Salonunun anahtarlarına…  Anahtarlar bulunamıyordu. O anlarda 
neler yaşandığını o geceki koşuşturmayı yaşayanlardan dinleyelim.

Orhan Karasayar:

Meclis'i çalıştırmaya karar verdik. Meclis Başkanımızla beraber yürüdük kapıyı 
açamadık; kilit yok. “Kıralım.” dedik, olmadı; çünkü kapılar çok sağlam. Bu arada 

anahtarlar geldi. Girdik içeriye Meclis Başkanımızla beraber…

Ayşe Sula Köseoğlu Genel Kurul’un Kapılarını kırmak istemediklerini ifade ediyordu:

Genel Kurulun anahtarı bir beş on dakika bulunmaya çalışıldı o esnada kapı 
zorlanmaya çalışıldı, biz de hani kapıyı zorlayarak açmayalım çünkü burası milletin 
Meclis, biz kendi Meclisimizi kırarak değil kilidi bularak açacağız diye. O esnada işte 

üçüncü denemeden sonra doğru anahtar geldi.

Genel Kurul Salonu açıldı, bu sefer de ışık yoktu. Işıkları açma çabasına Emrullah İşler’den şöyle bir 
katkı geldi: 

…Çalışanlar olmadığı için bir kargaşa yaşandı. Derken birileri anahtarları getirdi. 
Bakanlar Kurulu sıralarına açılan kapının önünde Meclis Başkanımız ve milletvekili 
arkadaşlar birikti ama kapı bir türlü açılmadı. Bir görevli elinde iki anahtarla diğer 
kapıya yöneldi. O kapı hemen açıldı. Ben arkasından gittim. Böylece o gece Genel 
Kurula ilk giren ben oldum. Henüz salon karanlıktı. Cep telefonunun ışıklarından 

yararlandık. Sonra ışıklar açıldı ve arkadaşlar içeri girdiler.

Sonunda ışıklar da açılmıştı. 

Meclis'i açmak! 
Açık tutarak da 

milletin iradesine 
sahip çıkmak!
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Bunu çoğaltmadım yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekili var, MHP’den 

de var,  AK PARTİ’den de var, AK PARTİ’den çok var. Yani bari sen iki otur, sen üç otur, 

sen de buraya otur değil, hayır. Hükmü şahsiyetleri…

Şunu dedim: “Arkadaşlar, burada parti rozeti yok, Türkiye ay yıldızı var burada, 

Türkiye’yiz biz. Parti diye bir hadisemiz yok, biz demokrasinin Türkiye’de devamını 

istiyoruz, demokrasiden yanayız ve darbeye hayır diyoruz.” O şekilde oturduk. Parti 

fikri hakikaten, kesinlikle olmadı ve bütün konuşmalarda şahitsiniz hep demokrasi, 

topyekûn Türkiye ve millî birlik ve bütünlük…

Sema Kırcı ve Ömer Serdar bu durumu tabii karşılamışlardı.

Sema Kırcı:

O gece, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman Divan’da 

sağına ve soluna muhalefet partilerinin Grup Başkanvekillerini aldı ve mesajlarını 

onlarla birlikte verdi. Tarihte yer alacak bir birliktelik ekranlara da yansıdı. Milletimiz 

iktidarıyla, muhalefetiyle darbeye direnen bir Meclis gördü o akşam.

Ömer Serdar:

Divan oluşumu için benim dışımda başka bir kâtip üye gerekiyordu. Sema Kırcı 

oradaydı. Meclis'i bu şekilde açabilirdik. 

…Sonra CHP ve MHP’den Grup Başkanvekilleri gelince, Başkan her iki partinin Grup 

Başkanvekillerini divana aldı.

Bu, Olağanüstü Divan’ın oluşmasını Özgür Özel şöyle anlatıyordu:

İçeriye gittiğimizde o sırada ben Bülent Tezcan’ı aradım. Bülent Tezcan dedi ki: “Meclis 

Başkanı Meclis Genel Kurulu Salonuna girmiş biraz önce, biz de oraya giriyoruz, 

kulisteyiz.” dedi. İçeriye girdik; girdiğimizde iktidar partisinden sizler vardınız, her 

giren milletvekili alkışlanıyordu. Yukarıda seyircilerin de ağırlığı danışman ve aileler, 

milletvekillerini oraya ulaştıran kişiler; kimi eşiyle gelmiş, kimi danışmanıyla gelmiş, 

kiminin çocuğu orada. Meclis Başkanı hemen “Birer demokrasi öpücüğü vereyim.” 

dedi. O çok anlamlı, yani unutmuyorum onu. Bizim o güne kadar da Sayın Başkanla 

zaman zaman böyle tartışmalarımız, atışmalarımız hep oldu. Son seferinde de 

bir şey vardı “23 Nisan Resepsiyonu yapılacak, yapılmayacak.” falan tartışmalar 

olmuştu. “Bir demokrasi öpücüğüyle barışalım.” dedi. O öptü, sarıldı. Yerimize 

oturduk. Meclis Başkanı oturumu açmak üzere yerine geçti, dedi ki: “Her partiden 

birer Grup Başkanvekilini iki yanıma alayım.” dedi. Levent (Gök) Bey de oradaydı o 

sırada. Ben Levent Bey’e teklif ettim “Levent ağabey, geç.” dedim. “Geç, geç, Başkanın 

yanına sen geç.” dedi.

Farklı Bir Başkanlık Divanı!

Sıra geldi Başkanlık Divanının oluşmasına… 

Başkan belliydi: TBMM Başkanı İsmail Kahraman. 

Olağan durumlarda Başkan ve iki Divan Kâtibi olunca Başkanlık Divanı teşkil edilir. Salonda üç Divan 
Kâtibi vardı: Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ve Elazığ 
Milletvekili Ömer Serdar.. 

TBMM Başkanı, Başkanlık koltuğuna oturunca o 
anda salonda bulunan Divan Kâtipleri Balıkesir 
Milletvekili Sema Kırcı ve Elazığ Milletvekili Ömer 
Serdar kürsüye yönelmişti ancak Başkan Kahraman 
olağan şartlarda olması gerekenin aksine o anda 
Milletin ve Meclis’in bütünlüğünü göstermek adına 
Başkanlık Divanında AK PARTİ, CHP ve MHP Grup 
Başkanvekillerinin orada olması gerektiğini düşünmüştü. 

Neden böyle yaptığını Meclis Başkanı İsmail Kahraman şöyle açıklayacaktı:

Açtığımda, hemen yanıma Ömer Serdar ile Sema Kırcı geldiler ve oturdular. Dedim 

ki: “Hayır. Başkanlık Divanını başka türlü oluşturacağız. Bütün partiler bir aradayız. 

Siz kalkın lütfen. Özgür Bey, gelin, -hatta, Özgür Bey’le Erkan Bey geldiler, Salim Uslu 

oturdu öbür tarafta- Mehmet Bey, gel.” 

Arkadaşlar, burada 
parti rozeti yok, 
Türkiye ay yıldızı 
var burada, 
Türkiye’yiz biz!

TBMM Genel 
Kurulunda Katip 
Üye Değişimi 

Fotoğraf: Alpaslan Kavaklıoğlu

Grup Başkanvekilleri ile Oluşturulan TBMM Başkanlık Divanı 

(Sağdan; Sayın Mehmet Muş, Sayın İsmail Kahraman, Sayın Özgür Özel)
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Bunu çoğaltmadım yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekili var, MHP’den 

de var,  AK PARTİ’den de var, AK PARTİ’den çok var. Yani bari sen iki otur, sen üç otur, 

sen de buraya otur değil, hayır. Hükmü şahsiyetleri…

Şunu dedim: “Arkadaşlar, burada parti rozeti yok, Türkiye ay yıldızı var burada, 

Türkiye’yiz biz. Parti diye bir hadisemiz yok, biz demokrasinin Türkiye’de devamını 

istiyoruz, demokrasiden yanayız ve darbeye hayır diyoruz.” O şekilde oturduk. Parti 

fikri hakikaten, kesinlikle olmadı ve bütün konuşmalarda şahitsiniz hep demokrasi, 

topyekûn Türkiye ve millî birlik ve bütünlük…

Sema Kırcı ve Ömer Serdar bu durumu tabii karşılamışlardı.

Sema Kırcı:

O gece, TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman Divan’da 

sağına ve soluna muhalefet partilerinin Grup Başkanvekillerini aldı ve mesajlarını 

onlarla birlikte verdi. Tarihte yer alacak bir birliktelik ekranlara da yansıdı. Milletimiz 

iktidarıyla, muhalefetiyle darbeye direnen bir Meclis gördü o akşam.

Ömer Serdar:

Divan oluşumu için benim dışımda başka bir kâtip üye gerekiyordu. Sema Kırcı 

oradaydı. Meclis'i bu şekilde açabilirdik. 

…Sonra CHP ve MHP’den Grup Başkanvekilleri gelince, Başkan her iki partinin Grup 

Başkanvekillerini divana aldı.

Bu, Olağanüstü Divan’ın oluşmasını Özgür Özel şöyle anlatıyordu:

İçeriye gittiğimizde o sırada ben Bülent Tezcan’ı aradım. Bülent Tezcan dedi ki: “Meclis 

Başkanı Meclis Genel Kurulu Salonuna girmiş biraz önce, biz de oraya giriyoruz, 

kulisteyiz.” dedi. İçeriye girdik; girdiğimizde iktidar partisinden sizler vardınız, her 

giren milletvekili alkışlanıyordu. Yukarıda seyircilerin de ağırlığı danışman ve aileler, 

milletvekillerini oraya ulaştıran kişiler; kimi eşiyle gelmiş, kimi danışmanıyla gelmiş, 

kiminin çocuğu orada. Meclis Başkanı hemen “Birer demokrasi öpücüğü vereyim.” 

dedi. O çok anlamlı, yani unutmuyorum onu. Bizim o güne kadar da Sayın Başkanla 

zaman zaman böyle tartışmalarımız, atışmalarımız hep oldu. Son seferinde de 

bir şey vardı “23 Nisan Resepsiyonu yapılacak, yapılmayacak.” falan tartışmalar 

olmuştu. “Bir demokrasi öpücüğüyle barışalım.” dedi. O öptü, sarıldı. Yerimize 

oturduk. Meclis Başkanı oturumu açmak üzere yerine geçti, dedi ki: “Her partiden 

birer Grup Başkanvekilini iki yanıma alayım.” dedi. Levent (Gök) Bey de oradaydı o 

sırada. Ben Levent Bey’e teklif ettim “Levent ağabey, geç.” dedim. “Geç, geç, Başkanın 

yanına sen geç.” dedi.

Birer 
demokrasi öpücüğü 

vereyim.
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Kıyafet Serbest!
TBMM Başkanı ilk defa smokin ve papyon olmadan kürsüde,  kravatlı ve takım elbiseli…

Meclis’te o anlarda yaklaşık 50-60 milletvekili var, hemen hiçbirinde kravat ve ceket yok. Bir kısmı 
tişörtlü… 

Hatta bu milletvekillerinden birisi Meclis Başkanı Kahraman’ın davetiyle tişörtlü olarak Başkanlık 
Divanı'na tam oturacakken arkasından bir ses duydu, kendisine uzatılan ceketi giydi ve öyle çıktı 
Divan’a… Tişörtlü Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ceketi uzatan TBMM İdare Amiri          
AK PARTİ Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu idi.

Halbuki bu ilginç “kıyafet dayanışması”nın kahramanları arasında sadece birkaç ay önce “Milli Görüş 
Gömleği” üzerinden çetin bir tartışma yaşanmıştı. Özgür Özel, bunu “40 yıl düşünsem bir Millî 
Görüşçü’nün ceketiyle Divan’a çıkacağımı, aklıma gelmezdi.” diye latifeyle anlatıyor.

Fotoğraf: Alpaslan Kavaklıoğlu

(Soldan; Sayın Ömer Serdar, Sayın İsmail Kahraman)
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Ahmet Gündoğdu:

Bende o gün kravat yoktu ama 

soğuk olur, kış olur, hapishane 

olur, başka şey olur, ceketli 

gelmiştim. 

Özgür Özel baktım ki bir gömlekle 

kürsüye… İsmail Kahraman Bey 

“Buyur, gel.” dedi.

Özgür Bey, merdivenin 

basamağını şey yapmadan ben 

koşarak yetiştim, “Özgür Bey, 

bir saniye!” dedim. Giyer misin 

diye sormadım, çıkardım ceketi, 

“Şu ceketi giy, öyle otur.” Millet 

bir bütünlük görsün, yani moral 

motivasyonu artsın, bir dağınıklık 

görüntüsü olmasın düşüncem.                                                      

O da hemen giydi, oturdu.

Özgür Özel:

Ben fırladım. Misafirhanede 

takım elbisemi çıkarmıştım, 

bir şort giymiştim üstüme. Şey 

olunca onu çıkardım; bir kot 

pantolon, rastgele bir sivil gömlek-tişört karışımı bir şey giydim üstüme, altımda 

spor ayakkabılar. Kürsüye doğru yürürken bir yandan da döndüm “Ya, bu kıyafetle 

de olmaz.” dedim. Sonuçta olağanüstü de olsa kot pantolon falan. O zaman Ahmet 

Gündoğdu koştu -o genelde önde oturur zaten- “Al, benim ceketi giy bakalım.” dedi. 

Lacivert böyle güzel ceket, onu giyerken döndüm Ahmet Gündoğdu’ya “Millî görüş 

ceketini bana da giydirdiniz sonunda!” dedim.

Hiç kimse hiçbir şeyi, hele de kılık kıyafeti anormal karşılamıyordu. Hâlbuki düşünüyorum da bu 
Meclis’te daha önce ne basit konular, ne kadar uzun uzadıya tartışılmıştı. Geçmişte TBMM'yi yöneten                          
AK PARTİ'li Meclis Başkanvekilinin giydiği yeleğin siyah mı beyaz mı olacağı ile ilgili CHP Grup 
Başkanvekili tarafından ağır bir eleştiriye tutulduğu ve nihayetinde Meclis Başkanvekilinin kıyafetini 
değiştirmek zorunda kaldığı hafızalardaydı.

Fotoğraflar: Alpaslan Kavaklıoğlu, Şahap Kavcıoğlu

Millî görüş ceketini 
bana da giydirdiniz 

sonunda!

Ahmet Gündoğdu 
ile Özgür Özel’in 

Kıyafet 
Dayanışması 
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Bugün hiç kimse ne giyildiğine, nasıl giyinildiğine bakmıyor ve takmıyordu. İktidar-muhalefet 
milletvekilleri olarak oradaki herkes Meclis’te bulunmanın ve darbecilere karşı “Buradayız!” demenin 
derdindeydi.

Divan oluşmuş, konuşmalara geçilmiş, artık kürsüden sırayla grup sözcüleri konuşuyordu. Sözcüler çok 
önemli şeyler de söylüyorlardı ama bunları sadece Genel Kurulda o anda bulunan 50-60 milletvekili 
duyabiliyordu. Hâlbuki bu haykırışları Türkiye, hatta bütün Dünya duymalıydı. En başta da darbeci 
hainler! Onlar duymalıydı ki, Türk milleti ve onun temsilcileri onlara boyun eğmeyecek, bunu anlasınlar. 
Peki, bu duyuru nasıl olacaktı?

Bilindiği üzere TBMM TV Meclis Genel Kurulu açık olduğu zaman yayın yapar. TBMM aniden ve olağan 
dışı toplandığı için TBMM TV kapalıydı. Ayrıca da teknik personel Meclis’e ulaşamadığı için yayın imkanı 
da yoktu. Diğer ajanslar ve kanallar da Meclis kapısından içeri girememişti. Habercilerin Meclis’e ve 
ardından da Genel Kurul Salonuna girebilmesi için Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, TBMM İdare Amiri 
Orhan Karasayar, Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ankara Milletvekili Aydın Ünal ve TBMM Koruma 
Amiri Nurullah Öztürk seferber olmuş durumdalardı. Onlar o sırada yaşananları şöyle anlatacaklardı: 

Süleyman Soylu:

A Haber’den Murat Akgün’ü aradım, canlı yayın aracının Meclis’e gelmesi 

gerektiğini ifade ettim. Sağ olsunlar, kıt imkânlara rağmen Meclis’e bir canlı yayın 

aracı gönderdiler ama kapıdan içeri giremiyordu. Hatay Milletvekilimiz Orhan 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM'nin Bombalandığı Andaki Başkanlık Kürsüsü

(Sağdan; Sayın Mehmet Mehdi Eker, Sayın Ramazan Can, Sayın Ali Cumhur Taşkın, Sayın İsmail Kahraman, 

Sayın Ömer Ünal, Sayın Ertekin Çolak, Sayın Mustafa Karadere, Sayın  Sabri Öztürk, Sayın Hakan Çavuşoğlu, 

Sayın Nihat Zeybekci, Sayın Ahmet Berat Çonkar, Sayın Şahap Kavcıoğlu)
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Karasayar’la beraber Dikmen Kapı'ya kadar koştuk, Orhan Karasayar canlı yayın 

aracının içine bindi. Öteki kapıdan Meclis’in içerisine aldık, Anadolu Ajansını da 

kendi yanımızda Meclis’e getirdik. Meclis’te canlı yayın başlayınca bir cepheyi daha 

ele geçirdiğimiz hissi, bende hakim olan duyguydu.

Hakan Çavuşoğlu:

 …Nihayet Genel Kuruldaki yerimizi aldık. Meclis Başkanımız özel gündemi açacaktı, 

ancak canlı yayın yoktu. Şimdi de bu sorunu çözmemiz gerekiyordu. A Haber canlı 

yayın aracı ile Anadolu Ajansı muhabirinin yakında bir yerlerde olduğunu öğrendik.

Aydın Ünal:

Basın mensuplarını içeriye almak istedik, basın mensuplarının içeriye alınmadığını 

gördük, orada bir aksilik oldu. Bunların neden yapılamadığı konusunda yüksek 

sesle bazı itirazlarımız oldu.

İlk anda gazetecileri Meclis’in dış kapısından içeriye alamadık. Bir ara, Süleyman 

Soylu geldi ve Süleyman Bey’le dışarıya doğru ilerlemeye başladık, Dikmen Kapısı’na 

doğru, Süleyman Bey’e “Nereye gidiyoruz?” dedim, “Gazetecileri almaya gidiyoruz 

Dikmen Kapısı’na.” dedi, “Gazetecileri niye biz almaya gidiyoruz yani bu, bir telefonla 

halledilemeyecek bir şey mi?” dedim, “Haklısın.” dedi, döndü Süleyman Bey. Sonra 

ben “Gazetecileri içeriye alın, gazetecileri içeriye alın.” diye, Meclis Başkanımıza da 

söyledim, Meclis Genel Sekreterimize de..

Orhan Karasayar:

…Kapıda canlı yayın araçlarının olduğunun haberi geldi bize. Emniyet Daire 

Başkanını aradım, “İçeriye gelsin canlı yayın aracı.” dedim. Emniyet Daire Başkanı 

bana “Başkanım araçları kapının önünden çekemeyiz, çok büyük bir risk.” dedi. 

“Pusuda olabilirler.” dedi. “Biz orayı açtığımız zaman tanklarla içeriye girebilirler.” 

endişesiyle otobüsleri çekme şansının olamayacağını söyledi. 

…Bu arada biz Dikmen Kapı’ya geldik. Polis arkadaşlar bizi uyardı, “Gitmeyin!” diye. 

Çatışmalar başlamıştı Genelkurmayın orada. 

…Tanklarla içeriye girebilirler. Çok yakındalar bize, içeriye girseler bizim karşı 

koyacak hiçbir imkânımız yok.

…Kapıda bir tek A Haber kanalının aracı vardı, başka canlı yayın aracı yok. 

…Canlı yayın aracı kapının önünde, mutlaka bizi gözetliyorlardı. O an vurulma 

filan yüzde bir aklımıza bile gelmedi. Bu aracı Genelkurmay Kavşağından Çankaya 

Kapı'dan geçirmeyi planladım ama burada da polisler yolu kesmiş, araçla kesmişler, 

“Meclis İdare Amiriyim” dedim. Sağ olsunlar açtılar yolu. Oradan hızlı bir şekilde 

Çankaya Kapısı'na geldik. 

Orhan Karasayar 
Basın Aracını 

Getiriyor 
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…Hızlı bir şekilde de girmemiz gerekiyor. Çünkü başımıza bombalar, silahlar 

yağabilir. Bunlar da aklımızdan geçiyor, çünkü kafamızda dolaşıyorlar. Oradan 

araçla girdik.

Basın, Yayın, Ses, Kablo…

Bu çabalar sonuç vermiş ve en sonunda basın içeri girmişti. Ancak bu kez ses ile ilgili bir problem 
yaşanıyordu. 

Ahmet Gündoğdu: 

…Ses sistemini açamıyoruz. Genel Sekreter'i bir daha aradım. “Bu nasıl iştir, bir 
ses sistemi olmaz mı?…” Yok. Bunun üzerine, Hüseyin Kocabıyık, İzmir Milletvekili 
oradaydı, İsmail Kahraman Bey’e dedim: Ben basını aşağı alacağım Başkanım, 
oradan ses alması mümkün değil. “Tamam.” dedi, Hüseyin Kocabıyık da oralarda 
işaretler yapıyordu. Hemen çağırdık, basını aşağı aldık. Dedim: Sizi şu kapının 
önünde bekliyorum. Her kapıdan da giremiyorlar. O an için bir kapı açılmış, sonra 
muhalefet… Önceden çıktığımız kapı açıldı. Onları içeri aldım, kürsünün önündeki 

boşluğa konuşlandırdık. ATV, Anadolu Ajansı ve Kanal 24; yanılmıyorsam üçü vardı.

TBMM İşletme ve Yapım Başkanı Mehmet Zeki Mirvelioğlu ses sistemi ile ilgili problemi nasıl 
çözdüklerini şöyle anlatıyor: 

Genel Kurulun ses sistemi Bilgi İşlem Başkanlığı’na verildiğinden problem oluştu. 

Seslendirmeci maalesef Meclis’te yoktu ve gelmeden ses açılamıyordu. Ses teknisyeni 

Yakup beyi o gün tam 20 defa aramışım. Sağolsun Yakup Bey evinden hayatını riske 

ederek Meclis’e girdi ve sesi açtı.  Ancak bu sefer televizyonlarda ses kısık çıkıyordu. 

Meğer ses mikseri eksikmiş bu sefer mikseri bulduk ve artık Meclis hazırdı.

Canlı yayın aracı geldi, basın mensupları kameralarla içeri girdi ama Genel Kurul Salonunda hareketli 
kamera kullanılmadığı için şimdi de kablo sorunu yaşanıyordu.

Orhan Karasayar: 

Canlı yayın aracını getirdik, bir an önce yayına başlamamız lazım ama bir kablo 

sorunu yaşadık. Kablo bulundu, kameraman arkadaşlar yukarıdan sistem vermiyor, 

onları aşağı almamız gerekiyor. Bir an önce canlı yayın yapmamız lazım. Genel 

Kurul Salonunun içerisine aldık, muhabir arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. Meclis

Başkanımız açıklamalarına başladı.

Kameralar aşağı ininceye kadar bu arada Meclis yine de sesini dünyaya duyurdu.

Nasıl?

Olağanüstü TBMM 
Genel Kurulu 
Toplantısı için 
Teknik Hazırlık 
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Gazetecilik eğitimi almış bir milletvekili ve teknoloji yardımıyla. Düzce Milletvekili Ayşe Keşir elinde 
akıllı telefonu ile çok önemli bir yayın yapıyor. O anları Ayşe Keşir’den dinleyelim:

Ayşe Keşir: 

Genel Kurul açıldığında Sayın 
Başkan kürsüden bir konuşma 
yapacak ama biz içeride 20-25 
kişiyiz milletvekili olarak. Bizim 
buranın açıldığını kamuoyuna 
duyurmamız lazım. Meclis TV’nin 
aslında bir nöbetçisinin, bir 
kameramanın hemen gelmiş olması lazım ama öyle bir hazırlık da yok. O arada 
Cumhurbaşkanımızın FaceTime’la bağlandığını biliyorum.

Meclis Başkanımız önce bir arkadaşın telefonuyla bir başka kanala kürsüdeki 

konuşmasıyla bağlandı.

Ayşe Keşir’in bahsettiği “arkadaş” Ömer Serdar, televizyon kanalı ise Elazığ Kanal 23 idi.

Ömer Serdar: 

Bu arada, daha Anadolu Ajansı ve A Haberin kamerası salona gelmemişti. Bir 
kısım arkadaşlar onları içeri almak için uğraşıyordu. Ben bu ara Meclis Başkanımız 
İsmail Kahraman’ı benim cep telefonum ile Elazığ Kanal 23 televizyonuna 
konuşturdum. Burada amacım, eğer ulusala yayın yapamazsak Başkan'ın 

açıklamalarının yerel kanal da olsa millete ulaşmasıydı.

Sen Neymişsin Be FaceTime!

Bu çabalar da elbette faydalıydı ama Meclis’in sesinin daha geniş bir kitleye ulaşması gerekiyordu.

Ayşe Keşir:

…O ara ben meslekten arkadaşlarla irtibatlanarak CNN Türk İstanbul’a telefonum 

üzerinden FaceTime’dan bağlandım. 

Başkanımız daha Divanı açmamıştı; yani “Olağanüstü bir durum, açıyoruz.” 

demeden, Meclis Başkanımıza takdim ettim yayını, telefonu. Meclis Başkanımız o 

anki duygu ve düşüncelerini söyledi. Meclis’in ortak bir iradeyle çalıştırılmaya 

çalışıldığının kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğini düşündüm. Meclis 

Başkanımızdan sonra ilk sözü hemen yanımızda bulunan Bülent Tezcan’a verdim 

telefonu. Bülent Bey çok yakın yüzüne tutarak konuştu. Ben arzu ediyorum ki yani 

Bombaya rağmen 
buradayız.

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 
Kanal 23 Bağlantısı 
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biraz uzak tutsun, Meclis Genel Kurul'da olduğu görünsün, oranın çalıştığı 
izleyiciler tarafından bilinsin istedim, ama tabii yayın sırasında bunu 
söyleyemiyorsunuz. Akabinde hemen bir iki metre ilerisinde Cumhuriyet Halk 
Partisinden Levent Gök vardı. Levent Bey’den rica ettim, sırtını Genel Kurula 
döndürdüm ve telefonu kamera gibi kullanarak biraz geriden ve derinliği alarak 
Levent Gök’ün konuşmasının Meclis’te yapıldığı görülsün istedim ve telefonu o 
şekilde tuttum. Her ikisi de mesajlarını verdiler. O arada Meclis Başkanımız Genel 
Kurulu açtığını ifade etti. Ondan sonra biz yayını kapattık tabii. Konuşmaları 
önemli buldum ve vedalaştık CNN Türk’le. 

…Meclis çalışması devam ederken, 
milletvekilleri içerideyken bomba 
düştü Meclis’e.  Ama şunu biliyorum: 
Meclis’te bulunan hiç kimsede 
“Bomba düştü, eyvah ne oluyor?”dan 
ziyade “Bombaya rağmen buradayız.” 
iradesi hâkimdi. “Buradayız, her şeye 
rağmen buradayız.” 

…CNN Türk tekrar aradı 
beni İstanbul’dan “Neler 
oluyor? Bomba patladı.” diye. 

Toplamda yaklaşık yirmi dört dakika yayın yapmışız.

Bugün Yayla’da Oturmak Yok!

Bir yandan da milletvekilleri hızla Meclis’e gelmeye 
devam ediyorlardı. 
Genel Kurul Salonunda partiler için ayrılmış 
yerler vardır ama milletvekilleri için belirlenmiş 
bir oturma düzeni yoktur. Bununla beraber bazı 
milletvekilleri belirli yerlerde oturmayı alışkanlık 
haline getirmişlerdir. Gruplar için ayrılmış en arka 
sıralar “yayla” diye adlandırılır. “Yayla”ya daha çok 
okumak, yazmak isteyen milletvekilleri ellerinde 
kitapları ve bilgisayarları ile gelerek otururlar. Bu 
bölge nispeten “gözden ırak”, çalışmak için uygun 
ve kameraların pek görmediği yerlerdir. Daha 
önce çoğunlukla “yayla”da oturan Necdet Ünüvar, Erol Kaya, Orhan Atalay, Alpaslan Kavaklıoğlu, 
Adnan Boynukara gibi milletvekilleri 15 Temmuz gecesi her zamankinin aksine Parlamentoda en 
görünür yerlere oturmuşlardı. Çünkü bugün Parlamentoya gelen her vekil daha görünür olmalıydı. 
Milletvekillerinin varlığı darbecilere verilecek en önemli cevaptı.

Fotoğraf: Alpaslan Kavaklıoğlu

     Fotoğraf: Ayşe Keşir

Bugün 
parlamentoya gelen 
her vekil 
daha görünür 
olmalıydı.

Ayşe Keşir’in 
FaceTime 
Bağlantısı 
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Tarihte İlk…

Bu arada televizyon ve ajans temsilcileri Genel Kurul Salonuna alınmışlar ve oradan yayın yapmaya 
başlamışlardı.

O anlarda içeriden yayın yapan televizyon kanalı A Haber.

     

A Haber Muhabiri Levent Eke:

Tarihte bir ilke tanıklık ediyoruz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 

içindeyiz, ilk defa böyle bir izin veriliyor bize; çünkü tarihî bir gün.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman… O'na bırakıyorum sözü. 

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 02.00

BAŞKAN: İSMAİL KAHRAMAN

KÂTİP ÜYELER: ÖMER SERDAR (Elazığ), SEMA KIRCI (Balıkesir)

BAŞKAN - Benim ricam şu: İki gruptan birer Grup Başkanvekili sağıma ve soluma 

lütfen buyursunlar, teşrif etsinler. 

Sayın Kâtip Üyeler, yerlerinizi Grup Başkanvekillerine verelim. 

(Başkanlık Divanında Kâtip Üyelerin yerine AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet 

Muş ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in geçmeleri)

(“Yaşasın Demokrasi! Katil Fethullah! Milleti öldürüyor, katil Fethullah!” sesleri)

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. 

(“Darbeciler halka hesap verecek!” sesleri)

Efendim, bu bir olağanüstünün üstü bir toplantı. Bendeniz Sayın Meclisimizi yarın 

saat 14.00’te olağanüstü toplantıya davet ettim. İnşallah, topyekûn Meclis olarak 

yine biz birbirimizle görüşeceğiz. 

TBMM Genel Kurulunda 
Hain Fetö Sesleri

Basın 
TBMM Genel Kurulunda 

A Haber Muhabiri Levent Eke
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Milletimiz 
Türkiye’nin 
her tarafında 
ayaktadır.

Efendim, talihsiz bir hadiseyle karşı karşıyayız, bir darbe teşebbüsüyle karşı 

karşıyayız, akim kalacağı muhakkak olan bir teşebbüsle karşı karşıyayız. Türk Silahlı 

Kuvvetlerimiz bu darbeye, bu teşebbüse, darbe teşebbüsüne karşı olduğunu açıkladı. 

Milletimiz bu noktada demokrasiye sahip olduğuna dair gösterilerini, fikirlerini, 

görüşlerini meydanlarda ifade ediyorlar. Bu bir demokrasi yenilenmesi gibi, andının 

yenilenmesi gibi, bir araya gelinmesi gibi bir vesileye de yol açtı. O bakımdan da 

müspet bir durum var, ama tabii ki böyle bir darbe teşebbüsü hepimizi derinden 

üzmüştür. 

Şu anda, burada gruplardan, parti gruplarımızdan Adalet ve Kalkınma Partisi 

Grubunun ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun değerli üyeleri var. Sayın Devlet 

Bahçeli Bey Milliyetçi Hareket Partisi olarak açıklama yaptılar, onlardan da 

gelecekler. Halkımızın çok büyük bir kısmı dışarıda bekliyor, meydanlarda aynı 

şekilde tavrını ortaya koyuyor. 

Demokratik tecrübemiz eskidir ve yerleşmiş ve kökleşmiştir. Demokrasiye karşı 

olacak her hareketin karşısında olduğumuzu bu vesileyle bir daha ortaya koymuş 

oluyoruz. Burası milletimizin demokrasi mabedidir. Bir araya geldik. 

Ben değerli kardeşlerim, arkadaşlarımdan, Grup Başkanvekillerinden görüşlerini 

serdetmeleri için bu canlı yayında ricada bulunuyorum. 

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Bey’den rica edeyim. 

Mehmet Bey, buyurun. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Değerli vatandaşlarımız, değerli milletimiz; bu alçakça, 

millet iradesine karşı başlatılmış olan, bir avuç ihanetçi, bir avuç darbecinin 

teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır, başarıya ulaşma şansı yoktur. 

Milletimiz Türkiye’nin her tarafında ayaktadır.  81 vilayette  milyonlarca  vatandaşımız 

meydanları doldurmuştur, millî iradeye sahip çıkmaktadır. 

Hükûmetimiz işbaşındadır, Cumhurbaşkanımız Devletin başındadır, Meclis 

Başkanımız, millî irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplantı hâlindedir, millî 

iradeye sahip çıktığını göstermektedir. Gün, millî iradeye sahip çıkma günüdür; 

gün, bu alçak darbe girişimini geri püskürtme ve bu darbe girişimine, başkaldırıya 

girişenlerin yargı önüne çıkartılıp, millet önünde hesap verdirilme günüdür. 

Bu açıdan, tüm milletimizi, bu girişim sonlandırılıncaya kadar meydanlarda 

kalmaya, sokaklarda kalmaya davet ediyorum, millî iradeye sahip çıkmaya davet 

ediyorum. 

15 Temmuz Darbe 
Girişimi Programı 
Levent Eke'nin 
Röportajı
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Hükûmetimiz 
işbaşındadır, 

Cumhurbaşkanımız 
Devletin başındadır.

Bu darbeciler teslim olana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına 

devam edecektir, milletimiz meydanları boşaltmayacaktır. Emniyet birimlerimiz 

milletin yanında durmaya devam edecektir. Bu küçük yapı bertaraf edilip Silahlı 

Kuvvetlerimizin içerisinden temizleninceye kadar bu çalışmalar sürdürülecektir, 

devam edecektir. 

Tekrar tüm milletimizi, sokak sokak, meydan meydan, ellerine Türk Bayraklarını 

almak suretiyle demokrasiye sahip çıktıklarını haykırmaya davet ediyorum ve bu 

darbe girişimine kalkışanları başkaldırılarının içinde gömmeye davet ediyorum. 

BAŞKAN - AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş Bey’e çok teşekkür ediyorum. 

Sağ olsunlar. 

Şimdi sözü Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Sayın Özgür Özel Bey’e 

veriyorum.

Buyurun efendim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak doksan üç, doksan dört yıldır seçimlere girer çıkarız, 

yeneriz, yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz, darbecilere teslim olmayız. 

Son yapılan seçimlerde halkımız Cumhuriyet Halk Partisine ana muhalefet partisi 

olma görevini vermiştir. Halkımız yapılacak bir demokratik seçimle Cumhuriyet 

Halk Partisine bir başka görev verene kadar -iktidar olur, muhalefet olur- Türkiye’nin 

ve bu Parlamentonun ana muhalefet partisiyiz, demokrasiye ve Parlamentoya 

sonuna kadar bağlıyız.

Sayın Genel Başkanımız -bir program için- bu nahoş saldırı, bu, demokrasiye karşı 

darbe girişimi gerçekleştiğinde, duyulduğunda havadaydı, çok gecikmeli olarak 

Atatürk Havalimanına indi. 

Kendisinin ilk açıklamaları kamuoyuyla paylaşıldı. Hava trafiği olmadığından şu 

anda dönemiyor ancak ilk fırsatta Ankara’ya dönmek üzere bütün şartları zorluyor. 

Bizlere talimatı, Meclis’e ve demokrasiye sahip çıkma yönündedir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Özgür Özel bu konuşmadan sonra çok kuvvetli bir alkış almıştı. Üstelik AK PARTİ'lilerin ayakta 
alkışladığına şahit olacaktı. Bu durum onun için sürpriz olmuştu, kendi arkadaşlarına da şaka yollu 
takılmadan edemedi.
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Asla darbecilere 
yenilmeyiz, 
darbecilere 
teslim olmayız.

Özgür Özel: 

Biz hep konuşuyoruz, bizim grup beni hep böyle hararetle alkışlar. Konuşmam bitti, 

konuşmam bitince müthiş bir alkış geldi, bütün konuşmacılara geldi zaten gece 

boyunca, ama tabii alışık olduğumuzun dışında bir şeyle bizim grup beni normal 

bir tempoda ve oturduğu yerden alkışladı. AKP Grubu ayağa kalkarak alkışladı, 

seyirciler ayağa kalktı. Ve o gece -hangi partiden konuşursa konuşsun- milletvekilleri 

konuştuktan sonra bütün seyirciler hep bir ağızdan “Türkiye sizinle gurur duyuyor.” 

diye tezahürat ediyorlardı. Ben bizim arkadaşlara “O kadar tarihî konuşma yaptık, 

AKP ayakta alkışladı, siz oturduğunuz yerden alkışladınız.” diye şaka yollu sitemde 

bulundum.

AK PARTİ Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise kendisinin bile inanmakta zorlandığı bir hareket yaparak, 
kendisine sarılacaktı:

Özgür Özel’in açıklamalarından sonra, ona bu kadar içten sarılacağım aklımdan 

geçmezdi.

Darbeciler Halka Hesap Verecek!

Meclis’te olağanüstü oturum bu şekilde devam ededursun, biz A Haber’in dünyaya duyurduğu yayının 
kayıtlarından takip edelim:

BAŞKAN - Yine, aramızda müzakerelerde bulunacağız, konuşmalarda bulunacağız.

Bir canlı yayın tabii, herhâlde bir ara verilecektir, tekrar devam edeceğiz.

Çok teşekkür ediyorum. 

İLKNUR İNCEÖZ (Aksaray) - Arkadaşlar, ayrılmayın, MHP Grup Başkanvekilimiz de 

geliyor. 

BAŞKAN - Evet, bunu da eklemek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili 

de şu anda gelmek üzeredir. 

Başkan oturuma ara verdi ama Meclis Genel Kurulu’nda bulunan kanallar televizyon yayınına devam 
ettiler, hem o sırada orada yaşananları aktardılar, hem de yanlarına aldıkları vekillerin görüşlerini 
bütün dünyaya duyurdular.

MUHABİR (Levent Eke) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan, belki de 

darbe girişiminin hedef aldığı noktadan en güzel cevabı Türk parlamenterleri, Türk 

milletvekilleri veriyor. 

Meclis 
Bombalanırken 
CHP Grup 
Başkanvekili 
Özgür Özel 



Gazi Meclis'te O Gece

115

Bu millet iradesini 
hiç kimse yok 

sayamayacaktır.

Milletin iradesi, 
milletin vekilleriyle 

bugün Meclis’tedir

Kabine üyeleri de burada. Haberin duyulmasının ardından, AK PARTİ ve CHP 

milletvekilleri buraya geldiler, Meclis Başkanı İsmail Kahraman Genel Kurulu açtı. 

Her iki partinin Grup Başkanvekiline, AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet Muş’a ve 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e söz verdi. Sonrasında, darbeyi lanetleyen sözler 

geldi her iki Grup Başkanvekilinden de.

Son anda aldığımız haberi de iletelim. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili 

de yolda, o da az sonra Genel Kurulda olacak ve bir beraberlik, bütünlük mesajı 

buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden  Türkiye’ye ve tüm dünyaya veriliyor. 

(“Darbeciler halka hesap verecek!” sesleri)

Kabine üyeleri burada demiştik, tabii, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci 

burada.

Efendim, neler söylemek istersiniz?

EKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİ 

(Denizli) - Evet, bu, milletimiz için, 

milletimizin demokrasi tarihi 

için son derece önemli bir gün. 

Bir demokrasi mücadelesinin, 

milletin iradesinin savunulmasının 

yapıldığı bir gün. Milletin iradesi, milletin vekilleriyle bugün Meclis’tedir, milletimiz 

de sokaklardadır. Bu vatan hainlerine, bu darbecilere asla ve asla bu ülke terk 

edilmeyecektir. Gerekli cevapları milletimizden ve Meclisimizden alacaklardır. 

Milletimiz merak etmesin, milletimiz asla ve asla ümitsizliğe kapılmasın; nasıl 

ki onlar meydanlardaysa biz de Meclis’teyiz ve demokrasi hainlerine, bu ülkeye 

kastedenlere bu millet cevabını verecektir. Herkes meydanlarda olsun; biz de, bu 

ülkenin, bu milletin iradesi bu ülkeye tamamen hâkim olana kadar bu Meclis'i terk 

etmeyeceğiz.

MUHABİR - Çok teşekkür ederiz efendim. 

Hemen devam etmek istiyorum buradan çünkü Milliyetçi Hareket Partili 

milletvekilleri de Meclis Genel Kuruluna gelmiş durumdalar. Eski Grup Başkanvekili 

Sayın Oktay Vural şu sıralarda Başkanlık Divanındaki yerini aldı. Mikrofonumuzu 

ona da uzatalım, onun da görüşlerini alalım bu tarihî günde. 

OKTAY VURAL (İzmir) - Türk milletinin yegâne iradesinin tecelli ettiği yer  Türkiye    

Büyük Millet  Meclis'idir. Bu millet iradesini,  hiç kimse  yok sayamayacaktır.  

Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın da yaptığı açıklamalar doğrultusunda 

demokrasimize sahip çıkacağız, milletimize bedel ödettirmeyeceğiz. 
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Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 
görevinin 
başındadır.

…Bizim, burada her türlü mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğumuzu belirtiyorum. 

…Türkiye Büyük Millet Meclisi görevinin başındadır ve Anayasamıza göre de Türk 

milletinin yegâne temsilcisi de Türkiye Büyük Millet Meclis'idir. Milletvekilleri olarak 

da biz bu egemenliğe, bu iradeye sahip çıktığımızı burada hep beraber, birlikte 

ortaya koyuyoruz. 

 …İnşallah bu sıkıntılı durum bir an önce sonuçlanır, sonuçlanmasını da temenni 

ediyoruz. Aziz milletimize daha fazla bedel ödettirmek doğru değildir, bu bakımdan 

herkesi de bu konuda daha duyarlı olmaya ve soğukkanlı olmaya da davet ediyoruz. 

İKİNCİ OTURUM

BAŞKAN: İSMAİL KAHRAMAN

MEHMET MUŞ (İstanbul), ÖZGÜR ÖZEL (Manisa)

ERKAN AKÇAY (Manisa), MEHMET GÜNAL (Antalya)

BAŞKAN - Efendim, olağanüstü toplantımızı açıyorum. 

Üzücü bir vesileyle bir aradayız ama demokrasiye sahibiyetimizi, topyekûn sahip 

çıkışımızı ortaya koyan bir tabloyu meydana getirmek bakımından da güzel bir 

durumla karşı karşıyayız. 

Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket 

Partisi mensubu milletvekillerimiz hep bir arada… Elbette ki akamete uğrayacak 

bir hadise ama üzücü tabii. Demokrasiye olan bağlılığımızı, bağımızı demek ki 

tekrar etme, bütünleşmeyi sağlamak için bir vesile oldu diyelim. 

…Teşrifiniz, toplantıya katılımınız, hassasiyetiniz dolayısıyla ben şükranlarımı 

sunmak istiyorum. Milletimiz bu noktada demokrasiye sahip çıkıp teenniyle, 

herhangi bir sıkıntıya meydan vermeyecek tarzda, asil bir duruşla bu çapulculara 

-diyeceğim, kusura bakmayın- bu maceraperestlere dersini verecektir diyorum. 

Şimdi, şöyle bir usul tatbik edelim. Kürsüdeki mikrofon açık. Bendeniz biraz evvel 

basına da açıkladım ve milletvekillerimize de bunu yazıyla bildirdim, gruplarımıza 

bildirdim. Yarın saat 14.00’te Meclisimiz olağanüstü toplantı yapacak, şimdiden 

davetimizi tekrar ediyorum. Ama zannediyorum ki toplantıya kadar zaten burada 

olacağız, evimizde olacağız, milletin evinde olacağız. 

….Malumualiniz, 1876’dan beri Türkiye’nin bir demokrasi tecrübesi vardır. 

Demokrasimizin sahibiyiz, ayakta tutacağız. Burada iktidar, muhalefet diye bir 

hadise yok, topyekûn milletimizin menfaati ve geleceği var. Tekrar teşekkürlerimizi 

sunuyorum ve demokrasiye sahip çıkma noktasındaki hassasiyet dolayısıyla 
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Yaşasın hukuk! 
Yaşasın demokrasi! 

Yaşasın aziz 
milletimiz, 

Türk milleti!.

tebrik ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, kürsüden milletvekillerimize söz vermek istiyorum ve 

gruplardan birer kişi şeklinde devam edelim istiyorum. Birer kişiye öncelikle söz 

vereyim. Sayın bakanlarımız var, bakanlarımıza da söz vermek istiyorum, onlar da 

görüşlerini ifade etsinler. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili arkadaşımız Erkan Bey şu anda 

buradalar. Onun da görüşlerini ifade etmesini istirham ediyoruz. 

Erkan Bey, buyurun. 

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aziz milletim; hepinizi 

saygıyla, canı gönülden, coşkuyla, heyecanla, kararlılıkla selamlıyorum. 

1920’li yıllarda düşman işgalinde olan ülkemizde, düşmanların top sesleri 

Polatlı’dan Ankara’ya gelirken dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıktır, çalışmıştır, 

görevinin başındadır ve savaşı yürütmüştür. 

Bugün, maalesef, demokrasi tarihimize, hukuk tarihimize kara bir leke olarak 

geçecek bir tasallutta bulunulmuştur. Demokrasimize, hukukumuza, anayasal 

düzenimize kabul edilemez ve karşısında kararlılıkla duracağımız bir darbe girişimi 

söz konusudur ve Türk milleti, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bütün organları dimdik kararlı bir şekilde bu girişimleri bertaraf 

edecektir.

Bizim, aziz milletimize mesajımız şudur: Sakin olsunlar, Meclisi'ne, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kurumlarına güvensinler. Birlik ve 

beraberliğimizi daha da pekiştireceğimiz ciddi bir sınavdan geçtiğimizin de 

bilinmesinde fayda görüyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde biz de Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak bu 

konudaki bütün gayretimizi göstermeye devam edeceğiz. Yaşasın hukuk! Yaşasın 

demokrasi! Yaşasın aziz milletimiz, Türk milleti!

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Erkan Akçay’a, sayın milletvekilimize teşekkür ediyorum. 

Efendim, bu arada haberler de geliyor, ondan da sizleri haberdar etmek isterim: 

İstanbul’da 1 albay ve 3 asker darbeye teşebbüs suçundan gözaltına alınmıştır. 

Levent Bey, zatıalinize de söz versem, buyursanız. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent Gök Beyefendi. 

Levent Bey, buyurun. 
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Demokrasi varsa 
hepimiz burada 
varız, demokrasi 
yoksa yokuz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz ve aziz milletimiz; 

Türkiye önemli bir sınavdan geçiyor. Türkiye bugün tarihî bir gün yaşıyor, önemli 

bir gün yaşıyor. Bu gecede, bu günde Cumhuriyet Halk Partisinin duruşu çok nettir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, nereden gelirse gelsin her türlü darbenin karşısındadır. 

Bizler, millî iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni korumak için 

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bugün buradayız. Buna ihtiyacımız 

var; demokrasiyi korumaya, birbirimizi anlamaya, sorunlarımızı uzlaşı içerisinde 

çözmeye. Demokrasi giderse AKP de yok, CHP de yok, MHP de yok, başka partiler de 

yok. Demokrasi varsa hepimiz burada varız, demokrasi yoksa yokuz. 

Elbette birbirimizle değişik görüşlerde, kimi zaman anlaşamadığımız konular 

var ama bunların hiçbiri bizi demokrasiden uzaklaştıramaz. Ne yapacaksak her 

şeyi demokrasi içerisinde yapacağız, uzlaşı içerisinde yapacağız, Meclis içerisinde 

yapacağız ve yapmak zorundayız.

Bugünden sonra bence birbirimizi daha da iyi anlamak durumundayız. 

…Siyasi partilerin, anayasal bütün kurumların her türlü siyasi çekişmenin dışında, 

Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda, Türkiye’nin daha ileri gitmesi doğrultusunda 

birbiriyle kucaklaşmasının da tam da zamanının olduğu bir gündeyiz. Biz elimizi 

uzatıyoruz, demokrasi için uzatıyoruz, insan hakları için uzatıyoruz, Türkiye’nin 

güzelliği için, bütünlüğü için uzatıyoruz. Böyle bir günde herkese sesleniyoruz: 

Bizler Cumhuriyet Halk Partililer olarak, darbelerden en çok çekmiş bir Parti olarak, 

darbelerin kesinlikle Türkiye’ye ve dünyanın hiçbir ülkesine çözüm getirmeyeceğini 

en iyi bilen bir partiyiz. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan sonra da bu 

gücümüzle, bu düşüncelerimizle Türkiye için çalışacağımızı ifade ediyoruz. 

…Bu duygu ve düşüncelerle darbelere karşıyız. Kim darbe yaparsa bunun hesabını 

vermek durumundadır. Sığınacağımız tek liman demokrasidir. Sığınacağımız 

tek liman Meclis’tir. Sığınacağımız tek liman biziz değerli kardeşlerim, biziz; AK 

PARTİ'lisi, CHP’lisi, HDP’lisi, MHP’lisi ve Meclis dışında olan bütün siyasi partiler, sivil 

toplum. Şimdi kucaklaşma zamanıdır, Türkiye’yi eksiksiz demokrasiyle tanıştırma 

zamanıdır.

Bu duygularla Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi 

milletvekilleri olarak ve Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş bütün milyonlarca 

seçmenin iradesini yansıtan milletvekilleri olarak Meclis’in iradesinin yanında 

olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. 

BAŞKAN İSMAİL KAHRAMAN - Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent 

Gök Bey’e çok teşekkür ediyorum.

Levent Gök’ün 
TBMM Genel 
Kurulu Konuşması 
“Utku Çakırözer’in 
Kamerasından “
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Son gelişmeler hakkında değerli Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın ifadeleri, 
beyanı olacak.

Sizleri kürsüye davet ediyoruz, lütfen. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüye çıkmış, henüz konuşmaya başlamıştı. Kürsüde beklerken Meclis 
Başkanı Kahraman bir yandan da dışarıda olan bitenden Parlamentoyu bilgilendiriyordu.

İSMAİL KAHRAMAN - Sayın Bakanım, müsaade buyurursanız Mehmet Bey’e bazı 
bilgiler geldi, NTV’de komutanların kendi konuşmaları.

Mehmet Bey, söyler misiniz lütfen?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Şimdi, burada Jandarma Harekât Başkanı Tümgeneral 
Çetin’in açıklamaları var: “Bu darbe girişimini reddediyoruz ve duruma hâkimiz.” 
açıklamasını yapıyor. 

Yine, Tümgeneral Çetin “Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi’yle konuşuyoruz. 
‘Halkımız sokağa çıksın. Bu darbeyi reddediyoruz. Personel kışlasına çekilsin'. diyor.” 

Yine, darbeci Bursa il jandarma komutanı…

Millî İradenin Kalbine Bomba! 

Mehmet Muş daha sözünü tamamlamamıştı ki, yukarıda büyük bir şangırtı sesi… Hepimiz bu sesle 
irkiliverdik. Tavandaki lambalar kırılmış, camlar döküldü. 2-3 dakika sonra daha büyük bir gürültü 
koptu. Bu sefer ortalığı bir toz bulutu kapladı. İnanılır gibi değildi, Meclis bombalanıyordu, milletin 
iradesi bombalanıyordu. Herkes bir anda büyük bir şaşkınlık yaşamaya başladı.

Fotoğraf: Levent Eke

(Kürsüde; Sayın Bekir Bozdağ, 

Başkanlık Divanında sağdan; Sayın Erkan Akçay, Sayın Mehmet Muş, 

Sayın İsmail Kahraman, Sayın Özgür Özel, Sayın Mehmet Günal) 

15 Temmuz 2016 

Bekir Bozdağ’ın 
TBMM Genel Kurul 

Konuşması 
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Meclis’e bomba atılabileceği, Meclis’in, milletin kendi silahıyla bombalanabileceği hiç aklımıza 
gelmeyecek bir ihtimaldi ama ne yazık ki, beklenmeyen oldu ve Meclis’e bomba atıldı. 

Genel Kurul Salonu, ovale yakın bir mimari yapıdır. Milletvekillerinin oturduğu yer de tam ortaya denk 
gelir. Tavanı da öyle çok korunaklı bir yapıda değildir. Meclis'i inşa eden mimarlar “milletin kalbi” olan 
TBMM’nin bir gün bombalanabileceğini düşünmedikleri için olsa gerek, tavanını da bu ihtimale karşı 
korunaklı yapmamışlardır.

Sonra bomba olduğunu düşündüğümüz büyük gürültüden sonra hepimiz ayağa fırladık ve 
hep bir ağızdan tavana doğru olanca gürlüğüyle ve kararlı bir ses tonuyla “Alçaklar! Hainler! 
BAŞARAMAYACAKSINIZ!” diye bağırmaya başladık.

O ara Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ tam yanımdaymış, “Hocam ilk defa seni bu kadar öfkeli ve 
bağırırken gördüm.” dedi.

Ona, “Ne yapalım, o anda Meclis'i bombalayan alçaklar için  yapabileceğim tek şey, sesimi olanca  
şiddetiyle yükselterek yüreğimden kopup gelen öfkeyi haykırmaktı.” dedim.

Sadece ben mi bağırıyordum? 

Hayır, herkes ayağa kalkmış aynı şeyi yapıyordu.

Hepimiz, hep bir ağızdan darbecilere karşı haykırdık. Derken üçüncü bomba atıldı. Güvenlik Amirimiz 
Genel Kurulu boşaltmamız gerektiğini söyledi. Çok da istekli olmayarak Genel Kuruldan çıkacak, ama 
Meclis’ten ayrılmayacaktık. 

O gece Meclis pek çok kez bombalandı. Kimse kaç 
kez bomba atıldığını sayabilecek sükûnete sahip 
değildi. Millet iradesine bu şekilde bir saldırı 
herkeste büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ve bir o 
kadar da öfke kabartmıştı. 

TBMM Koruma Amiri Nurullah Öztürk:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saat 02.32 / 03.22 / 03.23 sıralarında uçak tarafından 

üç defa bombalanmıştır. Sabaha kadar 15’in üzerinde patlama sesi duyulmuştur. 

Ayrıca helikopter sekizin üzerinde ateş etmek suretiyle sorti yapmıştır. 

Helikopterin gece boyunca, gün ağarana kadar külliyeyi taraması sırasında, 

polisimiz ateşle karşılık vermiş, Külliye tören alanına inmeye çalışan helikopterin 

inişi engellenmiştir. 

Bu patlamalar neticesinde, ana binada ve ziyaretçi kabul salonunda büyük hasar 

meydana gelmiş, toplam 18 personelimiz ile bir vekil, eşi ve çocuğu da yaralanmıştır.

Kıymetli Bir Bina 
Öyküsü 



Fotoğraflar: TBMM Arşivi

TBMM Ana Bina'nın Çatıdan Görünüşü - 16 Temmuz 2016

Fotoğraflar: TBMM Arşivi

TBMM Ana Bina'nın Bahçeden Görünüşü - 16 Temmuz 2016



Fotoğraflar: TBMM Arşivi

TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu  

16 Temmuz 2016

Fotoğraflar: TBMM Arşivi

TBMM Ziyaretçi Kabul Binası'nın Bahçeden Görünüşü - 16 Temmuz 2016
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Meclis’in bombalanabileceğine hiç kimse ihtimal vermiyordu. O anda milletvekilleri karmaşık duygular 
içerisindeydi.

Mehmet Muş: 

Divanın sağ tarafından bir toz dumanı, büyük bir ses, büyük bir patlama oldu, 

oradan, bir toz bulutu içeri girmeye başladı. Tabii, orada bir an milletvekillerinin 

hepsi ayağa kalktı. Biz kürsüden, Divanda ayağa kalktık. Bekir Bey kürsüde 

bekliyordu. Karşı tarafta, tribünde de seyirciler vardı. Kimse kımıldamadı, herkes 

lanet okumaya başladı.

Bize Düşen Burada Ölmektir!

Meclis’e bomba atıldığı sırada kürsüde Bekir Bozdağ vardı:

Ben tam kürsüde konuşma yaparken bomba düştü ve tavanlardaki lambalar gitti 

geldi. Milletvekilleri sağa sola kaykıldı. Ben bu esnada konuşmaya devam ediyorum 

ama arkada da Meclis Başkanımızın yaptığı konuşmayı da duyuyorum. Bazı 

arkadaşlar orada iyi niyetle “Devlet aklı lazım.” diyerek insanların sığınağa girmesi 

önerisini getiriyordu. İyi niyetle bir istişare yapıyorlardı.  

Eğer Meclis bir bomba düştü diye canlı yayında apar topar bir telaş ve panik 

içerisinde sığınağa giderse bu görüntünün halkın moralini bozacağını düşündüm. 

Sokağa çıkın çağrısını yaptığımız insanlar çağrı yapanların kaçışını gördüğü zaman 

çıkmaktan vazgeçebilir veya başka şeyler olabilirdi. Milletin psikolojisi bozulabilir.  

Böylece Başkanımıza dönerek “Sayın Başkanım, eğer biz burayı bırakıp gidersek, 

bizim gidişimizi halk görür. Meclis kaçtı diyerek halk meydana gelmez. Bize düşen 

burada ölmektir. Bu duruşu biz ortaya koyarsak zaten halk bu Meclis’e sahip çıkar.” 

dedim. Sağ olsun soyadı gibi Kahraman, Meclis Başkanımız bizim görüşümüze 

itibar etti ve çalışmaya devam ettik. Ben yine konuşmama devam ettim.

O anlarda Anadolu Ajansı Muhabiri Coşkun Ergül de Genel Kurul Salonunun içerisindeydi.

Coşkun Ergül:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüde konuşurken bomba atıldı ve içerisini toz bulutu 

kapladı. İlk bombada Genel Kurul, çalışmalarına devam etti, ancak ikinci bomba 

daha şiddetli olunca sığınağa inilmesi gündeme geldi.

İkinci bomba atılınca muhalefet kulisine çıktım. Çünkü bomba o tarafa doğru atılmıştı.

Bize düşen 
burada ölmektir.

TBMM 
Bombalanma Anı 
ve Sığınağa Geçiş 
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Kuliste MHP’li Oktay Vural’ın, ağlayan 

oğluna sarıldığını ve “Allah büyüktür 

oğlum korkma.” diyerek oğlunu 

sakinleştirdiğini gördüm. Kafasından, 

kolundan yaralanan polisler de çay 

ocağının olduğu tarafa doğru geliyordu. 

Sonra öğrendik ki o bombada 12 polis 

yaralanmış, 2 polis de ilk ziyaretçi 

binasının oraya, bahçeye atılan 

bombada yaralanmış. Ben de bu arada 

Genel Kurulda ve kuliste olanları cep 

telefonumun kamerası ile çekiyorum.

Oğlum, Oğlum…

Oktay Vural çok endişelenmiş ama oğluna bir şey olmadığını görünce rahatlamıştı:

TBMM Genel Kurulunda sadece düşüncelerimizi ifade ederken Genel Kurul 

içindeyken bir bomba ile sarsıldık. Büyük gürültü, toz, duman içinde kaldık. O sırada 

oğlum muhalefet kulisindeydi. Saldırı sonrası hemen endişeyle kulise çıktım. Büyük 

endişeyle toz, duman, kırıklar, dökükler içinde oğlumla kucaklaştım. 

   

Allah büyüktür 
oğlum korkma…

Oktay Vural’ın 
Oğlu ile 
Kucaklaşması 

TRT Haber, Habercinin 
Gözünden Programı 
Anadolu Ajansı 
Coşkun Ergül'ün 
Röportajı 

Fotoğraf: Coşkun Ergül

Sayın Oktay Vural ve Oğlu - 15 Temmuz 2016
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Büyük bir şok içindeydi. Bir an benimle gelmesine neden izin verdim diye düşündüm. 

Sonradan TBMM Genel Kuruluna girerken neden oğlumu da TBMM Genel Kurul 

Salonuna sokmadığımı kendi kendime sordum.

İsmail Bilen de benzer duygular içerisindeydi:

Oğlumu yanıma alıp Meclis’e gelmekle evde bulunan eşim ve iki kızımı yalnız ve 

savunmasız bıraktığım için biraz üzüntü yaşadım. İlk bomba atıldığında oğlum 

muhalefet kulisinde, ben ise Genel Kurulda idim. Bombanın muhalefet kulisi tarafına 

isabet ettiğini anlamıştım. Hemen kulise baktığımda oğlumun durumunun iyi 

olduğunu gördüm.

Milletvekillerindeki ortak duygu öfke idi.

Abdülkadir Yüksel:

O gece hepimiz birlik, beraberlik ve 

dayanışma ruhu içinde yek vücut 

olmuştuk.

Adnan Boynukara:

Genel Kurul Salonunun yıkıldığını 

düşündüm.

Ahmet Berat Çonkar:

Bombanın düşmesiyle ilk anda 

büyük bir şok yaşadık. Endişemiz 

artmıştı ama tedbir almak dışında 

kimsede pek bir korku emaresi müşahede etmedim.

Ahmet Eşref Fakıbaba:

İçimde korkudan ziyade şaşkınlık vardı. Çünkü bizi bombalayan bizim askerimizdi.

Darbe Değil, Güdümlü İşgal!

Ahmet İyimaya:

Gökten gelen sağırlaştırıcı bir ses, etrafı kaplayan toz bulutu ve “BOMBA!”.. O anda, 

bu bir “DARBE” değil, “GÜDÜMLÜ İŞGAL” teşebbüsü dedim.
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Ali Cumhur Taşkın bombanın cesaretlerini artırdığı kanaatindeydi:

Patlama bütün dehşetine rağmen adeta cesaretimizi artırmıştı sanki.

Aydın Ünal ise bombaya rağmen konuşmaların sürmesinin önemine dikkat çekiyordu:

Önce bir uğultu, arkasından da 

çok büyük bir patlama, sarsıntı 

elbette. Hepimiz ayağa kalktık 

ama ben hatırlıyorum hiçbir panik 

oluşmadı Genel Kurulun içinde. 

Hiç kimse “Hemen kaçayım, dışarı 

çıkayım, yatayım.” falan gibi bir hissiyat içine girmedi. Ayrıca, konuşmaların devam 

etmesi, Meclis kürsüsündeki konuşmaların devam etmesi herkesi yüreklendirdi. 

Meclis’e bomba atılmadan hemen önce Genel Kuruldaki Alpaslan Kavaklıoğlu ile dinleyici locasındaki 
ailesi birbirlerine keyifle el sallıyorlardı, ama tam bu sırada:

Genel Kuruldaki çalışmalar sırasında eşim, kızım, Zonguldak Milletvekilimiz Özcan 

Ulupınar’ın eşi Özlem Hanım bayrak açmışlar, yukarıdan bize tezahürat yapıyorlar, 

alkışlıyorlar. Çok güzel, mutlu, bize güven veren bir manzara söz konusuydu. 

Fakat bombanın düşmesiyle bütün insicam, tılsım bozuldu. Bomba düştüğünde ilk 

balkona baktım. Kızımın çok korktuğunu gördüm. Sonra hemen onlara ulaşmak 

için kulise çıktım.

Fotoğraf: Alpaslan Kavaklıoğlu
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Lütfiye Selva Çam’ın eşi ve oğulları Genel Kurul’un dinleyici locasındaydı, tam onlar dışarı çıktığı anda 
bomba atılmıştı:

İlk bomba atıldığında eşim ve oğullarım 

bizi bir süre Locadan izledikten sonra 

gelişmeleri takip etmek üzere dışarı 

çıktıklarında hemen çok yakınlarında 

patlamış. 

Kendilerinin üzerine sıçrayan cam par-

çalarından ciddi bir tahribatın olabile-

ceğini düşünerek koşa koşa Genel Kurul 

Salonuna gelmişler. 

Daha sonra yoğun telkinler ile çok fazla fark etmese de bir kat daha aşağıda 

bulunan kalorifer dairesine, sözde sığınak gibi bilinen ama çok sağlam olmayan 

bölgeye milletvekilleri    olarak geçtik.

Ayşe Keşir:

Meclis’te bulunan hiç kimse “Bomba düştü, eyvah, ne oluyor?”dan ziyade “Bombaya 

rağmen buradayız!” iradesi hâkimdi.

Bennur Karaburun:

Çok zor anlar yaşadık ama bir kere bile korkmadık, irkilmedik. Çünkü biliyorduk ki 

millet bizimleydi.

Burhanettin Uysal:

Meclis bombalandığında hayatımda ilk kez ölümle kalım çizgisi arasında kaldım 

ama arkadaşların o metaneti beni daha da coşkulandırdı, direnmeye sevk etti.

Bülent Öz: 

Sanırım ilk büyük patlama olmalı.

Odamda idim, danışmanımla kendimizi 

koridora attık ve birkaç dakika sonra 

odaya girdiğimde odam kullanılamaz 

haldeydi, kitaplarım, albümlerim, biblo-

larım yerlere saçılmıştı.

Fotoğraf: Lütfiye Selva Çam
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Muhafız Taburu TBMM’den Çıkartılmasaydı…

Cemil Çiçek, bambaşka bir konuya dikkat çekiyordu:

Meclis’e arka arkaya bombalar atıldığında CHP’den bir arkadaşımız “Sayın Başkan 

iyi ki Meclis Muhafız Taburunu döneminizde Meclis’ten çıkarmışsınız. Değil biz içeri 

bile giremezdik, çok kan dökülürdü.” dedi. Bu ifade çok şey hatırlatıyor. Gerçekten de 

Tabur TBMM’den çıkartılmasaydı belki de bu “Yüce Çatı” darbecilerin lojistik üssü ve 

ikmal merkezi olurdu.

Sayın Çiçek çok önemli bir ayrıntıyı gözler önüne seriyordu. Muhafız Alayı kalkmasa Sayın Çiçek Meclis’e 
bırakın aracı, belki yürüyerek bile giremeyebilirdi. Muhafız Alayı deyip geçmemek gerek. Cemil Çiçek’in 
Meclis Başkanlığı döneminde kaldırılan Muhafız Alayı ile ilgili ilginç bir anekdottan bahsedelim. Şimdi 
Adıyaman Belediye Başkanı olan Fehmi Hüsrev Kutlu’dan şöyle bir olay hatırlıyorum: Yıl 2004, o zaman 
Adıyaman Milletvekili olan Fehmi Hüsrev Kutlu bir gece Meclis’e girmek ister. Kapıya yanaşınca nöbetçi 
asker “Giriş yasak!” der. Fehmi Bey milletvekili olduğunu söyleyince Asker içerideki uzman çavuşa 
“Vekilmiş” diye bağırır, o da “Bırak geçsin!” der. Bunun üzerine Kutlu “Gündüz Meclis içinde kışla, gece 
kışla içinde Meclis” ifadesini kullanır. Bu sözleri basında gündem olur. Fehmi Hüsrev Kutlu konuyu 
merak eder ve araştırmalarında ilginç bilgilere ulaşır. Genelkurmay yayınları arasında çıkan bir kitapta 
Muhafız Alayının 27 Mayıs 1960 ve 12 Eylül 1980 darbelerinde oynadığı kritik rolden övgüyle söz 
edilmektedir(!).

Bombalamaya ilişkin tepkiler benzerdi:

Emrullah İşler:

Meclis bombalanınca ve Genel Kurul toz 

toprak içerisinde kalınca gayriihtiyari 

olarak ayağa fırladık. Ben “Alçaklar! 

Sizden korkmuyoruz!” diye bağırdım.

Erkan Akçay:

Genel Kurul’da konuşmalarımızı yaparken bomba atışlarıyla Genel Kurul Salonu, 

zemini ve bütün bina bir sarsıntı geçirdi. Genel Kurul Salonu bir toz bulutu içerisinde 

kaldı. Genel Kurul Salonu isabet alsaydı tavanda asılı on altı adet büyük avizenin 

düşmesiyle birlikte can kayıpları yaşanabilirdi.

Erol Kaya:

Meclis’e en son bomba atıldığında ben sığınaktan yukarı çıkmıştım ve Meclis 

Başkanvekilinin odasına geçtim, kuru bir kırmızı kalem aldım, tam o sırada 

Tabur 
TBMM’den 
çıkartılmasaydı 
belki de bu 
“Yüce Çatı” 
darbecilerin lojistik 
üssü ve ikmal 
merkezi olurdu.
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Meclis’e en büyük bomba, yani son bomba 
atıldığında Danışmanım koşarak geldi ve 
“Başkanım lütfen aşağıya sığınağa inelim.” 
dedi. Ona şunu söyledim: Hz. Ali (r.a.) kendisine 
“Seni öldürecekler.” sözüne “Elimde ecel gibi 
kalkanım var bir şey yapamazlar!” ifadesini 
hatırlattım. Evet ecel bizim kalkanımızdı 
geldiyse yapacak bir şey yok. Gelmediyse kimse 

bir şey yapamazdı. 

Hakan Çavuşoğlu:

O an için yaşadığımız duyguyu tarif etmek 
mümkün değil! İlk bombadan sonra hemen 
arkasından ikinci bir bombanın geleceği hissine 
kapıldım. Ömrümün son anlarını yaşadığımı 

düşündüm.

Halil Etyemez:

Acı ve nefret hissettim. Korku asla hissetmedim. İşimiz milletin iradesini vekilleri 

olarak korumaksa, bu iradeye sahip çıkmakta asla tereddüt etmedim.

Halil Özcan:
O gece çok şeyler yaşandı, tarifi ve izahı 
mümkün değil. Özellikle savunma 
sanayimizin gelişmesiyle övündüğümüz bu 
günlerde, sınırlarımızın korunmasında ve 
güvenliğimizin sağlanmasında kullanılması 
gereken silahlarımızla, Türk Askeri Üniforması 
giymiş teröristlerce vurulduk. Bu herkesi olduğu gibi beni de çok üzdü. Bu ihanetin 

bir izahı kesinlikle olamaz.

Hülya Nergis: 

Meclis’e bombanın atılması üzerine tabii ki korktum. Ama kaderde olandan 

kaçılmaz.

Korkunun Ecele Faydası Yoktur

İmran Kılıç:

Korkunun ecele faydası yoktur. Korkak iki kere ölür. Hiçbir korku ve endişe 

hissetmedim.
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İbrahim Halil Fırat:

Meclis bombalanırken de, Genel Kurul Salonunda iken de biz ölmek için gelmiştik. 

Ama bir saniye bile ölüm korkusu yaşamadım.

İlknur İnceöz:

O anda yaşadığımız üzüntüyü, içinde bulunduğumuz ruh hâlini anlatacak kelime 

yok aslında.

Jülide Sarıeroğlu:

En ufak bir korku ya da ölüm benim aklıma 
gelmedi. Gazi Meclis’in milletvekilleri 
olarak, ikinci kez gazi olmuş bir Meclis’in, 
milletvekilleri olarak bu sürecin içinde 
olmak da ayrıca ömrümüzün sonuna 

kadar unutamayacağımız bir onur. 

Kasım Bostan:

Salonda bulunan tüm arkadaşlarım ve bende kesinlikle bir korku oluşmadı. 

Hissettiğimiz şey şaşkınlık ve darbecilere karşı nefret duygusuydu.

Levent Gök:

İlk bombada, bomba olduğunu teşhis ettik. 
Çünkü o jetin geçmesinden sonra, o jetin 
gürültüsünden sonra çok daha büyük bir 
gürültüyle sarsıldık yani neredeyse Meclis 
sallandı. Avizeler bizim bulunduğumuz 
tarafa yakın düşmüştü.  Yukarıdan aşağıya 
bazı materyaller de düştü; toz bulutu, 

parçacıklar falan…

Mahmut Tanal:

Bu kalkışmayı yapanların terörist bir eylem düzenlediği, bu insanların gözü dönmüş 

vatan haini caniler olduğunu düşündüm.

Leyla Şahin Usta’nın ilk aklına gelen evlatlarıydı:

Hayatımda hiç bu kadar şiddetli bir sarsıntı 
ve gürültü yaşamamıştım. Heyecanlandım 
ve tekbir getirdim. Şehadet getirdim. Tek 
aklıma gelen iki evladım oldu. Onları 

arkamda annesiz bırakmak içimi acıttı.
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O anda annelik duygularıyla çocuklarını düşünen bir başka isim Lütfiye İlksen Ceritoğlu idi:

Elbette korku vardı ama daha çok çocuklarımı düşünerek onları tekrar görememekti 

esas korkumun sebebi.

Mehmet Günal:

“Bunlar hain! Bu kadar ileri gittiler, çıldırmışlar!” dedim. TBMM’nin bombalanacağını 

hiç düşünmemiştim.

Mehmet İlker Çitil:

İnsanın hiçbir şekilde kabullenemeyeceği, çok ağır bir durumdu.

Mehmet Kasım Gülpınar:

O an olayın artık geri dönülmez bir noktada olduğunu, işin ucunda ölüm olduğunu 

ve aynı zamanda savaşın nasıl bir duygu olduğunu çok derinden hissettim.

Metin Bulut:

Bomba atıldığında acayip bir duyguya kapıldım ve yüksek sesle tekbir getirdim. 

Bana Malatya Milletvekili Mustafa Şahin eşlik etti.

Mihrimah Belma Satır:

Büyük bir ses, büyük bir panik hâli, ama biz hiçbir zaman korkmadık.

Murat Alparslan:

Kalkışmanın milletin ta kendisine ve 

iradesine yöneldiğini anladım. 
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1 Tonluk Pirinç Kapı Yerinde Yoktu!

AK PARTİ Grup Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan bomba atıldığı zaman Meclis’te bir başka noktada idi: 

Meclis’e ilk bomba atıldığında kuliste 

idik. Camlar patlıyordu, biz duvar 

kenarına çekildik. Allah şahit, ölürüm ya 

da yaralanırım gibi bir korku hiç yoktu. 

Meclis’e büyük tahribat yapan bomba 

atıldığında, Ana Bina 2. katta AK PARTİ 

Grup Başkanlığında bulunan odamda 

milletvekillerimize TBMM’nin 16 Temmuz 

2016 Cumartesi günü saat 14.00’te 

olağanüstü toplantıya çağrısının SMS’ini atmaya çalışıyordum. SMS metnini 

yazarken o anda cep telefonumdan Tokat Milletvekili Zeyid Aslan aradı ve Meclis’teki 

durum ile ilgili benden bilgi alıyordu ki, tam o anda büyük bir patlama oldu. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM Şeref Holü - 16 Temmuz 2016
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Her yer toz duman oldu. SMS’i atıp 

odamdan çıktım. Koridorda tozdan 

nefes almak neredeyse imkânsızdı. Görüş 

mesafesi düşmüştü. Tam koridorda 

ilerlerken 2. bomba patladı. Şeref 

kapısının olduğu bölüme geldiğimde 

patlamanın boyutunu görebildim. 

Zira Genel Kurula Meclis Başkanı ve 

Cumhurbaşkanımızın da girdiği 1 tonluk 

pirinç kapının bile yerinde olmadığını, 

uçtuğunu gördüm.

Meclis’in bombalanması seri, yoğun ve acımasız bir şekilde devam ediyordu.
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Mustafa Yeneroğlu:

Milletvekilleri sarsılmış olsa bile hepsi yerinde oturdu ve kararlılıkları daha da arttı. 

Aslında, direncimiz arttı; o bizi birbirimize daha fazla bağladı ve sonuna kadar 

mücadele etmemiz gerektiği kararlılığını bize hatırlattı.

Mücahit Durmuşoğlu:

İlk etapta bomba değil de “sonic boom” denilen bir ses dalgasından etkilendiğimiz 

söyleniyordu, ancak Meclis’e gerçekten bomba atıldığını anladığımız anda, gözü 

dönmüş hainlerin bu cüreti karşısında tek kelimeyle öfkelendim.

Nursel Reyhanlıoğlu:

Türk milletinin temsil makamını bombalayan alçaklara karşı kararlılığımız katbekat 

artmıştı.

Orhan Atalay:

İlk bombanın atıldığı ana kadar başlangıçtaki tedirginliğim gitmiş, daha sakindim. 

Bombalar Meclis’e atıldığı zaman da herhangi bir tedirginlik yaşamadım. 

Kalplerimize bir sükûnetin inmiş olduğunu hissediyordum. Zor zamanlarda 

mü’min kalplere indirilen ve Kur’an’da ‘sekine’ diye ifade edilen şeyin ‘huzur, kararlılık 

ve cesaret’ olduğunu o gece kavradım.

Orhan Karasayar:

Çok şiddetli bir gürültü oldu.  O an Genel Kurula düştü zannettik. Çok şiddetli bir 

patlamaydı, çok yakınımıza düştüğünü anladık.

Fotoğraf: Nursel Reyhanlıoğlu

Yer: TBMM Sığınak
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Orhan Miroğlu:

Aklıma Salvador Allende geldi bir anda. Şili darbesi. Meclis basılmış ve Allende 

seçilmiş bir başkan olarak çarpışmış ve darbecilere teslim olmamıştı. Diyarbakır 

cezaevinde yaşadıklarım geldi aklıma. 12 Eylül darbecilerine teslim olmuştum. Altı 

yıl ölümüne işkence gördüm. Meclis bombalandığında vazgeçmeyecekler diye geçti 

aklımdan, vazgeçmeyecekler ve bizi teslim almaya gelecekler, eğer bombalarla 

öldürmezlerse tabii…

Ömer Serdar:

İlk bomba atıldığında, ardından bombaların devam etmesi, Meclis bahçesine 

helikopter indirme girişimi bende bir savaş ve işgal tehlikesi ile karşı karşıya 

olduğumuz duygusunu yarattı.

Özgür Özel:

İlk anda ben uzağa atılan 
bir bombanın etkisiyle, belki 
Genelkurmaya, belki Meclis 
bahçesine düşen bir bombanın 
etkisiyle camlar kırıldı diye 
düşündüm. 

O ilk bomba, tabii bir saniye, 
belki yarım saniye farkla bıraksa 
tam içeriye düşebilir. Özellikle 
Genel Kurulun üstünde 16 tane 
tonlarca ağırlıkta büyük avize 
var. Çatının çökmesiyle o avizeler 
bombanın yapacağı tahribatın 
dışında da yerlerinde oturan bütün 
milletvekillerini ezer ve hiç kimsenin 
kurtulma şansı olmazdı.

Radiye Sezer Katırcıoğlu:

O sırada benim üstüme cam kırıkları düştü. Genel Kurulu bilirseniz çok büyük avizeleri 

vardır, onun üstünde küçük küçük kubbeleri vardır, onların küçük küçük camları 

düştü, onlar sağ kolumun üstüne geldi,  yine hiç kimse  yerinden  kıpırdamadı. En 

az 10 şiddetinde deprem sarsıntısı yaptı. Eğer Genel Kurula isabet etseydi -Genel 

Kurulun, çatısı cam kafes kaplıdır, üstünde ince kubbelerin olduğu yerdir- orada sağ 

kalma ihtimalimiz çok azdı, büyük bir can kaybı olurdu.

TBMM’ye gelen 
bütün milletvekilleri 

üzerlerindeki siyasi 
kimliği çıkarmış, 

sivil bir halde 
birbirleriyle 

kucaklaşıyor, 
adeta Kuvayı Milliye 

ruhu canlanıyordu.
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Mehmet Mehdi Eker:

Ana salonun üzerinde 16 tane büyük avize var. Üstü de yuvarlak cam.. Elektrikler 

olmadığı zaman aydınlık olsun diye camdan yapılmış bir tavan. Allah korusun o 2 

bomba oraya düşseydi can kaybı olabilirdi.

Ramazan Can:

O sesin vermiş olduğu etki ile irkilme oldu. Refleks ile ayağa kalktık.

Ruhi Ersoy:

TBMM’ye gelen bütün milletvekilleri üzerlerindeki siyasi kimliği çıkarmış, sivil bir 

halde birbirleriyle kucaklaşıyor, adeta Kuvayı Milliye ruhu canlanıyordu. İlk bomba 

düştüğü anda herkes şaşkınlık yaşadı. Darbeci teröristlerin neler yapabilecekleri, 

gözlerinin ne kadar döndüğü daha net anlaşılıyordu.

Sabri Öztürk:

Her taraf toz duman olmuştu. Şok 

olmuştuk. Milletin evine nasıl bomba 

atılırdı? İnanamadık. Bu hainlerin 

gözlerini kan bürüdüğünü, bu artık 

bir darbe değil, yabancı düşmanlar 

tarafından adeta ülkemize açılmış bir 

savaş gibiydi.

Selçuk Özdağ:

TBMM’ye bomba atıldığında bomba atılan yere yakındım. Hiçbir arkadaşım 

kaçmadı. Belki korkanlar, korkuyu hissedenler olmuştur. Herkes dik durdu, lanet ve 

meydan okuyanlar oldu.

Sema Kırcı:

Benim üzerimde en derin etki bırakan bomba, Divan’da bulunduğum anda atılan 

bombadır. Çok yakınımıza düştüğünü daha sonra gördüğümüz bomba, Genel 

Kurul Salonunda sarsıntıya yol açtı, bir anda toz içinde kaldık. O anda benimle 

birlikte Meclis’e gelen oğlum dinleyici locasındaydı. Gözlerim önce onu aradı.
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Şahap Kavcıoğlu:

AK PARTİ, CHP ve MHP Grup 

Başkanvekilleri aynı mahiyette açıklama 

yaparak birlik beraberlik mesajı verdiler. 

Meclis’teki birlik beraberlik görüntüsü 

darbecileri bayağı korkutmuş olacak ki, 

hemen bombayı attılar.

Tahir Öztürk:

 Hiç moralimi bozmadım ve dua ettim.

Tekin Bingöl:

Bu duyguyu tarif etmek zor; insan 

ister istemez kaygılanıyor ve 

sonucun ne olacağını 

kestirememek insanı tedirgin 

ediyor. Ancak maalesef bu 

yaşanılan olay Türkiye’nin yabancı 

olduğu bir olgu değil. Dolayısıyla 

bombalama anında tüm bunlar 

aklımdan geçti ve sakin kaldım.

Film Olsa İnanmazdık!

Uğur Bayraktutan:

Film olarak izletseler inanmazdım. 

Bomba esnasında şok geçirdik. Meclis’in 

bir tarafının yıkıldığını bizzat gördüm.
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Utku Çakırözer:

İnanması çok güçtü. Doğrusu çok şaşırdım. Ülkem adına kaygı duydum.

Yasin Aktay sosyolog; ama bomba atılınca  mühendis gibi küçük bir hesap bile yapmıştı:

Açıkçası, inanamadım ve onun bir gerçek bomba değil, bir ses bombası olduğunu 

düşündüm önce ve ciddiye almadım. İkinci bomba geldiğinde bile ben yerimde 

oturuyordum ve yerimden kalkmadım. Arkadaşlarımın, sallanan avizelerin bir 

tehlike oluşturduğunu ve üzerimize yıkılabileceği uyarıları üzerine başımızda 

sallanan avizelere bakarak, düşse nereye düşebileceklerini hesapladım ve 

oturduğum koltuğun bundan etkilenmeyebileceğini düşündüm.

Yusuf Başer:

Yüce Meclis bombalandığında darbe kalkışmasının vahametini, azılı teröristlerin 

gözü dönmüşlüğünü yakinen gördüm.

Ziya Altunyaldız:

Hiçbir ihanetin ve onun mensuplarının bu kadar gözlerinin dönebileceğini, milletin 
evini gözlerini kırpmadan yok 
etmek isteyeceklerini tahmin 
edemezdim. Ancak ilk ve ikinci 
bombalamayı Genel Kurul 
salonunda ard arda yaşayınca; " bu 
ihanet başka ihanet, öncekilerden 
farklı. Bu olsa olsa bizi ayakta 

tutan varlık ve değerlerimizi yok ederek diz çöktürme olabilir" dedim kendi kendime.

Fotoğraf: Yusuf Başer

Yer: TBMM Sığınak

(Soldan;

Sayın Yusuf Başer, 

Sayın Ali Şahin, 

Sayın Erol Kaya)
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Bombalamalar art arda devam etti. Bu arada Meclis 
Koruma Amiri ve güvenlik görevlileri Meclis Başkanı 
İsmail Kahraman’ın yanına gelerek “Sayın Başkanım 
buradan çıkmamız gerek.” diyorlardı.  Bizler ise çıkmayı 
düşünmüyoruz. “Sayın vekillerim çıkmamız gerek, zira 
direk hedef durumdayız.“ diye bizleri ikna etmek derdine 
düşmüşlerdi.

Darbeci Pilot: “Meclis’e Atılan Bombayı Bizzat Kendim Attım.”

Meclis'i bombalayan Hava Pilot Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü B.’ nin ifadelerine bakınca aslında Meclis 
Koruma Amiri’nin pek de haksız olmadığı anlaşılıyordu. Çünkü doğrudan Genel Kurulu hedef almışlardı.

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında TBMM’yi bombalayan Akıncı’daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 
görevli darbeci Hava Pilot Kurmay Yarbay Hasan Hüsnü B., savcılık ifadesinde;

“Emre istinaden belirlemiş olduğumuz koordinata doğru yaklaşarak hedefe kilitlendim. Meclis’in üzerine 
joystickteki bomba butonuna basarak sol kanat altında bulunan bir adet LGB bombasını bırakıp oradan 
ayrıldım.” dedi.

İfadesinde, gece yarısı DESK’te bulunan Yüzbaşı Ahmet T.’ nin kendisine uçuş için hazır olmasını ve Yüzbaşı 
Uğur Uzunoğlu ile havalanmasını söylediğini belirten B., “ARSLAN 5” kodunu kullanarak kalkış yaptıktan 
sonra Yüzbaşı Ahmet T.’ nin telsizden kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi açık alanı bahçe kısmına 
bomba atmaları yönünde emir verdiğini aktardı.

Meclis'i Bombalayan Pilot: "Şehir içi’ dedim, ‘Atış serbest’ dediler"

Bu emrin, kendisine iletilmesi için 4. Üs Harekât Komutanı Albay Ahmet Ö. tarafından verildiğini 
düşündüğünü belirten B., şöyle devam etti:

Yaklaşık 5 dakika Uğur Yüzbaşı ile bu emrin değerlendirmesini yaptıktan sonra teyit 

için DESK’e emir tekrarı yaptırmadık. Uğur Yüzbaşı Meclis’in koordinatlarını uçakta 

bulunan sisteme girdi. Bize verilen emrin gereği koordinatlar Meclis bahçesiydi. Daha 

sonra Yüzbaşı Uğur, koordinatların arkasını ve önünü araştırdı. Bombayı en uygun 

nereye atarız diye uçakta resim incelemesi yaptı. Bombayı atmak için hazırlıklarımız 

bittikten sonra Uğur Yüzbaşı bize emri veren DESK’teki Ahmet T.’ ye telsizden ‘Mutabık 

mıyız?’ diye sordu. Yüzbaşı Ahmet T. de telsizden bize hitaben ‘Ateş emri veriyorum, 

atış yapın!’ dedi. Ben de bu emre istinaden belirlemiş olduğumuz koordinata doğru 

yaklaşarak hedefe kilitlendim. Meclis’in üzerine joystickteki bomba butonuna 

basarak sol kanat altında bulunan bir adet LGB bombasını bırakıp oradan ayrıldım.

Utku Çakırözer:

İnanması çok güçtü. Doğrusu çok şaşırdım. Ülkem adına kaygı duydum.

Yasin Aktay sosyolog; ama bomba atılınca  mühendis gibi küçük bir hesap bile yapmıştı:

Açıkçası, inanamadım ve onun bir gerçek bomba değil, bir ses bombası olduğunu 

düşündüm önce ve ciddiye almadım. İkinci bomba geldiğinde bile ben yerimde 

oturuyordum ve yerimden kalkmadım. Arkadaşlarımın, sallanan avizelerin bir 

tehlike oluşturduğunu ve üzerimize yıkılabileceği uyarıları üzerine başımızda 

sallanan avizelere bakarak, düşse nereye düşebileceklerini hesapladım ve 

oturduğum koltuğun bundan etkilenmeyebileceğini düşündüm.

Yusuf Başer:

Yüce Meclis bombalandığında darbe kalkışmasının vahametini, azılı teröristlerin 

gözü dönmüşlüğünü yakinen gördüm.

Ziya Altunyaldız:

Hiçbir ihanetin ve onun mensuplarının bu kadar gözlerinin dönebileceğini, milletin 
evini gözlerini kırpmadan yok 
etmek isteyeceklerini tahmin 
edemezdim. Ancak ilk ve ikinci 
bombalamayı Genel Kurul 
salonunda ard arda yaşayınca; " bu 
ihanet başka ihanet, öncekilerden 
farklı. Bu olsa olsa bizi ayakta 

tutan varlık ve değerlerimizi yok ederek diz çöktürme olabilir" dedim kendi kendime.
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Bu eylem esnasında uçakta bulunan ve top diye tabir edilen makineli tüfekleri kullanmadığını söyleyen 
B., daha sonra DESK’ten Ankara semalarında yüksek hızla alçak uçuş yapmaları doğrultusunda bir emir 
geldiğini aktardı.

“MECLİS’E ATILAN BOMBAYI BİZZAT KENDİM ATTIM.” Bu emri de yerine getirdiklerini ifade eden Hasan 
Hüsnü Balıkçı, havada yaklaşık 45-50 dakika kaldıktan sonra yakıtı azalınca Akıncı Hava Üssü 141. 
Filoya döndüklerini bildirdi.

Havadayken Diyarbakır’dan gelen ve uçuş kodları “Pars” olan pilotların anonslarını duyduğunu bildiren 
B., ancak bu pilotların ne konuştuğunu anlayamadığını söyledi. B., “Bombalama eyleminde, sadece 
Meclis’e atılan bombayı bizzat kendim attım.” dedi.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM Ana Bina - 16 Temmuz 2016
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TBMM Koruma Ekibi, milletvekillerinin Genel Kurul’dan çıkmaları gerektiği konusunda ısrarcıydı.

Fakat onları dinleyen kim! Kimse Genel Kurul Salonunu terk etmek istemiyordu. “Ölmek var, dönmek 
yok!” diye haykırıyorduk.

Önünde mikrofon bulunan Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın şu sözleri tarihe geçiyordu: “Öleceksek 
burada ölelim!” 

Salonda istisnasız herkes aynı düşüncedeydi.

O anda öfkeli miydik? Evet!

Gergin miydik? Evet!

Sinirli miydik? Evet!

Korkmuş muyduk? Hayır!

Gerçekten hiç kimsede korkunun emaresi yoktu.

Türkiye’ye sihirli bir el dokunmuştu adeta. Vatanı, milleti, bayrağı, canından aziz bilen herkes bir yerlere 
koşmuş, bir şeyler yapmanın derdine düşmüştü.

Bizi Meclis’e koşturan düşünce neyse, Boğaziçi 
Köprüsü'nü kapatan hainlerin jandarma’nın 
karşısında duran vatandaşlarımızı, Genelkurmay 
Kavşağında tankların karşısına dikilen halkımızı, 
Külliye’yi korumak için Beştepe’ye koşan 
milletimizi, Akıncılar Üssünden uçaklar kalkamasın 
diye samanlarını yakan vatandaşlarımızı, 81 ilde evinin sığınağına saklanmak yerine sokaklara, 
caddelere, meydanlara kendini atanları  harekete geçiren düşünce de oydu. 

Biz güvenlik görevlileri ile “çıkalım, çıkmayalım” 
tartışması yaparken zaman da geçiyordu. Sonra 
art arda iki büyük patlama daha oldu. Bu bombalar 
Genel Kurul Salonu'na daha yakın bir noktaya 
düşmüş olmalı ki, sesler öncekilerden daha şiddetli 
idi. Ortalığı büyük bir toz duman tabakası kapladı. 
Sonunda Koruma Amiri ve yardımcılarının dediği olacak, Genel Kurul Salonu'nu boşaltacaktık.

Bu eylem esnasında uçakta bulunan ve top diye tabir edilen makineli tüfekleri kullanmadığını söyleyen 
B., daha sonra DESK’ten Ankara semalarında yüksek hızla alçak uçuş yapmaları doğrultusunda bir emir 
geldiğini aktardı.

“MECLİS’E ATILAN BOMBAYI BİZZAT KENDİM ATTIM.” Bu emri de yerine getirdiklerini ifade eden Hasan 
Hüsnü Balıkçı, havada yaklaşık 45-50 dakika kaldıktan sonra yakıtı azalınca Akıncı Hava Üssü 141. 
Filoya döndüklerini bildirdi.

Havadayken Diyarbakır’dan gelen ve uçuş kodları “Pars” olan pilotların anonslarını duyduğunu bildiren 
B., ancak bu pilotların ne konuştuğunu anlayamadığını söyledi. B., “Bombalama eyleminde, sadece 
Meclis’e atılan bombayı bizzat kendim attım.” dedi.

TBMM Milli 
Egemenliğe 

Saldırının Hava 
Çekimi 
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BÖLÜM 3

GAZİ MECLİS DİRENİYOR!
Aşağıda Sığınak Var, Burada Hayati Tehlike Var

Bombaların doğrudan Genel Kurul Salonu'nu hedef almasıyla birlikte ortalığın tam bir savaş alanına 
dönüşmesi sonucunda önce kulise geçtik. Sonra kısa bir değerlendirmeden sonra binada “Genel Kurul 
Salonu'na bir şey olursa hemen toplantı düzeni alınabilecek” yer olarak gösterilen noktaya geçtik. Tabii 
böyle bir sığınak yokmuş. Anlatılanlar sadece şehir efsanesiymiş. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi 

TBMM Başbakanlık Makamı - 16 Temmuz 2016

TBMM Sığınak 
Görüntüleri 



Gazi Meclis'te O Gece

144

TBMM Başkanı İsmail Kahraman:

Bana dediler ki: “Aşağıda sığınak var, burada hayati tehlike var. Meclis binasının 

içindeyiz, bir yere gitmiyoruz, sığınağa inelim, binanın içinde kalalım ama sığınağa 

inelim, gene yayın devam etsin, gene toplantı devam etsin. Aşağıda 500 kişilik 

toplantı salonu var.” Ben gene duruyorum ama bu demin ifade ettiğiniz ve köşeden 

içeriye barutların, dumanların girdiği, kablonun dışarı çıktığı, o vetra camın kırıldığı 

o bomba, demek ki o Başbakanın makamına inen o bomba… Buradan 15 metre 

daha beri atılsa biz çökeceğiz. 

Levent Gök geldi, “Sayın Başkan, görüyorsunuz durumu. Aşağıda sığınak varmış, 

aşağıya inelim. Bizim tedbirli olmamız yanlış bir şey değil ki.”  dedi. Gene Divana 

Oktay Vural geldi. “Sayın Başkan, biz ecele inanan insanız, ecel geldiğinde ölürüz, 

tamam ama bir de yansıması var bunun yarına, elimizden gelen tedbiri almış 

olalım, aşağıdaki salonda toplantıya devam ederiz.” Ahmet İyimaya kollarımdan 

tuttu beni “Haydi gidiyoruz.” dedi. Çünkü daha önceden de bu teklifler geldi bana 

ama o sarsıntı hadisesi demek ki bizim tepemize bomba düşebilir ve bu kadar 

insan bir anda gidebilir. Artık, yaşamamız lazım, elimizden geldiği kadar müdafaa 

edeceğiz kendimizi. Onun üzerine aşağıya indim, ben aşağıda öyle bir salon 

olduğunu zannediyor idim.

Önceki dönemde TBMM'de birlikte bulunduğum DSP İzmir Milletvekili Hakan 

Tartan Meclis İdare Amirliği yapmıştı. Hakan Tartan’ın bir yazısı var.  Parlamento 

Dergisinde yazıyordu. “Bizim Meclis’te sığınağımız var, sığınağımızda biz bir hafta 

müddetle hiçbir ihtiyaç olmaksızın kalırız. Her 

şeyimiz orada mükemmeldir. Çıkış noktaları var. 

”Hiç, hikâye! Demek ki Hakan hiç inmemiş. Aşağı 

inince bildiğiniz gibi baktık ki doğal gaz boruları, 

kalorifer boruları, bodrum. İkinci bodrumdayız. Bir 

tarafta büyük oda var, ortada birleşiyor. Büyük 

tarafta mutfak deposu, öbür büyük tarafta 

kütüphane deposu, ortadakiler de çeşitli birimlerin 

depoları. Sığınak denmesinin sebebi demek ki, o 

kalın duvar. Duvarları kalın. Ama nasıl sığınak ki hiç 

su deposu yok, nasıl sığınak ki hiç sağlık odası yok, 

nasıl sığınak ki tuvaletleri yok. Bir tek tuvalet var ya! 

Toplantı yeri yok. Nerede kıldık, mukavvaların 

üzerinde. Düzen yok.

Fotoğraf: Mustafa Çakmakçı

Yer: TBMM Sığınak
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Yine de gruplar halinde farklı odalarda toplantılara devam ettik. O anlarda bir yerden bir yere geçerken 
Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un tekerlekli sandalye ile oradan oraya gitmesi çok etkileyici idi. 
Daha uygun bir mekâna geçme önerimizi kibar ama kararlı bir şekilde reddetmesi unutulacak gibi 
değildi.

Orada iktidar-muhalefet milletvekilleri bir arada 
otururken CHP’li Uğur Bayraktutan’ın dediği gibi 
“Görüşlerimiz farklı ama üzüntülerimiz bir.” idi. 
Bir yandan olayları takip ediyor, bir yandan da bir 
başka odada ertesi gün -şayet darbe püskürtülürse- 
olağanüstü toplanacak TBMM Genel Kurulu'nda 
okunacak olan 4 partinin ortak deklarasyonu 
hazırlanıyordu. Deklarasyonu TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, eski Meclis Başkanları Mehmet Ali Şahin 
ve Cemil Çiçek, AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur 
İnceöz, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı M. Mehdi 
Eker, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Aydın Ünal hazırlıyordu. Tabii ertesi gün bildiriye Meclis'te bulunan bütün partiler imza 
koyacağı için dört partinin de hassasiyetleri dikkate alınıyordu.

Bildiri Hazırlayacağız, Yer Var mı?

İsmail Kahraman o anları anlatırken;

Şimdi, ben yarın Meclis'i açacağım. Saat 

14’te. Ortak deklarasyon lazım. Dedim ki: 

İçeriye geçelim, uygun bir yer nerede var? 

İçeride bizim toplanacağımız bir yer var 

mı? Bildiri hazırlayacağız, var mı yer? “Var.” 

O zaman masa sandalye ve kâğıt kalem 

temin edelim. Bir kanepe, bir kanepe 

daha, bir de bir sandalye vardı orada. 

… Ben ismen çağırdım. “Yine üç partiden 

çağırayım.” dedim Grup Başkanvekillerini, 

Fotoğraf: Mihrimah Belma Satır

Yer: TBMM Sığınak

(Sağdan; Sayın Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sayın Oya Eronat, Sayın İlknur İnceöz, 

Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı, Sayın Mihrimah Belma Satır, Sayın Ali Şahin)

Fotoğraf: Önder Yılmaz

Yer: TBMM Sığınak

(Sağdan; Sayın Mehdi Eker, Sayın Mehmet Ali Şahin, 

Sayın İsmail Kahraman, Sayın Erkan Akçay)
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artı Cemil Çiçek, bu bildirilerde Cemil Bey'in tecrübesi var. Ondan sonra içeri 

geçtiğimizde Cemil Çiçek dedi ki: “Biz hazırlayalım ama Aydın Ünal’ı çağıralım. O 

hazırlasın, o yazsın.” Peki, onu çağıralım. O geldi. Mehmet Ali Şahin’i de çağırın, dedim.

…Grup Başkanvekilleri… Grup Başkanvekili olarak İlknur Hanım var. Mehmet 

Muş’u da çağırdım. Sonra Mehdi Eker… Sizi de görsem o anda, çağırırım. Çünkü 

niye? Kitabet, yazı, kitap hadisesi.

…Bildiri işi Aydın Ünal’a kaldı. Aydın Bey metni hazırladı, “Girizgâhta öyle olmasın 

da şöyle olsun.” dedi biri ve “Öyle yapalım.” dedi. 

Özgür Özel:

Meclis Genel Sekreteri geldi, “Özgür Bey, Başkan Bey ‘Bir araya gelelim, bir istişare 

yapalım, bir bildiri hazırlayalım.’ diyor.” dedi. Ben Levent Gök Bey’i buldum, Levent 

Bey “Özgür’cüğüm, sen katıl o toplantıya.” dedi. İşçilerin soyunduğu giyindiği, duş 

aldıkları, dolapların olduğu bir oda vardı. O odada Meclis Başkanımız vardı. Orada 

bulunan önceki Meclis Başkanlarını da davet etti.

…Kâğıt kalem geldi, “Hadi bakalım, kim alsın? Cemil Çiçek alsın kalemi eline, onun 

kalemi iyidir.” dendi. O da dedi ki: “Ya, Aydın Ünal’ı gördüm burada. Esas onun 

kalemi kuvvetlidir.” Meclis Başkanı “Uygun görür müsünüz?” dedi, herkes “Tabii, 

niye görmeyelim…” falan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmiş dönemlerde metin 

yazarlığını da yapmış. Kendisi geldi, şöyle bir yöntem benimsedik: Bu bildiride ne 

olsun? Herkes, bir tur, onu söyledik biz. Sonra, bu bildiride buna uygun hangi kelimeler 

olmazsa olmaz, neler yer alsın? İşte, örneğin “Gazi Meclis yeniden direniyor.”, “İlk kez 

Meclis saldırı altında.”, “Meclis’in üyeleri de, Meclis'i seçenler de demokrasiye sahip 

çıkma konusunda tereddüt etmediler. Meydanlarda da çalışılıyor, meydanlarda 

da direniliyor, burada da…” Bunun dışında, herkes hangi kelimelerin yer alması 

gerektiğini söyledi. Tabii, hepimizin kendi jargonundan dolayı bazı şeyler oluyor…

Aydın Ünal:

İlknur Hanım beni aradı, onlar bir odada toplanmışlar. Ben o anda telefona 

bakamadım, bir televizyonla görüşüyordum. Daha sonra onların bulunduğu 

odaya geçtim. “Bir bildiri hazırlayacağız, siz kaleme alabilir misiniz?” dediler.

 Mehmet Muş:

Aşağıya indik. Aşağıda, tabii, indikten sonra çok daha şiddetli patlamalar duymaya 

başladık ve bir taraftan da herkes süreci takip ediyordu, orada bekledik. Ondan sonra 

-diğer başka alanlar var oralarda, yani, o alt tarafı bayağı büyük- diğer kısımlarına 
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falan geçmeye başladık. Sabaha karşı Cemil Bey aşağıya geldi ve arkada bir odaya 

geçtik. İsmail Bey bizi çağırdı, “Grup başkanvekilleri olarak gelin.” dedi, “Ortak bir 

metin açıklama yapılması önemlidir.”

Alt kata geçildikten sonra, orada, tabii, gelişmeleri takip etmeye çalıştık. Ondan 

sonra İsmail Bey bizi çağırdı grup başkanvekilleri olarak, dedi ki: “Yarın için bir 

açıklama yapalım Meclis adına.” Ve biz metin üzerinde çalışmaya başladık. Aydın 

Ünal geldi, Cemil Çiçek oradaydı, ben, Özgür Özel, Erkan Akçay, Oktay Vural da 

sanırım oradaydı. Bazı isimlerde yanılabilirim. Metin üzerinde çalışmaya başladık 

ve bir metin ortaya çıkardık ve o metin üzerinde herkes mutabakat sağladı ve o 

metni açıkladık zaten, okuduk bir sonraki gün.

 Özgür Özel:

Aydın Bey çok güzel bir çalışma yaptı. Ben açık söyleyeyim şimdi, hakkını teslim 

edelim. Ben Türk Eczacıları Birliğinde çok deklarasyon yazdım bütün odalar adına.  

Ertesi gün HDP Grup Başkanvekiliyle birlikte aşağıda toplandık oturumdan bir saat 

kadar önce yine Meclis Başkanı'nın varlığında. HDP’nin bir iki önerisi, MHP’nin bir 

iki önerisiyle son şeklini aldı. O taslak metin tabii, yazılan metin bilgisayara geçildi 

orada, söylendi. Bir Genel Sekreter Yardımcısı küçük bir bilgisayar getirdi. Aydın Bey 

okudu, yazıldı; okudu, yazıldı; sonra, bize okudular. 

Başarısız olursa 
bu hatıra olur, 

değerli bir hatıra 
olur ama başarılı 

olursa bunu bizim 
aleyhimize delil 

olarak kullanırlar.

Fotoğraf: Kasım Bostan
Yer: TBMM Sığınak

(Sağdan; Sayın Kasım Bostan, Sayın Aydın Ünal, Sayın Erol Kaya)
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Efemera…

Aydın Ünal:

Ben kalemle yazdım bildiriyi yani bana Grup Başkanvekillerimiz dediler ki: Şöyle 

şöyle bir bildiri hazırlayalım.

Ben normalde el yazısıyla yazamam, mutlaka F klavyeli bilgisayarda yazarım yani 

öyle alışmıştım, çok zor olur bana elde yazmak. Yani yoğunlaşamadığım için de 

iyi metin çıkmıyor ortaya elle yazarken. Ama işte o heyecan, o yoğunluk, önümde 

A4 kâğıtlar, kalem; ben oturdum ve el yazısıyla, herhâlde dört sayfa bir metin 

hazırladım. Sonra onu okuduk orada, bazı önerileri oldu grup başkanvekillerinin. 

Dedik ki: “Bunu bilgisayara geçirelim, orada düzeltmeler yapalım.” Meclis’ten bir 

arkadaş çağırdık bilgisayarlı. Bir arkadaş geldi ve onu bilgisayara geçti. Sonra onun 

üzerinde düzeltmeler yaptık. Bilgisayara geçince metin, ben o masanın üzerinde 

duran el yazısı kâğıtları aldım, katladım, cebime koyarken de Özgür Bey’e dedim ki: 

“Bunlar tarihî vesika. Bunları ömür boyu saklayacağım ben.”   O,  “efemera” diye bir 

şeyden bahsetti.

Özgür Özel:

Her şey bitince Aydın Bey müsveddeyi aldı, dedi ki: “Bunu müsaadenizle ben 

saklayayım.” Ben, ona “efemera” diyorlar dedim -eczacılık tarihinde de çok bilinir, 

kullanıldığı anda başka bir şeye hizmet eder ama zaman geçtikçe değerlenen 

kâğıtlara “efemera” denir- bu müthiş bir efemera olabilir. Dedi ki: “Vallahi, bu, bu 

adamlar başarısız olurlarsa demokrasi tarihine şanlı bir belge olur. Başarılı olurlarsa 

da iddianamenin eki olur.” diye konuştuk böyle. 

Dedim ki “İyi saklayın. Eğer başarısız olursa hep beraber bunu şey yaparız. Darbe 

başarılı olursa da artık koğuş arkadaşı oluruz Aydın Bey.” diye de konuştuk, sözleştik.

Bu arada Aydın Ünal, Özgür Özel ile bildiri metninin son hâlini katlayıp cebine koyarken “Özgür Bey darbe 
başarılı olursa aleyhimize delil olur, başarısız olursa bizim için şeref belgesi olur.” diyor, gülüşüyorlar. 

Aydın Ünal: 

“Başarısız olursa bu hatıra olur, değerli bir hatıra olur ama başarılı olursa bunu 

bizim aleyhimize delil olarak kullanırlar.” dedim. O da güldü “Evet, hâkim bunu eline 

alıp bizim yüzümüze okuyabilir ‘Bunu siz mi yazdınız, siz mi hazırladınız.’ diye.” dedi, 

orada gülüştük onunla.

Bildiri taslağı hazırlandıktan sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman bu taslağı aldı ve ertesi gün HDP'li 
yetkililerle görüştü.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman:

Selahattin Demirtaş Diyarbakır’dan aradı. “Gelemiyoruz ya da gelmiyoruz.” 

Ortak bir deklarasyon yayınlayacağız. Katılacaksınız değil mi? “Tabii, hayhay. 

Katılacağız.” Çünkü daha önce 3 tane teröre ait olan deklarasyona katılmadılar. 

Hatta ertesi gün beni sabah saat on bir de aradı, dedi ki: “Bir bildiri demiştiniz. 

Okumadan mı imzalayacağız?”, “Yok, yok. Ben şimdi göndereyim onu.” dedim ve 

İdris Bey’e gönderdim metni. Cümle değiştirmedi de bazı kelimeler de ufak tefek 

değişiklik istedi. 

Fotoğraf: Özgür Özel

Yer: TBMM Sığınak

(Sağdan; Sayın Oktay Vural, Sayın Erkan Akçay, Sayın Özgür Özel, Sayın Ahmet İyimaya, 

Sayın Aydın Ünal, Sayın Cemil Çiçek, Sayın Aykut Erdoğdu)
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Siyasi Hayatımda Üç Gece Sabahladım

O meş'um geceyi uykusuz geçirmiştik. Milletin gözü kara evlatları meydanlarda tankların önünde, 
bombaların ve mermilerin altında dimdik ayakta direniyordu. Ankara ve İstanbul dışındaki şehirlerde 
de halk darbeyi desteklemesinden şüphelendiği her kurumun önüne yığılmış elinden geldiğince 
tedbir alıyordu. Kimisi de öfke içinde televizyonlarının başında dakika dakika olayların seyrini takip 
ediyordu. Darbelerin acı tecrübesini yaşamış olanların dilinden devlete millete zeval gelmesin diye 
dualar dökülüyordu. İşte biz o geceyi uykusuz geçirmiştik, aslında olanca yorgunluğuna rağmen bütün 
millet dimdik ayakta duruyordu; kimsenin aklına uyku gelmiyordu.

Cemil Çiçek:

Siyasi hayatımda üç gece sabahladım. 

Birincisi 1991 yılında Amerika’nın Irak’a saldırdığı sene. Ben o zaman Sayın Yıldırım 
Akbulut hükûmetinde Devlet Bakanıyım. Genelkurmay Başkanı merhum Necip 
Torumtay görevinden ani olarak istifa etti. Ortalık karıştı. 

İkincisi 27 Nisan 2007 e-muhtıra olarak bilinen antidemokratik gelişme ve bununla 
başlayan süreç. Çok söylenmesi gerekir, bilinmeyen pek çok yönü var. Yazılanlar ve 
söylenenler tam gerçeği yansıtmadığı gibi eksik ve yanlış pek çok değerlendirme 
yapıldı. Gün aydınlanınca bir çok kahraman (!) çıktı. Vakıa hiç de öyle değildi.

Üçüncü sabahladığım gece 15 Temmuz 2016, meş'um gece. 

Milletimiz bunları hak etmiyor. Türkiye bir türlü normalleşemiyor. Muhammet 
İkbal’e atfedilen bir söz aklıma geldi. “İslam Dünyası aklını kaybetti, Batı Dünyası 
vicdanını kaybetti”. Her yedi senede bir akıl kaybının bize yaşattığı travmalar.  
Allah'a sığınmaktan ve millete güvenmekten başka bir yol gözükmüyor. İşte böyle 

karmaşık duygu ve düşünceler.

Cemil Çiçek o gün Meclis’te yaşanan olaylarla ilgili durumu da böyle izah ediyordu ki, bu belki de o gece 
yaşanan karmaşanın özetiydi.

Özgür Özel:

Cemil Çiçek dedi ki, “Olağanüstü durum deyince Meclis olağanüstü toplanmak 

dışında bir şey bilmediği için böyle bir ihtimali göz önünde hiç bulundurmamış.”

Meclis’te bulunan milletvekillerinde kendi ordusunun üniformalarını giymiş teröristler tarafından 
kendisine ait uçak ve helikopterler ile bombalanmanın verdiği şaşkınlık ve öfke; dışardaki yakınlarında 
ise sürekli bombalanan bir binadaki eşlerinin, anne babalarının durumunu endişe ile canlı yayında 
naklen takip eden korku dolu bir heyecan vardı.

İslam Dünyası aklını 
kaybetti, 

Batı Dünyası 
vicdanını 
kaybetti.
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Sürekli bir iletişim içinde olmak istiyorlardı. Eldeki tek imkan cep telefonuydu. Ama o da zaman zaman 
çekmiyor, zaman zaman da telefonlar çalıyor ama ne bir ses ne de bir cevap alınabiliyordu. Hem şarj 
sıkıntısı baş göstermişti, hem de yoğunluktan mıdır bilinmez  telefonlarda “servis yok” uyarısı ile 
bağlantı sorunları yaşanmaya başlamıştı. Teknolojik sıkıntılarla haberleşememenin verdiği hüzün iç 
içe girmişti… 

LEVENT GÖK - Sığınakta bazen çekmiyordu. Bir iki defa yakaladığım zaman iyi 

olduğumuzu söyledik ama bir bomba daha sonra tekrar geliyordu çünkü 8-10 

defa bombalanan bir Meclis’ten bahsediyoruz ve gerçekten dışarıdaki ailelerimiz 

bizlerden daha da fazla büyük bir travma geçirdiler çünkü olayı gördüler.

NECDET ÜNÜVAR - Onlar canlı görüyormuş. Mesela bizim hanım bana mesaj 

atıyordu, WhatsApp’tan; “Doktor nasılsın?” “İyiyim”.. İkinci, üçüncü mesajdan sonra 

telefonla bir ara çeken bir yere çıktım ve dedim ki: “Ne zırt pırt bana mesaj atıyorsun?” 

“Ya, sen farkında değilsin herhâlde canlı yayın var, Meclis sürekli bombalanıyor” 

dedi. 

Eşimin “Sizin galiba bombalamayı televizyonun canlı verdiğinden haberiniz yok!” cevabından sonra 
öğrendim ki bir televizyon (Fox TV) bombalamayı canlı veriyormuş.

Özgür Özel:

Büyük patlamadan sonra kızım aradı, o sırada Genel Başkan aradı. Benim 

telefonum meşgulmüş, sonra Mahmut Tanal’ın telefonundan bilgi almak istemiş, o 

da o görüntüyü görmüş, sordu: “Nasıl arkadaşlar? Neredesiniz? Ne oldu? Meclis’te, 

bayağı kötü bir görüntü var burada.” dedi. Efendim, hepimiz sığınaktayız, çok şükür 

dedim. “Yaralanan falan yok değil mi?” dedi. Hayır dedim. “Peki, o zaman, hadi 

dikkat edin kendinize.” dedi, kapattı. 

Bazı milletvekilleri telefonla konuşmak yerine mesajlaşmayı tercih ediyordu. Bunun farklı sebepleri 
vardı elbette..

Mustafa Yeneroğlu:

Telefonla da duygusal bir ortamın oluşmasını istemedim, o sebeple sesli görüşmek 
istemiyordum ve  yazılı olarak gönderdim; çünkü o saatte, o ortamda -halkın 
hayatını ortaya  koyduğu ve  her şeyini ortaya koyduğu bir mücadele içerisinde-                                    
bizim onlardan çok  daha  kararlı  olmamız ve onların önünde yürümemiz 

gerekiyordu.

FOX TV Muhabirleri 
Gözünden 
TBMM’nin 
Bombalanma Anı 
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Anne, Yalnız Değilim…

Bazıları da iyi olduğunu göstermek için fotoğraflarını çekip yolluyorlardı. Onlardan birisi Mihrimah 
Belma Satır’dı.

Mihrimah Belma Satır:

Benim oğlum sık sık aradı, 

özellikle “Anne, Meclis’in üstüne 

bomba atıyorlar.” Onun birazcık 

gönlünü rahatlatmak için 

“Bunlar bomba değil oğlum, 

ses bombası, sıkıntı yok, gayet 

iyiyiz.” mesajları verdim ama…

Özellikle anneme moral vermek 

adına mütebessim bir fotoğraf 

çekerek WhatsApp’tan kendisine 

gönderdim.

“Anne, yalnız değilim, bütün 

arkadaşlarımız burada, biz 

işimizin başındayız.” mesajını 

vermeye çalıştım.   

         

Milletvekilleri bir yandan ellerindeki akıllı telefonlar vasıtasıyla televizyondan, internetten, sosyal 
medyadan bir yandan da yakınlarının telefonlarından, mesajlarından şehit haberlerini alıyorlar, bu 
haberleri aldıkça derin bir hüzne kapılıyorlardı. Bazı arkadaşlarımızın yakınları da şehitlik mertebesine 
yükselmişti. O gece yakınlarından birinin şehit haberini alan milletvekillerinden biri de Selçuk Özdağ’dı.

Selçuk Özdağ:

Yeğenim Volkan Canöz, Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine sokağa çıkıyor, 

TBMM’nin bombalandığını duyunca da bizlere yardım için Emniyet Genel 

Müdürlüğü önünden TBMM’ye doğru hareket ettiğinde darbeciler tarafından 

kurşunlanarak şehit ediliyor. Sabah saat 05.00 sıralarında şehadetini öğrendim.

Fotoğraf: Mihrimah Belma Satır
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Ahhh Erol Olçok Ahh!

O gece şehit olanların en ünlülerinden birisi Erol Olçok’tu. Erol Olçok AK PARTİ ile bütünleşmiş birisiydi 
ama şehadeti onunla aynı görüşe sahip olmayanlarda bile büyük üzüntüye yol açmıştı. 

NECDET ÜNÜVAR- Dışarıdan mutlaka 

haber alıyordunuz. Sizin darbe girişimi 

esnasında şehit veya gazi olan yakınınız, 

tanıdığınız var mıydı? Gece saat iki 

buçuk civarında ortak bir doktor 

arkadaşımızdan bizim Erol Olçok’un 

şehit olduğu haberini aldım.

Sizin böyle şehit veya gazi olan tanıdığı-

nız var mıydı, o anda duyduğunuz?

ÖZGÜR ÖZEL - O anda Aykut 

(ERDOĞDU)’a ve Tekin Bingöl’e 

söylediğim bir şey vardı, ben Abdullah 

Tayyip Olçok’u Yeni Şafak’ın pazar ekinde 

bir röportajını görmüştüm. 16-17 

yaşlarında, genç, isminde bir “Abdullah”, 

bir “Tayyip” var, çok önemli, simge bir genç. “Abdullah Tayyip Olçok öldü.” dediklerinde 

şöyle söyledim: “Ben biliyorum onu, Erol Olçok’un oğlu.” Sonra da babasıyla birlikte 

şehit olmuşlar.

Dedim ki: “Bu, Berkin Elvan, küçücük 
çocuk hayatını kaybetmişti. Berkin 
Elvan’ın ölümü gibi, Abdullah Tayyip 
Olçok’un ölümü de çok sarsıcı ve bu 
gecenin simge şehitlerinden bir tanesi 
olacak.” Ve dedim ki: “Şunu başarabilmek lazım: Abdullah Tayyip Olçok da 
Türkiye’nin şehidi olmalı, Berkin Elvan da. Ben bunu daha sonra bir gazeteye de 
söyledim. Yani “Abdullah Tayyip Olçok da benim şehidim.” Bizim bire bir en büyük 
siyasi rakibimizin isminde genetik kodları var: Abdullah Tayyip Olçok. Ve AKP’nin bu 
en başarılı seçim kampanyalarının mimarının oğlu. Ama o gece mesela demokrasi 
için sokağa çıkmış; ülkeyi korumak için, demokrasiyi korumak için, rejimi korumak 

için sokağa çıkmış, 16 yaşında bir şehit. Bence en anlamlı ve en sarsıcı haberlerden 

bir tanesi oydu. 

Erol Olçok şehit olmadan hemen önce Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’ı 2 saat içinde 2 kez 

Erol Olçok ve 
Oğlunun Cenaze 
Merasimi 
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aramıştı. Aradığı son kişi belki de Mahir Ünal idi. Hiç tanımadığı insanları bile bu kadar etkileyen Erol 
Olçok 25 yıllık arkadaşını nasıl etkileyebilirdi, tahmin edin:

O gece 22.30 itibarıyla biz darbe girişiminden, kalkışmadan haberdar olduk. O 

esnada Erol Olçok beni aradı “Hocam ne oluyor.” dedi. “Darbe oluyor.” dedim. “Allah 

yâr ve yardımcımız olsun.” dedi. “Haberleşiriz.” dedim. 

Erol Bey bir buçuk saat sonra tekrar beni 

aradı “Hocam, ben çıkıyorum.” dedi. 

Hepimiz zaten teyakkuz halindeydik, 

ben ona herhangi bir şekilde çıkma 

diyemezdim. Daha sonra aldığım 

haberlere göre eve gitmiş, çocuklarıyla 

görüşmüş. Abdullah Tayyip “Baba 

çıkalım, baba çıkalım…” diye ısrarcı olmuş. Ve beraberce çıkmışlar. Buluştuğu grup 

“Kısıklı’ya gidelim.” demiş ama Erol Bey “Hayır, köprüye gidelim.” diyerek grubu 

köprüye yönlendirmiş. Oradaki grubu koordine ettiği için de anladığım kadarıyla 

hedef haline gelmiş. Beni aradıktan yaklaşık 45 dakika sonra kardeşi Cevat Olçok 

aradı ve “Hocam, ağabeyimden haber alamıyoruz.” dedi. Bir süre sonra yakın 

arkadaşı ve doktoru İstanbul Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Lütfi Orhan aradı ve 

acı haberi verdi: “Şehit oldu, kaybettik.” Bu haberi Cevat Bey’e vermem gerekiyordu. 

Cevat Bey’i aradım ve tabii, bu haberi Cevat Bey’e vermek oldukça zor oldu. Sonra, 

“Hocam Abdullah’la ilgili haber var mı?” dedi. Kısa bir süre sonra Abdullah Tayyip 

ile ilgili de haber aldım, “Abdullah’ı da kaybettik, şehit oldu.” dedim. Onlar bir defa 

şehit olmuş, Allah katındaki en yüce makama kavuşmuşlar, ben iki defa yıkılmıştım.

Bu vatan, bu bayrak uğruna şehit olanların partisi yoktu. O anda tabii ki bilmiyorduk ama sonradan 
öğrendik ki Ömer Halisdemir şehit olurken müthiş bir iş yapmıştı. 

Özgür Özel, Ömer Halisdemir’in yakınları ile ilgili bilgi verirken tabii ki olayı siyasallaştırmak gibi bir 
çaba içerisinde değildi.

Özel Kuvvetlerde generali vuran Ömer Halisdemir’in babası Hüseyin Amca bizim 

Cumhuriyet Halk Partisinin sağlam direklerinden birisi. Ağabeyi de Niğde kurultay 

delegemiz mesela. Onlarla konuştuk. Mesela Ömer Halisdemir’in oradaki ölümü, 

Tayyip Bey’in ayrıldığı otelde Kemal Bey’in bir akrabasının ölümü… Aslında 15 

Temmuz akşamı ölenlerin hem bir partiye aidiyetlerinin olmaması hem de mesela 

Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanını korumak için orada olan birinin Kemal 

Onlar bir defa 
şehit olmuş, 

Allah katındaki 
en yüce makama 

kavuşmuşlar, ben 
iki defa yıkılmıştım.
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Bey’in bir akrabası olması çok anlamlı, bir Türkiye gerçeği. Yani hepimize böyle, 

binlerce sayfa okumakla edinemeyeceğimiz bilgiyi, kültürü ve saatlerce alacağımız 

nasihatle olmayacak bir şeyi, bazı şeyler hiç konuşmadan veriyor bazı mesajları. 

Tabii, sığınakta sabaha kadar uzun bir süre geçti. 

ÖZGÜR ÖZEL - İçeride şöyle oldu: Bir süre sonra Meclis Başkanı “Çıksak mı?” diye 
tam sorarken bir bomba patladı. O da dedi ki: “Cevabı almış olduk yani çıkamayız, 
o anlaşılıyor.” Sonra…

NECDET ÜNÜVAR - Burada şöyle spekülasyon yapanlar var, “Milletvekilleri -tırnak 
içinde söylüyorum- Genel Kurulu terk ettiler.” falan gibi… Onu özellikle hem kendi 
kanaatim olarak hem de sizin ağzınızdan, o, kayda geçsin istiyorum. Orada 
bulunan hiçbir milletvekili Meclis'i terk etmedi. 

ÖZGÜR ÖZEL - Yok, yok, hiç.

NECDET ÜNÜVAR - Meclis’in içindeydik. Ben sabah sekiz civarında Meclis’ten çıktım, 

gün ağarmıştı ve biz Meclis'i terk etmedik.        

Meclis’te karanlık ve uzun gece bitmişti. Milletvekilleri uykusuz, yorgun ama buna rağmen dimdikti. 
Milletin kendilerine yüklediği temsil vazifesini, görev yerlerini terk etmeyerek hakkıyla yerine getir-
mişlerdi; bunun haklı gururunu ve şerefini taşıyorlardı.

Fotoğraf: Salim Uslu

Yer: TBMM Sığınak

Nagehan Akbulut 
Varol'un Röportajı



Gazi Meclis'te O Gece

157

Ahmet İyimaya:

“O gece Büyük Meclis’te olmayı, hayatımın en şerefli hâli olarak görüyorum. Allah’a 

(C.C) şükrediyorum. Orada olmayan milletvekili arkadaşlarımın da aynı özlem 

içinde bulunduklarını (keşke orada olsaydım demiş olduklarını) sanıyorum.“

Bu Kutsal Görevi 20 Yıllık Vekilliğe Tercih Ederim

Ahmet Eşref Fakıbaba:

O gece, hayatımda gururla anlatacağım en önemli geceydi. O gece ölümü göze 

alarak Meclis’te olmak benim için onur vericiydi. Bu kutsal görevi 20 yıllık vekilliğe 

tercih ederim.

İmran Kılıç:

Zillet içerisinde yaşamaktansa izzetlice ölmek daha güzeldir.

Orhan Atalay:

Milletimiz o gece bir kez daha zilletten bir hayat elbisesi giymektense ölümden bir 

izzet elbisesi giymeyi tercih etmişti.

Darbeyi Önleyen, Cumhurbaşkanının Halkı Sokağa Davet Etmesidir

Hain darbe girişiminin püskürtülmesinde pek 
çok faktör rol oynamıştır. Bunların başında 
Cumhurbaşkanımızın liderliği, halkı meydanlara 
çağırması ve darbecilere meydan okuyarak 
içinde bulunduğu uçakla Atatürk Havaalanına 
ineceğini beyan etmesidir. Bunların yanında 
elbette sayın Başbakanımızın dirayeti, CHP ve 
MHP genel başkanlarının darbeye karşı duruşları, 
Parlamento'daki milletvekillerinin her şeye rağmen 
Meclis'i açması ve bombalamalara rağmen terk 
etmemeleri, askeriye ve emniyetteki vatansever 
güvenlik güçlerinin ve halkımızın öleceğini bile bile 
cesurca,darbecilerin önüne dikilmesi geliyordu.

Bey’in bir akrabası olması çok anlamlı, bir Türkiye gerçeği. Yani hepimize böyle, 

binlerce sayfa okumakla edinemeyeceğimiz bilgiyi, kültürü ve saatlerce alacağımız 

nasihatle olmayacak bir şeyi, bazı şeyler hiç konuşmadan veriyor bazı mesajları. 

Tabii, sığınakta sabaha kadar uzun bir süre geçti. 

ÖZGÜR ÖZEL - İçeride şöyle oldu: Bir süre sonra Meclis Başkanı “Çıksak mı?” diye 
tam sorarken bir bomba patladı. O da dedi ki: “Cevabı almış olduk yani çıkamayız, 
o anlaşılıyor.” Sonra…

NECDET ÜNÜVAR - Burada şöyle spekülasyon yapanlar var, “Milletvekilleri -tırnak 
içinde söylüyorum- Genel Kurulu terk ettiler.” falan gibi… Onu özellikle hem kendi 
kanaatim olarak hem de sizin ağzınızdan, o, kayda geçsin istiyorum. Orada 
bulunan hiçbir milletvekili Meclis'i terk etmedi. 

ÖZGÜR ÖZEL - Yok, yok, hiç.

NECDET ÜNÜVAR - Meclis’in içindeydik. Ben sabah sekiz civarında Meclis’ten çıktım, 

gün ağarmıştı ve biz Meclis'i terk etmedik.        

Meclis’te karanlık ve uzun gece bitmişti. Milletvekilleri uykusuz, yorgun ama buna rağmen dimdikti. 
Milletin kendilerine yüklediği temsil vazifesini, görev yerlerini terk etmeyerek hakkıyla yerine getir-
mişlerdi; bunun haklı gururunu ve şerefini taşıyorlardı.

Bu kutsal görevi 
20 yıllık vekilliğe 

tercih ederim.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 

Milletvekilleri ile 
Telefon Görüşmesi 
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Darbeyi önleyen 
Cumhurbaşkanının 
çağrısı ve 
Cumhurbaşkanına 
duyulan saygı ve 
sevgidir.

15 Temmuz 
Belgeseli 

İsmail Kahraman:

Darbeyi önleyen Cumhurbaşkanının çağrısı ve Cumhurbaşkanına duyulan 

saygı ve sevgidir. Darbenin önlenmesinin düğümü, ana noktası kesinlikle Recep 

Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanının halkı sokağa davet etmesidir. Onun daveti 

üzerinedir ki o kule Yeşilköy’de alındı, rahatlıkla Marmaris’ten gelen uçak aşağı indi. 

Onun davetiyledir ki millet tankın önüne çıktı.

İlknur İnceöz:

Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk 

canlı yayınındaki görüntülü mesajı, halkın sokaklara çıkmasını ve böylece darbe 

girişiminin engellenmesini sağladı. Böyle kritik anlarda bu kararları alabilmek 

cesaret gerektirir ve bu da ancak bir liderde olur. 

…Milletimizin yazdığı kahramanlık destanına gelince herkesin buradaki gayreti 

çok önemliydi, herkes bu hain kalkışmaya karşı net tavır sergiledi. 

Kıyafetlerini çıkarıp tankların egzoz borusuna tıkayarak tankı durdurma cesareti 

hangi millette vardır? Uçakları ya da helikopterleri acaba engelleyebilir miyim diye, 

çatıya çıkma cesareti kimde vardır.  …15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi 

karşısında siyasi parti ayırımı yapmaksızın ‘ya demokrasi, ya ölüm’ diyerek Genel 

Kurul Salonu'nda sabaha kadar kesintisiz bir şekilde dimdik duran milletvekillerinin, 

siyasi partilerimizin genel başkanlarının bir arada olması darbeci hainlere büyük 

bir tokat niteliğindeydi.

Fotoğraf: Mihrimah Belma Satır

AK PARTİ Grup Başkanvekili İlknur

İnceöz Meclis Başkanlığının

TBMM’yi Olağanüstü Toplantıya

Davet Tutanağını Sığınakta

İmzalarken
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Milletimizin meydanlarda sergilediği birlik ve dayanışma tablosunun Gazi Meclis 

çatısı altında da sergilenmiş olması, darbe girişiminin başarı ile püskürtüldüğünün 

de göstergesiydi aynı zamanda.  

Mehmet Muş:

Hükûmette biz varız ama Meclis’te diğer partiler de var ve her parti bu noktada 

kendisine emanet edilen, milletin kendisine emanet ettiği vekâletine sahip çıktı. 

MHP de CHP de, biz de oradaydık. Tabii ki, burada bu duruşun sergilenmesi önemli 

bir unsurdur, önemli bir eşiktir. 

…Düşünün, tankın önünde duran bir milletin emanetini almışsın.  Bu milletin 

böyle bir duruşu varken onun temsilcilerinden de başka bir şey beklemek yanlış 

olurdu. Burada millet bu duruşu gösteriyorken Parlamento'nun aciz bir görüntü 

göstermesi milletimizi de çok üzerdi.

Mehmet Mehdi Eker:

Millet olarak 15 Temmuz bizim için bir milat oldu. Biz Türkiye’yiz, bir bütünüz. 

Müştereklerimiz ayrılıklarımızdan daha fazladır. Bu hususu dost, düşman herkese 

bir kez daha gösterdik. Geceye yenilmemenin mükâfatı gündüz ve güneştir.  

Dolayısıyla Milletimiz 15 Temmuz gecesi karanlığa yenilmemiştir.

Süleyman Soylu:

Bir sivil toplum hareketiyle millî iradenin nasıl biraraya gelebileceğini ve 

bağımsızlığını nasıl kazanabileceğini, yıllar önce dünyaya gösteren bu milleti 

tanımayanlara, hemen hemen bir asır sonra çok ağır bir tokat, yine Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetiyle vurulmuştur.

Levent Gök:

Siyasi partilerin ne denli önemli olduğu, siyasi partilerin bu 

duruşunun çok değerli olduğu ileride anlaşılacaktır. Çünkü 

böyle bir olay Türkiye’de ilk defa yaşanıyordu. Bu,  darbecilerin 

motivasyonunu  bozan olaylardan bir tanesidir. Halkın 

sokaklarda, Meclis’teki partilerin de o görüntüyü vermesi 

darbecilerin motivasyonunu çok bozdu, halkta büyük bir moral 

kaynağı yarattı. 

Bunların kıymeti, ileriki dönemlerde anlaşılacaktır. O tabloya 

bakıldığı zaman, ya o gün AKP’liler ne yapmış, CHP’liler ne 

yapmış, MHP’liler ne yapmış denildiğinde, bakıldığında fotoğrafı 

görecektir. Yani hepimiz  bir bedel ödemek için oradaydık.

Hepimiz  
bir bedel ödemek 

için oradaydık.

Documentary of 
15th July

Fotoğraf: Şevket Sarıcaoğlu

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün 

Makam Odası



Gazi Meclis'te O Gece

160

TBMM’de 
milletvekilleri 
siyasi parti ayrımı 
yapmaksızın  
yek vücut halde 
darbe girişimine 
direndi.

Özgür Özel:

Ben o gün Cumhurbaşkanının canlı yayında çıkıp bir şeyler söylemesinin, bütün 

liderlerin kendi kitlelerine bir şeyler söylemesinin tamamlayıcı parçasının da 

Meclis’te 3 partinin “Biz bu Meclis'i açık tutuyoruz, parlamenter demokrasiye sahip 

çıkıyoruz.” mesajının, liderlerin beyanlarını tamamlayan en önemli unsurlardan bir 

tanesi olduğunu görüyorum.

Vatandaş milletvekillerine hep böyle görevi veriyordu ama ardından bir soru 

işaretiyle takip ediyordu “Bunlar emanete yeterince sahip çıkıyorlar mı?” diye. Bence 

o gün vatandaş milletvekilinin emanetine canı pahasına sahip çıktığını ve ülkesi 

için milletvekillerinin ölümü göze aldığını gördü. Vatandaş Meclis’ten, Meclis de 

vatandaştan cesaret aldı.

Tekin Bingöl:

Meydanlara inmenin sadece sola özgü bir eylem olmadığını gördü herkes.

Erkan Akçay:

15 Temmuz akşamı Türk milleti suni bir varlık olmadığını bir kez daha göstermiştir 

ve çetin günlerden geçerken varlığına biçilen kefeni yırtıp atmıştır. Şüphesiz ki 

milletçe bir demokrasi ve devlet şuuruna sahip olmasaydık bu iradeyi ortaya 

koyamazdık. Bu iradeyi göstererek darbeye karşı çıkan büyük Türk milletinin her bir 

ferdiyle övünüyoruz.

TBMM’de milletvekilleri siyasi parti ayrımı yapmaksızın yek vücut halde darbe 

girişimine direndi. TBMM’deki bu tutum işgal ve ihanete karşı duruşun sembolü 

haline gelmiştir. Türk siyasetinde müzakere ve uzlaşmaya dayalı bir zemin ve 

atmosfer oluşmuştur. Bu zemin 7 Ağustos günü İstanbul Yenikapı Meydanı'nda 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşen ve 

yüzbinlerce vatandaşımızın bir araya geldiği mitingle taçlanmıştır.

Bu zemin ve atmosferi ülkemizde demokrasiyi ve hukuk devletini daha da geliştirmek 

başta iktidar sahipleri olmak üzere bütün siyasi aktörlerin ve kurumların görevidir.

Gün ağardığında milletvekilleri yorgun ama onurluydu. Ağaran sadece gün değil, Türkiye’nin 
geleceğiydi. Milletvekilleri Meclis binasında yıkılan yerleri görünce kahrolmuşlardı ama bir gerçek 
vardı; geçmişte pek çok darbede tek bir taş dahi atılmadan kolayca teslim oluveren TBMM, bu kez 
defalarca bombalanmasına rağmen teslim olmamıştı. Milletvekilleri böyle bir Meclis’in parçası 
olmanın haklı gururunu yaşıyorlardı. 

Başbakan Yıldırım'ın 
Darbe Girişimi Sonrası 
Açıklamaları
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Anadolu Ajansı 
15 Temmuz Darbe 

Girişimi Sonrası 
Gündem Özeti 

16 - 17 TEMMUZ 2016 TARİHLERİNE AİT BAZI MANŞETLER
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BÖLÜM 4 

16 TEMMUZ ve SONRASI

Türkiye 16 Temmuz günü bambaşka bir sabaha uyandı. Uyandı demek yanlış olur; zira hiç uyumadı. 
Milleti sokaklara, caddelere, köprülere koşarken; milletvekilleri fikirlerindeki, renklerindeki farklılıkları 
bir kenara fırlatıp bayrak için, vatan için bir oldu ve Meclis’e koştu. Vatandaşın tanklardan korkmadığı 
gibi, onlar da sabaha kadar bombalanan Gazi Meclis’ten ayrılmadılar. Sabah olduğunda hasar 
büyüklüğü gün yüzüne çıkmaya başladı. Yıkılan harap olan binalar, ezilen yakılan araçlar, yine milletin 
kendisine ait olan uçaklar helikopterler bir yana tazecik bedenlerin şehit olduğu haberleri yurdun dört 
bir tarafında yankılandı: 247 şehit! Dile kolay, 247 dünya göçtü, 70 milyonun evine hüzün çöktü… 
Ve ölümü göze alan gaziler… Bedenini hiçe sayan, gözünü kırpmadan haklı davasında darbecilerin 
üstüne üstüne yürüyen, öleceğini bile bile yürüyen 2200 gazi… Millet üzgündü elbette ama onca 
hasara rağmen memleketi hainlere teslim etmediği için onurluydu, gururluydu.

TBMM 16 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de olağanüstü toplandı.

70 milyonun evine 
hüzün çöktü… 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul 

16 Temmuz  2016, Saat 17.00
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TBMM Olağanüstü Toplandı

TBMM Genel Kurulu, darbe girişiminde vefat eden aziz şehitlerin hatırasına saygı duruşuyla açıldı. İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstiklal Marşı’nı şiir olarak okudu. 
Milletvekilleri de Kahraman’a eşlik etti. Olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’na, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, 
HSYK üyeleri, Yüksek Yargı üyeleri, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, üniversite rektörleri, 
akademisyenler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, TÜRK-İŞ Sendikası Başkanı Ergün Atalay, 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Cengiz Delibaş, MEMUR-SEN Başkanı Ali Yalçın, 
HAK-İŞ Sendikası Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, 
Ankara’da mukim diplomatik misyonlardan temsilciler ve çok sayıda vatandaş dinleyici olarak katıldı.

Fotoğraf:TBMM Arşivi

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul'da, 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi Akar - 16 Temmuz  2016, Saat 17.00

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 
Olağanüstü Toplanan 
TBMM Genel Kurul 
Toplantısı Konuşması 
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TBMM Başkanı Kahraman, yaptığı konuşmada, darbe girişiminin ardından millet olarak tek vücut 
halinde olduklarını vurgulayarak, olağanüstü toplantıya katılan herkese teşekkür etti.  Türkiye’de 
önceki akşamdan beri çok üzücü, gergin, acı verici,  aynı zamanda ibretlik saatler yaşandığını ifade 
eden Kahraman,  “15 Temmuz demokrasi bayramının bir güzel tablosuyla karşı karşıyayız, gönlümüz 
birlik ve beraberliğimizin aynı şekilde devam etmesinin sağlanmasıdır.” ifadesini kullandı.
“Türkiye’nin ilerleme, kalkınma ve güçlenme yolunda harcayacağı insan kaynaklarını,  maddi ve manevi 
güç ve birikimini, potansiyelini ve müktesebatını iç çekişmeler, kavgalar ve güvenlik sorunlarıyla heba 
etmesini sağlamak isteyenler vardır. Ne yazık ki dün akşam bu hedefe dönük bir darbe girişimiyle, 
kalkışmayla karşılaştık. Ancak siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, devlet kurumları, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin darbeye prim vermeyen millî ruh sahibi büyük çoğunluğu, aziz milletimiz ve Gazi 
Meclisimiz, milletvekillerimiz, vatan hainlerinin darbe teşebbüsüne kararlılıkla, metanetle, azimle, 
cesaretle ve onurla direnmiş, Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla başarılı olmalarına, bu haytaların başarısına izin 
vermemiştir.” TBMM Başkanı Kahraman, önceki gece yaşanan hadiseler sırasında Meclis de dâhil olmak 
üzere birçok kamu binasının saldırıya maruz kaldığını, TBMM’nin bombalandığını hatırlattı.

Fotoğraf:TBMM Arşivi

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul'da, 

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Mehmet Görmez - 16 Temmuz  2016, Saat 17.00
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Kahraman, önceki gece TBMM’de parti ayrımı gözetmeksizin,  aynı ruh ve duyguyla Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, yetkilileri,  grup 
başkanvekillerinin bir araya geldiğini söyledi.

Olağanüstü toplantıda, Meclis’te grubu bulunan dört siyasi partinin ortak metnini okuyacağını ve 
topluma sunacağını ifade eden Kahraman, darbe girişiminde hayatını kaybeden resmî görevli ve sivil 
vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’nin 23 Nisan 1920 sonrasındaki en zor, 
en uzun ve en sıkıntılı gecesini yaşadığını belirterek, “İşgal kuvvetleri Polatlı’ya kadar gelmişlerdi 
ama bu Meclis’e dokunamadılar, dokunmadılar. 1960’ta darbe yapanlar, millî iradeye, Meclis ruhuna 
saldırsalar bile Meclis’in bedenine saldıramadılar. 12 Eylül cuntacıları Meclis'i bombalamadılar.                                                    
28 Şubat darbecileri Meclis’e dokunmadılar ancak dün gece öyle canice, öyle alçakça, öyle pervasızca 
bir saldırı gerçekleşti ki millet iradesinin tecelli ettiği Meclis’in hem ruhunu hem de bedenini hedef 
aldılar. Bunlar asker değil, bunlar asker kılığında teröristlerdir, canilerdir.” dedi.

Fotoğraf:TBMM Arşivi

Başbakan Sayın Binali Yıldırım  -  16 Temmuz  2016, Saat 17.00

Başbakan 
Binali Yıldırım’ın 
Olağanüstü Toplanan 
TBMM Genel Kurul 
Toplantısı Konuşması 
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Kahraman, önceki gece TBMM’de parti ayrımı gözetmeksizin,  aynı ruh ve duyguyla Adalet ve 
Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, yetkilileri,  grup 
başkanvekillerinin bir araya geldiğini söyledi.

Olağanüstü toplantıda, Meclis’te grubu bulunan dört siyasi partinin ortak metnini okuyacağını ve 
topluma sunacağını ifade eden Kahraman, darbe girişiminde hayatını kaybeden resmî görevli ve sivil 
vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’nin 23 Nisan 1920 sonrasındaki en zor, 
en uzun ve en sıkıntılı gecesini yaşadığını belirterek, “İşgal kuvvetleri Polatlı’ya kadar gelmişlerdi 
ama bu Meclis’e dokunamadılar, dokunmadılar. 1960’ta darbe yapanlar, millî iradeye, Meclis ruhuna 
saldırsalar bile Meclis’in bedenine saldıramadılar. 12 Eylül cuntacıları Meclis'i bombalamadılar.                                                    
28 Şubat darbecileri Meclis’e dokunmadılar ancak dün gece öyle canice, öyle alçakça, öyle pervasızca 
bir saldırı gerçekleşti ki millet iradesinin tecelli ettiği Meclis’in hem ruhunu hem de bedenini hedef 
aldılar. Bunlar asker değil, bunlar asker kılığında teröristlerdir, canilerdir.” dedi.

Meclis’te yaptığı konuşmada Başbakan Binali Yıldırım,

Millî iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan aziz milletimi 

buradan, bu yüce Meclis’in çatısı altından yürekten selamlıyor, böyle kahraman bir 

milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum. 

Yıldırım, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dirayetli, dik duruşundan; 
siyasi partilere, partilerin genel başkanlarına, Meclis gruplarına dayanışmalarından dolayı teşekkür 
etti. Milletvekillerinin, gece barikatları aşarak, tankları geçerek, kurşunları savuşturarak TBMM’ye 
geldiğini, Genel Kurul’u açtıklarını hatırlatan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: 

Ya demokrasi ya ölüm diyerek bu salonda dimdik durdunuz. Milletin Meclisi'nin 

üzerine bombalar yağdırmaya başladılar, silahlarla taradılar, bir tek geri adım 

atmadınız. Her birinizin ölümü yanı başında hissettiğinizi biliyorum. Dünya 

parlamentolarına, dünya demokrasilerine örnek bir tutum sergilediniz. Millet, 

sokakta istiklaline sahip çıkarken siz de milletin vekilleri olarak burada istiklalinize, 

demokrasiye, millî iradeye sımsıkı sarıldınız. Bu tavrınızla tarih bu yüce Meclis'i 

bir daha yazdı. Bu tavrınızla Türkiye’nin tarihini değiştirdiniz, yüzlerce yıl 

unutulmayacak bir dayanışma, bir kardeşlik, iş birliği sergilediniz. Milletimizden 

sonra en büyük övgüyü tabii ki bu Gazi Meclis hak ediyor, sizler hak ediyorsunuz. 

Parti ayrımı yapmaksızın, bu yüce Meclis’in her bir üyesini, her bir milletvekilimizi 

selamlıyorum. Milletimin adına sizlere şükranlarımı sunuyorum, sizleri büyük bir 

heyecanla alkışlıyorum.

Başbakan Yıldırım, tarihe bir not düşmek istediğini de belirterek,  “Bundan sonra 50 yıl, 100 yıl, 1000 yıl 
bu milletin evine, millî iradenin tecelli ettiği bu Meclis’e kim el uzatırsa akıbeti aynı olacaktır. Hiçbir darbe, 
hiçbir darbe girişimi, yapanların yanına kâr kalmadı, bundan sonra da kalmayacak inşallah.” diye konuştu. 
Artık hiç kimsenin, milletin evine ve milletin iradesine el uzatmayı aklından geçiremeyeceğini vurgulayan 
Yıldırım, “Milletimize, istiklalimize, bayrağımıza, devletimize ve Meclisimize yönelik bir saldırıda nasıl bir 
araya geldiğimizi, nasıl kenetlenebildiğimizi bütün dünyaya bugün gösterdik.” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

Bir gece önce yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir. Cumhuriyetimize, 

demokrasimize, tarihsel birikimimize yapılmış açık bir saldırıdır. Demokrasiye 

yapılan saldırıyı açık yüreklilikle grubum adına, bize oy veren bütün kitleler adına, 

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları adına açıkça lanetliyoruz. Biz de demokrasi adına 
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ağır bedeller ödedik. Hatırlayınız; bu ağır bedeller hep darbe dönemlerinden sonra 

olmuştur. Açıkça söyleyelim, dün yaşadığımız olay doğrudan bir darbe girişimidir.

Olayın herkeste derin üzüntü yarattığını ancak bu sürecin siyasette başından beri olması gereken, 
ortak bir paydada birleşmeyi sağladığını dile getiren Kılıçdaroğlu, bu ortak paydanın cumhuriyet 
ve demokrasiye bağlılık olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Demokrasiyi geliştirmek ve derinleştirmek 
hepimizin ortak paydası oldu. Bu bize gurur ve onur veriyor. Ancak bunu sadece dilimizle değil, yüreğimizle 
de söylemeye devam edeceğiz.” dedi.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul Toplantısı, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu - 16 Temmuz 2016

Olağanüstü Toplanan Genel Kurul Toplantısı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli - 16 Temmuz 2016

Fotoğraf: TBMM Arşivi

CHP Genel Başkanı 
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Aslında dün gece yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı 
zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır. Bu saldırı, Türk askerinin içinden devşirilmiş, kandırılmış, 
aklı çelinmiş veya buna çoktan teşne küçük bir grup tarafından icra edilmiştir. Demokrasi uçurumdan 
dönmüştür. Şu kahredici hususa lütfen dikkat buyurunuz. Çatısı altında bulunduğumuz Gazi Meclis 
havadan bombalanmıştır. Bu, sözün bittiği püf ve kırılma noktasıdır.” dedi.

Tankların sokaklara çıktığını, 96 yıllık kutlu bir mazisi olan Meclis’in bombalanmasının korkunç ve 
herkesi dehşete düşüren bir hainlik olduğunu dile getiren Devlet Bahçeli, “Böylesi bir çılgınlığı, böylesi 
bir hayasızlığı Millî Mücadele yıllarında yedi düvel bile yapmamış, yapamamıştır. Türk vatanının işgal 
yıllarında, bu barbarlığa, bu gözü dönmüş caniliğe hiçbir odak cüret ve cesaret dahi edememiştir. Gazi 
Meclis’e düşen ve isabet eden her bomba, 79 milyon Türk vatandaşına değmiş, millî yüreklerde patlamıştır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini, geçmiş olsun dilekleriyle ve söz konusu darbe girişiminden, 
siyasî veya şahsi istismar konusu yapılmaksızın, herkesin kendine düşen dersi çıkarması temennisiyle 
tamamladı.

Olağanüstü toplantıda konuşan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “Türkiye halkları darbeye asla prim 
vermedi, boyun eğmedi, bundan sonra da asla boyun eğmeyecektir.” dedi.

Bir darbe girişimi ile karşı karşıya olunduğunu belirten Baluken, HDP olarak, darbeci anlayışı en sert 
biçimde lanetlediklerini söyledi. Baluken, askerî, bürokratik ve sivil hiçbir darbenin tek bir meşru 
gerekçesinin olamayacağını vurgulayarak, parlamentoya ve halk iradesine karşı yapılmış olan her türlü 
saldırıya karşı tutumlarının bugüne kadar net ve ilkeli olduğunu belirtti. 

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin 

Olağanüstü Toplanan 
TBMM Genel Kurul 

Toplantısı Konuşması 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Başbakan Binali Yıldırım'ın TBMM Şeref Kapısı'nda Bekleyen Halka Seslenişi - 16 Temmuz 2016

Başbakan 
Binali Yıldırım'ın 

TBMM Önünde Bekleyen 
Halka Seslenişi
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TBMM Ortak Bildirisi

TBMM tarafından, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK PARTİ Grup Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, 
CHP Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Grup Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Grup Başkanvekili 
İdris Baluken’in imzasını taşıyan “TBMM Ortak Bildirisi” yayımlandı. Ortak Bildiri, olağanüstü toplanan 
TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanı Kahraman tarafından okundu.
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“Bizler AK PARTİ, CHP, HDP ve MHP grupları olarak aziz milletimizin kendisine, millî iradeye, devletimize, 
özellikle de millet iradesinin temsilcisi olan milletvekillerine, Gazi Meclis’e yönelik 15 Temmuz gecesi 
başlatılan ve 16 Temmuz sabahı etkisiz hâle getirilen darbe girişimini ve Meclis’e yönelik saldırıları 
şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verilen bildirinin asıl metni şöyle:
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18.07.2016 YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Rektörlerin TBMM’yi Ziyareti

19.07.2016 Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili’nin TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 TOBB Başkanı, STK Başkan ve Üyelerinin TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 Türkiye Barolar Birliği’nin TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve 81 İl Müftüsünün TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 Makedonya TDP Genel Başkanı Dr. Kenan Hasip’in TBMM’yi Ziyareti

20.07.2016 İngiltere AB Bakanı Alan Duncan’ın TBMM’yi Ziyareti

21.07.2016 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün TBMM’yi Ziyareti

22.07.2016 Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkanı Cinibay Tursunbekov’un TBMM’yi Ziyareti

22.07.2016 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’yi Ziyareti

25.07.2016 Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının TBMM’yi Ziyareti

25.07.2016
Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, Alevi Bektaşi Federasyon Başkanı Baki Düzgün, Pir Sultan Abdal Derneği Genel 
Başkanı Gani Kaplan ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakıfları Genel Başkanı Ercan Geçmez’in TBMM’yi Ziyareti

25.07.2016 KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün TBMM’yi Ziyareti

25.07.2016 Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ve Yönetim Kurulu Üyelerinin TBMM’yi Ziyareti

27.07.2016 İstanbul Birlik Vakfı Kurucuları ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı’nın TBMM’yi Ziyareti

27.07.2016 Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Başkanı Mahir Yağcılar’ın TBMM’yi Ziyareti

29.07.2016 KEİPA Genel Sekreteri Asaf Hacıyev’in TBMM’yi Ziyareti

02.08.2016 Gazeteci Örgütlerinin TBMM’yi Ziyareti

01.08.2016 ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın TBMM’yi Ziyareti

01.08.2016 TÜSİAB Azerbaycan Türk Sanayi ve İşadamları Beynelhalk Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Celil Polat’ın TBMM’yi Ziyareti

02.08.2016 Yabancı Basın Mensuplarının TBMM’yi Ziyareti

03.08.2016 Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın TBMM’yi Ziyareti

03.08.2016 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Ahmet Cevat Acar’ın TBMM’yi Ziyareti

03.08.2016
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Yönetim-Denetim Kurulları ile Mesleki 
Eğitim Kurullarından Oluşan Heyetin TBMM’yi Ziyareti

04.08.2016 Ruanda Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunzıza’nın TBMM’yi Ziyareti

04.08.2016 Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç’ün TBMM’yi Ziyareti

04.08.2016 İSİPAB Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç’ın TBMM’yi Ziyareti

09.08.2016 Balkan Müftülerinden Oluşan Heyetin TBMM’yi Ziyareti

09.08.2016 Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade’nin TBMM’yi Ziyareti

10.08.2016 Kuveyt Ankara Büyükelçisi Abdullah Abdulazeez Al-Duwaikh’in TBMM’yi Ziyareti

11.08.2016 Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki’nin TBMM’yi Ziyareti

15.08.2016 AB Ülkeleri Büyükelçilerinin TBMM’yi Ziyareti

16.08.2016 Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Christine Muttoren’in TBMM’yi Ziyareti

TBMM’Yİ ZİYARET EDENLERİN LİSTESİ
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17.08.2016 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın TBMM’yi Ziyareti

17.08.2016 Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Jonathan Andrew Curr‘ün TBMM’yi Ziyareti

18.08.2016 Pakistan Senatosu ve Millî Meclis'i Milletvekillerinden Oluşan Heyetin TBMM’yi Ziyareti

18.08.2016 İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin TBMM’yi Ziyareti

19.08.2016 Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov’un TBMM’yi Ziyareti

22.08.2016 ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Org. Curtis Michael Scaparrotti’nin TBMM’yi Ziyareti

22.08.2016 Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius’un TBMM’yi Ziyareti

23.08.2016 Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun TBMM’yi Ziyareti

23.08.2016 Moldova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile Entegrasyon Bakanı Andrei Galbur’un TBMM’yi Ziyareti

23.08.2016 Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Adel Siraj Saleh Merdad’ın TBMM’yi Ziyareti

24.08.2016 ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın TBMM’yi Ziyareti

24.08.2016 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin TBMM’yi Ziyareti

24.08.2016 Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok ve AP Türkiye Raportörü Kati Piri’nin TBMM’yi Ziyareti

24.08.2016 Estonya Dışişleri Bakanı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı Marina Kaljurand’ın TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Bulgaristan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar Partisi Genel Başkanı Lütvi Mestan’ın TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Parlamentolar Arası Kudüs Platformu Başkanı Şeyh Hamid El-Ahmar’ın TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Hindistan ve Pakistan’dan Gelen Akademisyen Heyetinin TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Romanya ve Polonya Dışişleri Bakanlarının TBMM’yi Ziyareti

25.08.2016 Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak’in TBMM’yi Ziyareti

29.08.2016 Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders’in TBMM’yi Ziyareti

31.08.2016 Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeffrey Feltman’ın TBMM’yi Ziyareti

01.09.2016 Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Flippo Grandi’nin TBMM’yi Ziyareti

01.09.2016 Katar Başsavcısı Ali Bin Fetais Al-Marri, Katar Büyükelçisi Salem Mubarak Al-Shafi’nin TBMM’yi Ziyareti

01.09.2016 Uluslararası Parlamenter Asambleleri Başkanlarının TBMM’yi Ziyareti

01.09. 2016 Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schluz'un TBMM'yi Ziyareti

02.09.2016 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis'i Başkanı Pedro Agramunt’un TBMM’yi Ziyareti

08.09.2016 Japonya Uzay Politikaları Devlet Bakanı Yosuke Tsuruho’nun TBMM’yi Ziyareti

09.09.2016 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in TBMM’yi Ziyareti

09.09.2016
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile Komşuluk Politikası ve Genişleme 
Müzakerelerinden Sorumlu Komiser Johannes Hahn’ın TBMM’yi Ziyareti

20.09.2016 Avrupa Bölgesel Meclis'i Başkanı Pande Özsan Bozatlı’nın TBMM’yi Ziyareti

26.09.2016 Yabancı Gazetecilerin TBMM’yi Ziyareti

29.09.2016 Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Adel el Hureyfi'nin TBMM'yi Ziyareti

24.10.2016 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'yi Ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Temmuz 2016 tarihinde TBMM’yi ziyaret etti. Erdoğan Meclis’e 
gelişinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletvekilleri ve Meclis personelinin yoğun sevgisiyle ve alkışlarıyla TBMM Başkanı'nın makamına 
geçti. Erdoğan, daha sonra FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis’in bombalanan bölümlerini 
inceledi ve Tören Salonu'nda bir konuşma yaptı. TBMM Başkanı Kahraman ile ikili değerlendirme 
yaptıklarını belirten Erdoğan, 

Parlamento binamızı gezerken Meclisimizin düştüğü bu hâli görünce gerçekten 

büyük bir hüsran yaşadım diyebilirim. Bu teşebbüste bulunanların bu milletin evladı 

olması mümkün değil. Bunlar sadece askerî kılık kıyafet içerisinde, buna bürünmüş 

çok açık net teröristlerdir. 

ifadelerini kullandı. Erdoğan, darbecilerin kurduğu tuzakların Allah tarafından başlarına geçirildiğini 
okuduğu ayetle yüzlerine vurdu:

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nu Ziyareti - 22 Temmuz 2016

Hamdolsun Rabbimin lütfu, bekledikleri neticeyi alamadılar. Çünkü bunlar dini 

bildiklerini zannediyorlardı ama bir şeyin farkında değildiler. O da ‘Ve mekerû ve 

mekerallâh vallâhü hayrul mâkirin.’ En büyük hesap sahibinin, hesap edicinin Allah 

olduğunu bunlar hesap dışı tutmuşlardı. Şimdi işte o hesap tecelli etti. Kendilerine 

göre koordinatlar istediler, tutmadı. Geldiniz, Meclis'i vurdunuz, burası milletin 

Meclis'i. Siz milletin temsilcilerini vurmaya kalktınız, milleti vurmaya kalktınız.

TBMM’yi gezerken gördüğü hâlin dünyaya bir örnek olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle            
devam etti: 

Eğer batı gerçekten demokrasiye inandığını savunuyorsa, bize sağdan soldan 

ikircikli tavırlarla böyle parantez içi kınamalar yapmasın. Şu anda Dışişleri vasıtasıyla 

oluşan tablonun videolarını ve fotoğraflarını onlara göndereceğiz. Temenni ederim 

ki bunları gördükten sonra halkın oylarıyla iktidar olmuş bir hükûmete, halkın 

oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına kolay kolay çıkıp da ‘diktatör’ demezler.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
TBMM Ziyareti 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Temmuz 2016 tarihinde TBMM’yi ziyaret etti. Erdoğan Meclis’e 
gelişinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletvekilleri ve Meclis personelinin yoğun sevgisiyle ve alkışlarıyla TBMM Başkanı'nın makamına 
geçti. Erdoğan, daha sonra FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis’in bombalanan bölümlerini 
inceledi ve Tören Salonu'nda bir konuşma yaptı. TBMM Başkanı Kahraman ile ikili değerlendirme 
yaptıklarını belirten Erdoğan, 

Parlamento binamızı gezerken Meclisimizin düştüğü bu hâli görünce gerçekten 

büyük bir hüsran yaşadım diyebilirim. Bu teşebbüste bulunanların bu milletin evladı 

olması mümkün değil. Bunlar sadece askerî kılık kıyafet içerisinde, buna bürünmüş 

çok açık net teröristlerdir. 

ifadelerini kullandı. Erdoğan, darbecilerin kurduğu tuzakların Allah tarafından başlarına geçirildiğini 
okuduğu ayetle yüzlerine vurdu:

Hamdolsun Rabbimin lütfu, bekledikleri neticeyi alamadılar. Çünkü bunlar dini 

bildiklerini zannediyorlardı ama bir şeyin farkında değildiler. O da ‘Ve mekerû ve 

mekerallâh vallâhü hayrul mâkirin.’ En büyük hesap sahibinin, hesap edicinin Allah 

olduğunu bunlar hesap dışı tutmuşlardı. Şimdi işte o hesap tecelli etti. Kendilerine 

göre koordinatlar istediler, tutmadı. Geldiniz, Meclis'i vurdunuz, burası milletin 

Meclis'i. Siz milletin temsilcilerini vurmaya kalktınız, milleti vurmaya kalktınız.

TBMM’yi gezerken gördüğü hâlin dünyaya bir örnek olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle            
devam etti: 

Eğer batı gerçekten demokrasiye inandığını savunuyorsa, bize sağdan soldan 

ikircikli tavırlarla böyle parantez içi kınamalar yapmasın. Şu anda Dışişleri vasıtasıyla 

oluşan tablonun videolarını ve fotoğraflarını onlara göndereceğiz. Temenni ederim 

ki bunları gördükten sonra halkın oylarıyla iktidar olmuş bir hükûmete, halkın 

oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanına kolay kolay çıkıp da ‘diktatör’ demezler. Fotoğraf: Haydar Aktaş

Yer: TBMM Tören Salonu

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'yi Ziyareti - 22 Temmuz 2016
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YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Rektörlerin TBMM Ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve rektörleri TBMM Tören Salonu’nda 
kabul etti. Kabulde, Prof. Dr. Saraç tarafından YÖK ve Türkiye’deki bütün üniversitelerce hazırlanan ortak 
açıklama okundu. 

YÖK ve üniversitelere TBMM’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Kahraman, “15 Temmuz’da 
ülkemiz, devletimiz bir saldırıya maruz kaldı. Bir grup hayta, bir grup millî değerleri, hassasiyetleri 
törpülenmiş kişiler bir isyan teşebbüsünde bulundular. Şükrederiz ki akamete uğradı.” ifadesini kullandı. 
Yaşanan olaydan “Türkiye’de darbe yapmanın artık mümkün olmadığı” dersinin de çıkartıldığını 
vurgulayan Kahraman, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türkiye’de parlamenter sistemde yaşanan on yedinci 
darbe girişimi olduğunu kaydetti.

Türkiye’de daha önce yaşanan darbeler ve darbe girişimlerinin hiçbirinde Meclis’e dokunulmadığını, 
savaşlarda dahi bazı mekânların korunduğunu belirten Kahraman, Meclis'in bombalanmasının hiç 
kimsenin aklına gelmeyeceğini ancak milletin üzerine ateş açanların Meclis'i de bombaladıklarını dile 
getirdi. “Yaralar sarılırken hukuka uygun hareket edilecektir ama sorumlular gereken ölçü ve ağırlıkta 
cezalandırılacaklardır” diyen Kahraman, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi Meclis'te 
yaşananları anlattı: Kahraman, darbe girişiminin olduğu gece Meclis'te grubu bulunan dört siyasi partinin 
ortak imzasıyla bildiri yayımlandığını belirterek, “Siyasi düşüncemiz, hadiseleri ele almamız farklı olabilir 
ama bayrak, vatan, bütünlük, hürriyet, demokrasi deyince bir bütün halindeyiz. Demokrasi kültürünü 
yaymalıyız, içimizde özümsemeliyiz. Hâkimiyet herhangi bir silahlı gücün, zümrenin, ekibin elinde 
olamaz. Hâkimiyet millete aittir. Bunu kabul etmeyenler de kabul etmek zorunda kalacaktır.” ifadelerini 
kullandı. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın Yekta Saraç ve Rektörlerin TBMM Ziyareti - 18 Temmuz 2016
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Türkiye Barolar Birliğinin TBMM Ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve beraberindeki baro 
başkanlarını kabul etti.

TBMM Başkanı Kahraman, talihsiz ve üzücü bir olay yaşandığını belirterek, bu olayın bize bir ders 
verdiğinin, böylece bütünlüğümüzün ve birliğimizin gerekliliğini daha yakından idrak ettiğimizin altını 
çizdi. Türkiye'de yıllar içinde birçok kez darbeler olduğunu, her darbeden dersler alındığını, demokrasinin 
her seferinde mesafe kaydettiğini, ilerlediğini vurgulayan Kahraman, dünyanın her ülkesinde bir yerlere 
gelmek için bedel ödendiğini, Türkiye'de de durumun böyle olduğunu kaydetti. 

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye'nin 140 yıllık parlamenter tecrübeye sahip olduğunu; 1950'de çok 
partili hayata geçilmesinden sonra 16 kalkışma gerçekleştirildiğini, bunun da 17’ncisi olduğunu dile 
getirerek, bu olayın son olduğuna gönülden inandığını, milletçe ortaya konan birlik ve beraberliğin de 
bunu ispat ettiğini vurguladı. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye ve Türk milletinin çok büyük bir badireyi atlattığını 
belirterek 100 bin avukat adına, TBMM Başkanı Kahraman'ın şahsında Meclisimize ve milletimize geçmiş 
olsun dileklerini sundu. 

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Türkiye Barolar Birliği'nin TBMM Ziyareti - 20 Temmuz 2016
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Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve 81 İl Müftüsünün TBMM Ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve beraberindeki 81 il müftüsünü 
kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, beraberinde 81 il müftüsüyle FETÖ'nün darbe girişiminde 
bulunduğu 15 Temmuz'daki menfur saldırıdan dolayı TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş olsun 
ziyaretinde bulundu.

Görmez, tüm millete geçmiş olsun demek, dua ve niyazlarını iletmek üzere geldiklerini ifade ederek, 
milletin, yüce Rabbin lütfu ve yardımıyla, mazlumlara tarih boyunca umut olmuş büyük feraseti ve 
dirayetiyle çok büyük bir badireyi atlattığını, bundan dolayı yüce Rabbe hamd ettiğini, Gazi Meclis'in, 
ikinci kez gazi olduğunu belirtti. 

"Yüce Rabbimiz, milletimizi, ülkemizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin" dedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, hukuka tabiatıyla uyulacağını, ancak bu yanlışa dâhil olanların gereken 
şekilde cezalandırılacağını vurgulayarak 15 Temmuz’un çok büyük dersler çıkartılacak bir olay olduğunu, 
bu noktada eğitimin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

Kahraman, 15 Temmuz gecesi uçak seslerini duyduğunda ve uçakların alçaktan uçtuğunu, televizyondan 
Boğaz Köprüsü'nün ulaşıma kapatıldığını gördüğünde derhal abdest alarak Meclis'e gittiğini belirterek 
"Kaptan nerede durur; gemide. Gemiden ilk önce fareler çıkar. Maalesef fareler var ama kaptanlar 
çok. Arkadaşlar geldi. CHP, MHP, AK PARTİ'den aktılar. Gelmeyen bir parti HDP. Onun da genel başkanı, 
grup başkanvekili telefonla aradı, 'Provokasyon olmasın diye gelmiyoruz, bizi orada sayın. Ama yarınki 
olağanüstü toplantıya geleceğiz' dediler. Dört parti ortak deklarasyon yayınladı.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Sayın Mehmet Görmez ve 81 İl Müftüsünün TBMM Ziyareti- 20 Temmuz 2016
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38 Sivil Toplum ve Meslek Kuruluşu Temsilcilerinin TBMM Ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ'nün darbe girişimine tepkilerini dile getirmek üzere TBMM’yi 
ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu aralarında Memur-Sen, HAK-İŞ temsilcilerinin de yer aldığı 
38 sivil toplum kuruluşu ve meslek kuruluşu temsilcisini kabul etti.

Yapmış olduğu konuşmada Türkiye'nin büyük bir badire atlattığını belirten Kahraman, ders alınacak bir 
olayın yaşandığını, ders alacakların da derslerini aldıklarını dile getirerek darbe girişiminin gerçekleştiği 
gece herhangi bir teklif veya telkin olmadan Meclis'i açtığını belirtti ve “gemiler için en güvenli yer 
limanlar olmasına rağmen, onların okyanuslara açılmak için yapıldığını, kenara çekilmenin mümkün 
olamayacağını” vurguladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin komuta kademesi içerisinde yapılmadığının dile 
getirildiğini anımsatan Kahraman, "Kim oluyorsunuz? Komuta kademesi içerisinde olsa ne olacak? Razı 
mı olacaktık? Hayır. Ordu kışlasında duracak. Hiçbir millet devletsiz, hiçbir devlet de ordusuz olmaz. Ordu 
muazzez bir ocak ama kışlasında duracak. Muhteşem tarihi var, bunu da lekelemek istediler. Kaç yönlü bir 
neticeye gitmek istiyorlar. Dünya, Tayyip Erdoğan'dan korkuyor, çekiniyor. Zira kendi güdümünde olmayan 
insanların devletlerin başında olmasını istemiyor, ekarte etmek istiyor." dedi.

STK'ların darbe girişimine karşı ortak açıklaması TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından okundu. 
Hisarcıklıoğlu, demokrasi ve hukuk devleti olmadan STK'ların var olamayacağını da dile getirdi.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

38 Sivil Toplum ve Meslek Kuruluşu Temsilcileri'nin TBMM Ziyareti - 20 Temmuz 2016
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM Ziyareti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ'nün darbe girişiminde bombalanarak ağır hasar gören Meclis'e 
geldi ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman’ın Gül ile görüşmesinde Başbakan Sayın Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal 
Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Sayın Pervin Buldan, Başbakan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli, Adalet 
Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Sayın Levent Gök ve MHP Grup Başkanvekili Sayın Erkan 
Akçay bulundu.

TBMM Başkanı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerini ileten Gül; Meclis'in planlı bir şekilde bombalanacağını 
kimsenin hayal edemeyeceğini, bu olayların kara bir leke olarak tarihe geçtiğini, CHP'nin, MHP'nin, 
HDP'nin ve herkesin birlik, beraberlik içinde darbeye, gece baskınına karşı çıkmasının, demokrasiyi 
sahiplenmesinin Türkiye için büyük övünç kaynağı olduğunu belirtti.Türkiye'yi bu badireden çıkarmanın 
ve normalleştirmenin iktidarla muhalefetin sağlam diyaloğuyla olacağını kaydeden Gül, şöyle devam etti:

Farklı görüşler çoğulculuğun, demokrasinin şartı ama diyalog da demokrasinin 
şartı. Sayın Başbakan'ın demeçlerini takdirle takip ediyorum. Meclis 
Başkanımızın söylediklerini de. Utanç duyacağımız bir olayı yaşadıktan sonra 
hep beraber ülkeye, vatana, demokrasiye sahip çıkmak, üzüntümüzü belki 
biraz azaltıyordur. Meclis hiçbir dönemde bombalanmadı. Karanlık günlerde 
bunlar meydana gelmedi. Tekrar geçmiş olsun.

11. Cumhurbaşkanı Gül, gece baskınının önlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 
Başbakan Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'i toplamasının, diğer siyasi partilerin 
sağlam duruş sergilemesinin örnek davranış olduğunu ifadeyle; Türkiye’nin bu acıları atlatarak normal 
günlere döneceğini, siyasi partiler arasındaki mevcut yapıcı diyaloğun bu işareti verdiğini, başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız olmak üzere herkesin Türkiye’yi bu atmosferden çıkarmak için 
elinden gelen çabayı gösterdiğini belirterek milletimize bir kez daha başsağlığı diledi.

Fotoğraf: Haydar Aktaş

TBMM Genel Kurul Salonu Dinlenme Odası - 21 Temmuz 2016

(Sağdan; Sayın Nurettin Canikli, Sayın Pervin Buldan, Sayın Binali Yıldırım, Sayın İsmail Kahraman,

Sayın Abdullah Gül, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Bekir Bozdağ, Sayın Erkan Akçay, Sayın Levent Gök)
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanlarının TBMM Ziyareti

Asker elbisesi giymiş teröristlere karşı darbeye dur diyen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi 
Akar ve Kuvvet Komutanları, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

TBMM Başkanı Kahraman, kabulde, Türkiye’de darbe devrinin kapandığını belirterek milletimizin 
sisteme sahip çıkmasının ve demokrasiyi özümsemesinin çok güzel bir olay olduğunu, dünyanın sayılı 
devletlerinden olan, çok geniş bir kültür coğrafyasına sahip, 80 milyon nüfuslu ülkemizin darbeyle 
yönetilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Kahraman, darbe girişimi gecesi yaşananları da paylaşarak uçak seslerini duyduktan sonra abdest alarak 
doğrudan Meclis'e geçtiğini ve Meclis'i açtığını, Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara çağırmasının 
bu süreçte en müessir hadise olduğunu, Silahlı Kuvvetlerde kayıpların bulunduğunu, ülkemizin yaralarını 
en kısa zamanda saracağını ve bu olaydan gerekli derslerin çıkartılacağını ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar "Gazi Meclisimize bu şekilde saldırıda bulunulması, bunun 
asker elbisesi giymiş hainler, teröristler tarafından yapılması, biz gerçek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını 
derinden yaralamıştır, derinden üzmüştür. Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
gerçekten kara bir lekedir. El birliğiyle çalışmak suretiyle Allah'ın bizlere bu pisliği, lekeyi silme fırsatı ve 
imkânı vermesini diliyorum." dedi. Genelkurmay Başkanı Akar ve Kuvvet Komutanları daha sonra Meclis'in 
saldırılardan hasar gören bölümlerini incelediler.

Fotoğraf: TBMM Arşivi

TBMM Başkanı'nın Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarını Kabulü - 24 Temmuz 2016

(Sağdan; Org. Sayın İbrahim Yaşar, Hv. Org. Sayın Abidin Ünal, Org. Sayın Salih Zeki Çolak, 

Sayın İsmail Kahraman, Org. Sayın Hulusi Akar, Ora. Sayın Bülent Bostanoğlu, Org. Sayın Yaşar Güler)
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Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili  

19 Temmuz 2016

İngiltere AB Bakanı Alan Duncan

20 Temmuz 2016
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün

25 Temmuz 2016

Kırgızistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Cinibay Tursunbekov

22 Temmuz 2016
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Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar

27 Temmuz 2016

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunfort

1 Ağustos 2016 
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Kafkas Müslümünları İdaresi Başkanı Şeyhülislam Allahşükür Paşazade

09 Ağustos 2016

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland

03 Ağustos 2016
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AB Ülkelerinin Büyükelçileri

15 Ağustos 2016

Filistin Dışişleri Bakanı Riad el-Malik

11 Ağustos 2016



Gazi Meclis'te O Gece

197

AGİTPA Başkanı Christine Muttonen

16 Ağustos 2016

Darbe girişimi sonrası TBMM'den AGİTPA Başkanlığına gönderilen mektup ve cevabı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

17 Ağustos  2016

Pakistan Senatosu ve Milli Meclis Milletvekili Heyeti

18 Ağustos  2016
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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden

24 Ağustos 2016

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius

22 Ağustos 2016
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani

24 Ağustos 2016

Parlamentolararası Kudüs Platformu Başkanı Hamid Bin Abdullah el Ahmar

25 Ağustos 2016



Gazi Meclis'te O Gece

201

Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders

29 Ağustos 2016

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schluz

01 Eylül 2016
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

09 Eylül 2016

Japonya Uzay Politikaları Bakanı Yosike Tsuruho

08 Eylül 2016
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

24 Ekim 2016

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Adel el Hureyfi

29 Eylül 2016
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DEMOKRASİ VE ŞEHİTLER MİTİNGİ 

7 Ağustos 2016 Pazar Yenikapı-İSTANBUL

Darbe girişiminden üç hafta kadar sonra Ağustosun 7’sinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yenikapı 
Miting Alanı’nda “Demokrasi ve Şehitler Mitingi” düzenlendi. “Türkiye’nin en geniş katılımlı mitingi” 
olarak tarihe geçen “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”, her siyasi görüşten insanı, vatan uğrunda bir kez 
daha “tek yürek” hâline getirdi.

“Demokrasi ve Şehitler Mitingi”, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın alana gelişinin 
ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in 7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler 
Mitinginde Yapmış Olduğu Dua

Âmin. 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Elhamdülillahi rabbülâlemîn, vel âkibetü lil müttakin. Velâ udvane illa alez zalimin. 
Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîn.

7 Ağustos Demokrasi ve Şehitler Mitingi Davetiyesi
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Ey bizleri var eden, rahmetiyle bütün kâinatı kuşatan yüce Rabb’imiz, bu muhteşem 
birlik tablosuna rahmet eyle.  Bu muhteşem birlik şölenine rahmetinle tecelli eyle. 

Allah’ım, bugün, milletçe Yenikapı’da, 81 ilimizin bütün meydanlarında, bütün 
renklerimizle, bütün tonlarımızla, bütün farklılıklarımızla huzuruna geldik, ellerimizi 
tek gaye için açtık. Duamızı, niyazımızı kabul eyle Allah’ım. 

Allah’ım, bu toprakları vatan kıldığımız günden bugüne kadar, aziz milletimizi nice 
felaketlerden, nice ihanetlerden korudun. 15 Temmuz gecesinde milletimizi bir 
ihanetten, bir işgal hareketinden kurtardığın için sana hamdediyoruz. Hamdimizi, 
şükrümüzü, senamızı kabul eyle Allah’ım. 

Allah’ım, millet olarak huzurundayız. 15 Temmuz gecesinde canlarını milletin 
hukuku için siper eden, dillerinde tekbir, kulaklarında sala sesi olan, tanklara 
meydan okuyarak canlarını aziz milletimize siper eden aziz şehitlerimizi rahmetine 
gark eyle Allah’ım.  Aziz şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Malazgirt, Çanakkale 
şehitleriyle, Kurtuluş Savaşı’mızın şehitleriyle, Sakarya şehitleriyle birlikte haşrolmayı 
nasip eyle Allah’ım. 

Allah’ım, şehitlerimizin bize emanet bıraktığı ailelerine, annelerimize, babalarımıza, 
kardeşlerimize, eşlerine ve aziz milletimize sabır ve metanet ihsan eyle Ya Rabb'i. 

Allah’ım, aldıkları yaraları vücutlarında bir İstiklal Madalyası gibi taşıyan bütün 
gazilerimize, bütün yaralılarımıza acil şifalar ihsan eyle. 

Allah’ım, hürriyet ve istiklaline âşık olan bu aziz milleti bir nefes hürriyetsiz, bir saniye 
istiklalsiz bırakma. 

Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez'in 
7 Ağustos Yenikapı 
Mitingindeki Duası

Diyanet İşleri Başkanı 

Prof. Dr. Sayın Mehmet Görmez 

Yenikapı Mitingi - 7 Ağustos 2016
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Allah’ım, imanına, ezanına, bayrağına, vatanına, Kur'an’ına sevdalı olan bu aziz 
milleti ezansız, vatansız, bayraksız bırakma. 

Allah’ım, milletimize bu ihaneti reva görenleri affetme. Sureti haktan görünerek 
bizim güzel duygularımızı çalan, bizim hayır duygularımızı istismar eden, bizim 
zekâtlarımızı çalan, sadakalarımıza el koyan, evlatlarımızı alan, evlatlarımızı çalan 
bu ihanet şebekesine fırsat verme Allah’ım. 

Allah’ım, halkımız, ordumuza “Peygamber ocağı” adını verir. Halkımızın 
“Peygamber ocağı” dediği ordumuzu, ismini Hazreti Muhammed Mustafa’dan alan 
Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi, her türlü dâhilî ve haricî fitne ve fesattan sen 
muhafaza eyle Allah’ım. 

Allah’ım, Asya’dan Afrika’ya, Gazze’den Bosna’ya dünyanın muhtelif yerlerinde 
15 Temmuz gecesinden şu ana kadar milletimiz için gözyaşı döken, milletimizin 
istiklal ve istikbali için dua ve niyazda bulunan mazlumların hürmetine milletimizi 
her türlü kötülükten muhafaza eyle Allah’ım. 

Allah’ım, tarih boyunca mazlumun yanında yer alan bu aziz milleti zalimlere yem 
eyleme Ya Rab. Zalimlerin, münafıkların şerrinden, kötülüklerinden sen muhafaza 
eyle Allah’ım. 

Allah’ım, Yenikapı’daki bu varlığımızı, şehirlerimizin bütün meydanlarındaki 
kıyamımızı sen bir milat eyle Allah’ım.  Birlik miladı olsun Allah’ım. Yenikapı’da yeni 
kapıları aç milletimize Ya Rab, hayır kapılarımız, iyilik kapılarımız, barış kapılarımız, 
adalet kapılarımız hep açık olsun Ya Rabb’i. 

Allah’ım, milletimizin fertleri arasında kalpleri arasına kin, öfke ve nefret koyma 
Ya Rab.  Şu andan itibaren kıyamet sabahına kadar bu cennet vatan üzerinde 
kalplerimizi birbirine kenetle Ya Rab. Kardeşlik hukukuna riayet edenlerden eyle Ya 
Rab. Birbirimizin hukukunu, birbirimizin saygısını kendi saygımız, kendi hukukumuz 
kabul eyle Ya Rab.  

Allah’ım, bu fitne ve fesatlarla mücadele etmede milletimize güç ve kuvvet ver 
Allah’ım. Zalimlerin zulmüne rağmen bizi adaletten ayırma Ya Rab. Zalimlerin 
zulmüne rağmen, millet olarak bizi haktan ve adaletten ayırma Ya Rab. (“Âmin” 
sesleri) Kin, öfke ve intikamla hareket etmeyi milletimize nasip etme Ya Rab. Fakat 
bu millete bu ihaneti reva görenleri kahruperişan eyle Ya Rab.  Bu millete bu ihaneti, 
bu işgali, bu katliamları reva görenleri sen kahruperişan eyle Ya Rab.  Kötülerin 
kötülüklerine rağmen bizi iyilikten ayırma Ya Rab. Kötülerin kötülüklerine rağmen 
bizi iyilikten ve ihsandan ayırma Ya Rab. Milletimizin idarecilerini, milletimizin 
senin rızana ve milletimizin ebediyete kadar bu topraklarda istiklal ve istikbali için 
çalışmalarında muvaffak eyle Ya Rab.

Âmin ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbülâlemîn el Fatiha. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli 
kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini 
Fetullahçı Terör Örgütü’ne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

Türk milletinin başka bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ecdadımız 100 yıl önce hangi idrakle Çanakkale’de kanının son damlasına 

kadar mücadele ettiyse, 15 Temmuz’da da aynı iradeyle FETÖ’cü terör örgütünü, 

darbecileri geri püskürttük. Gazi Mustafa Kemal’in İstiklal Harbi’ni başlatmasını ve 

zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz’da Türkiye’nin tüm 

şehirlerinde adeta kol geziyordu.

15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara 

değil, aynı zamanda askerî sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, 

rayından çıkmayacağını göstermiştir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dünyanın dört bir tarafında gözü ve gönlü bizimle olan kıymetli 
kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden, canı pahasına ülkesini 
Fetullahçı Terör Örgütü’ne, işgalcilere teslim etmeyen aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla 
hasretle, muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

Türk milletinin başka bir millet olduğunu dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ecdadımız 100 yıl önce hangi idrakle Çanakkale’de kanının son damlasına 

kadar mücadele ettiyse, 15 Temmuz’da da aynı iradeyle FETÖ’cü terör örgütünü, 

darbecileri geri püskürttük. Gazi Mustafa Kemal’in İstiklal Harbi’ni başlatmasını ve 

zafere ulaştırmasını sağlayan inancın bir benzeri, 15 Temmuz’da Türkiye’nin tüm 

şehirlerinde adeta kol geziyordu.

15 Temmuz, dostlarımıza bu ülkenin sadece siyasi, ekonomik, diplomatik saldırılara 

değil, aynı zamanda askerî sabotajlara karşı da güçlü olduğunu, yıkılmayacağını, 

rayından çıkmayacağını göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 

Yenikapı Mitingi - 7 Ağustos 2016
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Geldiğimiz noktada saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, tüm siyasi 

partileriyle, tüm kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır, diğer tarafta ise kimi 

etnik istismar, kimi dini istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan terör örgütleri 

vardır. Onların arkasındaki karanlık güçler vardır. Devletinden, milletinden, haktan 

ve hakikatten yana olan herkes bugün burada, Yenikapı’dadır. Buradan 80 vilayete 

selam olsun. Buradan 79 milyona selam olsun.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Yenikapı Konuşması 
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Geldiğimiz noktada saflar gayet net. Bir tarafta tüm kurumlarıyla, tüm siyasi 

partileriyle, tüm kesimleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır, diğer tarafta ise kimi 

etnik istismar, kimi dini istismar, kimi ideolojik sapkınlık içinde olan terör örgütleri 

vardır. Onların arkasındaki karanlık güçler vardır. Devletinden, milletinden, haktan 

ve hakikatten yana olan herkes bugün burada, Yenikapı’dadır. Buradan 80 vilayete 

selam olsun. Buradan 79 milyona selam olsun.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman da, Demokrasi ve Şehitler Mitingindeki 
konuşmasında, Gazi Meclis’in, darbeye karşı büyük bir direniş göstererek ikinci gazi payesini hak ettiğini 
söyledi. Milletçe muhteşem bir beraberliğin sergilendiği bir meydanda tek ses, tek yürek oluşumundan 
gurur duyduğunu ifade eden Kahraman:

Bugün, 15 Temmuz şehitlerimizi anmak ve darbeye karşı demokrasimizin 

kazandığı zaferi taçlandırmak için bir aradayız. Ay yıldızlı bayrağımız altında; tek 

millet, tek devlet, tek vatan şuuru içinde olduğumuzu haykırmak ve darbeleri tarihe 

gömdüğümüzü bütün dünyaya duyurmak için bir aradayız.

Dünyada gazi unvanı bulunan tek parlamento Türkiye Büyük Millet Meclis'idir. 

Çalışma günü olmamasına rağmen 15 Temmuz gecesi, darbe harekâtının 

başlaması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'miz hemen açıldı. Ve gece boyunca 

açık tuttuk. Ertesi gün olağanüstü toplantı yaptık  ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

grubu bulunan 4 partinin imzaladığı bir ortak bildiri yayımladık. Partiler, darbenin 

karşısında, demokrasinin yanında durduklarını dünyaya açıkladılar. İradeye 

konulmak istenen ipoteğe karşı koyarak ikinci defa Meclisimiz gazilik payesini hak 

etti. Milletçe yaptığımız şanlı direnişe tahammül edemeyen meczuplar, milletin 

bağrını, kalbini bombaladılar. Meclisimize bomba attılar.

Milletçe yaptığımız 
şanlı direnişe 

tahammül 
edemeyen 

meczuplar, 
milletin 

bağrını, kalbini 
bombaladılar.

TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman’ın 

Yenikapı 
Konuşması 
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AK PARTİ Genel Başkanı, Başbakan Binali Yıldırım

AK PARTİ Genel Başkanı Başbakan Sayın Binali Yıldırım da FETÖ’nün darbe girişimi karşısında milletin 
direnişiyle destan yazıldığını söyledi. Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

Üzerimizden uçaklar uçtu, tanklar caddeleri işgal etti, asker kıyafetindeki teröristler 
silahlarıyla millete kan kustu. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız milleti 
meydanlara davet etti. Selalar okundu, ezanlar baştan başa Türkiye’de yankılandı. 
İşte bu aziz millet, İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de 81 vilayette hep birden şunu 
söyledi, ‘Toprağın üzerinde şerefsiz yaşamaktansa, toprağın altında şerefle yatarız, 
şehit oluruz, gazi oluruz’. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda destan yazan bu millet, 
aynı ruhla 15 Temmuz destanını da yazdı.

Allah’a hamdolsun, toprağın altında şerefiyle yatan şehitlerimiz sayesinde bugün 
bu topraklarda şerefimizle, bağımsızlığımızla, kardeşliğimizle bir olarak, beraber 
olarak yaşıyoruz. Allah şerleri hayra çevirir, bizi öldürmeyen her darbe bizi daha da 
güçlendirir işte burada olduğu gibi.

Yüzyıl önce bu toprakları işgal ettiler, ama biz oradan tek bir devlet, tek bir millet 
olarak doğduk. İşte bugün bize kötülük yapacaklarını zannedenler yanıldılar, 
muhteşem, bu tarihî, anlamlı tabloyu hesap edemediler.

Türkiye’yi milletimizle, siyasi partilerimizle, sivil toplumlarımızla liderliğimizde 2023 
hedeflerine taşıyacağız. Türk-Kürt, Alevi-Sünni arasındaki muhabbet, dayanışma, 

kardeşliği daha da geliştireceğiz.

Toprağın 
üzerinde şerefsiz 
yaşamaktansa, 
toprağın altında 
şerefle yatarız, 
şehit oluruz, 
gazi oluruz.

Başbakan 
Binali Yıldırım’ın 
Yenikapı 
Konuşması 
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 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında, TBMM’yi 15 Temmuz 
akşamı sabaha kadar açık tutan ve yöneten TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a teşekkür etti. TBMM’nin 
gazi, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclis olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: 

TBMM sabaha kadar çalışarak darbecilere dik durarak, sadece kendi onurunu değil 

sizin seçip parlamentoya gönderdiğiniz milletvekillerinin onurunu ve milletimizin 

onurunu korumuştur. O nedenle parlamentoda grubu bulunan 4 siyasi partinin 

liderleri ve milletvekilleri darbeye karşı açık net bir tavır koymuşlardır. Darbeye karşı 

demokrasi bildirgesini hep beraber imzalamışlardır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neden ve niçin bu noktaya gelindiğini sorarak, teşhisi doğru 
konulduğunda tedavinin de güzel olacağını söyledi. “Bir musibet, bin nasihatten evladır.” diye bir 
atasözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında halkın, tankların önüne siper 
alarak, canını siper ederek demokrasiyi savunduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, 

Siz bir tarih yazdınız. Türkiye’ye bir tarih kazandırdınız. Sadece darbe değil, 

demokrasi üzerinde tüm vesayetleri reddetmeliyiz. Demokrasi milletin iradesidir. 

Milletin iradesi üzerindeki her türlü gölgeye son vermeliyiz. Bu azim ve kararlılıkla 

yola çıkmalıyız. Onun için "Ne darbe, ne dikta, yaşasın tam demokrasi!" diyoruz.

CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

Yenikapı 
Konuşması 

Siz bir tarih 
yazdınız.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli

“Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
sözlerine, “Türkiye tüm güzellik ve görkemiyle yeni bir sefere Yenikapı’dan başlamaktadır. Türk milleti 
kaderine sahip çıkmaktadır. Hepinizle övünüyorum, Türk milletiyle iftihar ediyorum.” diyerek başladı. 
FETÖ’nün darbe teşebbüsünde TBMM’yi, emniyet ve istihbarat kuruluşlarını bombalayan, sivil ve 
masum vatandaşları katledenlerin “Yaratılmışların en aşağısı, en alçağı” olduğunu belirten Bahçeli, 
sözlerine, milletin oynanan oyunlara, fitnelere rağmen cesaretle dik durduğunu, kardeşliği inançla 
savunduğunu da ekledi.

Alim ve hoca görünümlü bir teröristin sığındığı Pensilvanya’dan estirdiği beddua seanslarıyla, nefret 
söylemleriyle, öfke nöbetleriyle çetesine, cinayet örgütüne “Türkiye’ye vurun.” emri verdiğini ifade 
eden Bahçeli, Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin milletin silahını yine millete çevirdiğini, milletin 
imkânlarını kullanarak yine millete öldürücü darbe vurmak istediğini anlattı.

Kim, milletimize biçilmek istenen bu kefeni kader diye kabul edebilirdi? Hangi 

millet ve vatan sevdalısı kardeşim olanları hazmedebilirdi? Tanı ağarmayan zifiri 

geceye mahkûm etmek istediler, itiraz ettiniz. İradenizi çalmak istediler, reddettiniz. 

Yeri geldi tankın önüne yattınız. Yeri geldi kurşunların üzerine tıpkı gül bahçesine 

girercesine yürüdünüz. Ateşe, kine, nifaka kafa tuttunuz, ihanete bu aziz vatanı dar 

ettiniz. Çünkü siz Türk milletisiniz. Çünkü siz Türkiye’siniz. Sizler büyük bir ecdadın, 

muazzam bir tarihin mirasçılarısınız!

Türk milletiyle 
iftihar ediyorum.

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli’nin 
Yenikapı 
Konuşması 
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Türk milletinin küresel mahfillerde yazılan senaryoların ve dost görünümlü düşmanların farkında 
olduğunu kaydeden Bahçeli, 

Bu vatan üç beş teröristin keyfî ve sözde vaazlarıyla düşmeyecektir; zira bu 

vatan, toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. "Bayrakları bayrak 

yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır."   Ve üzerinde 

yaşadığımız topraklar vatandır, nitekim tertemiz şehit kanıyla yoğrulmuş, karılmış 

ve karışmıştır.

Konuşmasına, yeni bir sayfa açılmasını isteyerek devam eden Bahçeli, millî bir uzlaşmayla, hukukun 
üstünlüğünü gözeterek, insan hak ve özgürlüklerini muhafaza ederek, geleceğin haritasının çizilmesi 
gerektiğini anlattı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde yaptığı konuşmada, 
her yönüyle millî ve yerli olan yüksek siyasi liderlikçe verilen direktifler doğrultusunda asil millet ve 
onun bağrından çıkan TSK’nın gerçek evlatlarıyla, emniyet mensuplarının kahramanca ve ferasetle 
15 Temmuz’daki hain darbe girişimine karşı koyduğunu dile getirdi. Akar, bu rezaleti Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'ne mazisi şan ve şerefle dolu TSK’ya ve asil millete yaşatan hainlerin en ağır                                                                         
şekilde cezalandırılacağını dile getirerek; 

Bayrak, vatan, 
devlet ve millet 

için ölürsem şehit, 
kalırsam gazi…

Genelkurmay Başkanı 
Hulusi Akar’ın 

Yenikapı 
Konuşması 



Gazi Meclis'te O Gece

216

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu nedenle sizlerin yüce milletimizin asker 

elbisesi içerisine girmiş eli kanlı caniler, hainlerle, görevinin başında olan, ülkemizin 

bekası için aynı zamanda bölücü terör örgütü PKK ve sınırlarımızın hemen yanı 

başındaki diğer tehditlerle de canla başla mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin 

kahraman, fedakâr mensuplarını çok iyi ayırt ederek davranması bu zor süreçte 

bizlere güç ve moral vermiştir. Bundan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum, 

şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi, güven ve sevginin de 

ülkemizin, asil milletimizin birlik bütünlük ve güvenliği bakımından hayati öneme 

haiz olduğunun da bilincindeyiz. Asil milletimizin gözünü budaktan esirgemeden, 

canı pahasına millî iradenin hâkimiyeti ve demokrasinin idamesi için gösterdiği 

kahramanlık, fedakârlık her türlü takdirin üzerindedir. Her zaman saygıyla ve 

şükranla anılacaktır. Bundan dolayı bir kez daha sizlerin şahsında asil milletimize 

saygı ve şükranlarımızı sunuyorum.

Orgeneral Akar, TSK’nın demokrasi ve hukukun üstünlüğüne bağlı, sadık, ezici çoğunluğunun devleti 
ve milletiyle birlikte hareket etme yönünde takındığı tutumla bütünleşerek tarihsel niteliği olan ordu 
millet kavramının daha da güçlenmesini sağladığını söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret 
ettiği “Hâkimiyet Milletindir.” düsturunun en temel anlayışları olduğunu ve bu anlayışın sonsuza dek 
süreceğini vurguladı.
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’IN MİLLETVEKİLLERİNE 
GÖNDERDİĞİ MEKTUP
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SARAJEVO, BOSNIA 
AND HERZEGOVINA 

ZURICH, SWITZERLAND

SARAJEVO, BOSNIA 
AND HERZEGOVINA 

ZURICH, SWITZERLAND

TÜRKİYE DIŞINDA YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN 
15 TEMMUZ TEPKİLERİ

Saraybosna, Bosna-Hersek

Zürih, İsviçre
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GAZA CITY, PALESTINE 

MILAN, ITALY 

GAZA CITY, PALESTINE 

MILAN, ITALY 

Gazze, Filistin

Milano, İtalya
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U.S. Boston,Pennsylvania, Chicago | Germany Berlin, 

Cologne | Azerbaijan Baku | Australia Melbourne 

| Austria Vienna | Belgium Brussels | Bosnia and 

Herzegovina Sarajevo | Morocco | Palestine Gaza City 

| France Strasbourg | Italy Milan | Sweden Stockholm 

| Switzerland UN Geneva, Zurich | Canada Toronto | 

Qatar | Kosovo Prizren | Libya Tripoli | Lebanon Beirut | 

Luxembourg | Hungary Budapest | Macedonia Skopje | 

Pakistan | Somalia | Syria Azaz | Tunisia | Jordan Amman

Cities in which anti-coup protests were held

OUTSIDE FETULLAH GULEN’S 
RESIDENCE IN PENNSYLVANIA, U.S. 

Pensilvanya, ABD

Rabat, Fas
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Türkiye, Avrupa Birliği için anahtar bir 
ortaktır. AB, demokratik olarak seçilmiş 
olan hükûmeti, ülkenin kurumlarını 
ve hukukun üstünlüğünü tam olarak 
desteklemektedir.

Türkiye anayasası ve demokrasisine karşı 
işlenen bu suçu şiddetle kınıyorum.

Yunan hükûmeti ve halkı Türkiye’deki 
durumu takip etmektedir. Yunan 
halkı demokrasi ve anayasal düzeni 
desteklemektedir.

Türkiye’deki durumu yakından takip 
ediyoruz ve ülkedeki düzen ve istikrarın 

en kısa sürede tekrar sağlanmasını ümit 
ediyoruz.

Türkiye’de demokratik olarak seçilmiş olan 
hükûmete ve şahsında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimizi ifade 
etmek istiyoruz.

Kalla, darbe girişimini “çok endişe verici” 
olarak tanımlarken Türk hükûmeti ve 

demokrasisine desteğini ifade etti.

Şiddet yoluyla yönetimi ele geçirme 
çabalarını şiddetle kınıyorum. Türkiye’de 

kamu düzeninin hızla tekrar sağlanmasını 
diliyor ve Türk halkının hayatlarının 
normale dönmesini ümit ediyorum.

Darbe girişiminin sona ermesinden dolayı 
memnunuz.

İspanya, büyük bir dost ve anahtar 
müttefiki olan Türkiye’deki darbe 

girişimini açık ve koşulsuz bir biçimde 
kınamakta ve meşru yöneticiler ile 

demokratik olarak seçilmiş kurumlara 
desteğini deklare ederek anayasal düzen 

ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulması 
çağrısında bulunmaktadır.

Ne yazık ki bazılarının tank, uçak ve 
helikopter kullanarak yönetimi ele 

geçirebileceklerini ve halk tarafından seçilmiş 
hükûmeti devirebileceklerini düşünenlerin 

var olduğu bir bölgede yaşamaktayız. 
Askeri darbeler ve insanların üzerine silah 
ve tankları doğrultma zamanı geçmiştir. 

Bugün İran, Türkiye, Suriye, Irak, Lübnan ve 
Bahreyn’in sorunlarını ancak seçim sandıkları 

çözebilir.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani  

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Nishani

Avrupa Birliği Liderleri

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

Gürcistan Cumhurbaşkanı 
Giorgi Margvelaşvili

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Belçika Başbakanı Charles Michel

Çin Dışişleri Bakanlığı

Endonezya Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla

DÜNYA LİDERLERİNDEN 15 TEMMUZ TEPKİSİ
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Başkan (Barack Obama) ve Dışişleri Bakanı 
(John Kerry) Türkiye’deki tüm tarafların 
demokratik olarak seçilmiş olan hükûmeti 
desteklemeleri, itidalli davranmaları ve şiddet 
ve kan dökmekten kaçınmaları gerektiği 
üzerinde görüş birliği içindedirler.

Devletlere karşı anayasaya aykırı ve 
şiddet içeren yöntemler kullanılmasını 

kategorik olarak reddediyoruz. Hayatını 
kaybedenlere başsağlığı diliyor ve 

Türkiye’de anayasal düzen ve istikrarın 
en kısa sürede tekrar kurulmasını ümit 

ediyoruz.

Ukrayna, Türk halkına ve ülkenin seçimle 
gelmiş yöneticilerine güçlü desteğini ifade 
etmektedir.

Almanya hükûmeti adına Türk ordusunun 
bazı unsurlarının ülkenin seçilmiş 

hükûmeti ve Cumhurbaşkanını güç 
kullanmak suretiyle düşürme girişimini 

şiddetle kınıyorum. Bu darbe girişimi 
sırasında çok sayıda insanın ölmesi 

trajiktir.

Tüm Kanadalılar adına bu gece Türkiye’de 
meydana gelen olaylardan duyduğumuz 

kaygıyı ifade etmek isterim. Tüm taraflara 
itidal çağrısında bulunuyoruz. Kanada, 
Türkiye’de demokrasinin korunmasını 

desteklemektedir.

Türkiye bizim bir üyemiz ve bizler 
Türkiye’deki demokratik kurumları ve 
yetkilileri destekliyoruz. Şu anda önemli 
olan düzeni tekrar sağlamak, soğukkanlı 
davranmak ve demokratik kurum ve 
kuralları korumaktır.

Seçim sandıkları ile ortaya konan halk 
iradesini ortadan kaldırmaya yönelik 

anayasaya aykırı girişimlere hep 
beraber karşı duruyoruz. Hangi surette 

olursa olsun darbelere müsamaha 
gösterilmemelidir. Özgürlük, güvenlik 
ve refahımızın temelinde yatan unsur 

demokratik süreçtir.

Amaçlananın tam tersi olacaktır… 
Ve kimin güvenilmez olduğu ortaya 

çıkacaktır.

Renzi, Türkiye’de meydana gelen son 
olayları yakından takip ettiğini ve darbe 

girişiminin başarısız olmasından ötürü 
memnuniyetini ifade etmiştir.

ABD Başkanı Barack Obama

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi
(AKPM) Başkanı Pedro Agramunt

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı 
Bakir İzzetbegovic

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Kanada Başbakanı Justin Trudeau

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

İtalya Başbakanı Matteo Renzi

Malezya Başbakanı Najib Razak
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İngiltere Başbakanı Therasa May, ülkesinin 
Türkiye’de demokratik yollarla işbaşına 
gelmiş kurumlara desteğini vurguladı. May 
şöyle dedi: “Ordudaki bir kısım unsurlar 
tarafından yapılan darbe girişimini kesin 
olarak kınıyoruz. Daha fazla şiddet olayı 
yaşanmaması için herşey yapılmalıdır."

Türkiye için tek seçenek anayasal düzen ve 
hukukun üstünlüğüne tekrar dönülmesidir.

Cuburi, Türkiye parlamentosuna yapılan 
saldırıyı kınadı ve Türkiye’de siyasal süreç 
ve demokratik sisteme saygı duyulması 
gerektiğini vurguladı.

Türkiye’deki darbe girişimini kınıyor ve 
AB’nin Türkiye’deki seçilmiş kurumlara 

olan desteğini tekrar vurguluyoruz. 
Avrupa Birliği, Türkiye ve Türk halkı ile 

dayanışma içindedir.

Fransa, sükûnetin hızlı bir şekilde tekrar 
sağlanacağına inanmaktadır. Türk 

demokrasisinin bu sınavdan güçlenerek 
çıkacağını ve temel özgürlüklere tam 

olarak saygı gösterileceğini ümit 
etmektedir.

İstanbul ve Ankara’daki darbe girişimini 
kınıyorum. Türk halkının içinde bulunduğu 

demokratik yoldan geri dönülmesi kabul 
edilemezdir. Somali, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve hükûmeti 
tümüyle desteklemektedir.

Türkiye’de demokrasi ve demokratik yollarla 
göreve gelmiş hükûmete tüm halk ve tüm 

siyasal partiler tarafından gösterilen desteği 
memnuniyetle karşılıyorum. Soğukkanlılık ve 
itidal gösterilmesi ve Türkiye’deki demokratik 

kurumlar ve anayasaya tam olarak saygı 
duyulması çağrısında bulunuyorum.

Türk halkının bu karmaşadan çıkacak 
donanıma sahip olduğunu ve demokratik 

olarak göreve gelmiş hükûmet ve 
kurumların yetkilerine tekrar kavuşacağını 

ümit ediyorum.

Türkiye’nin istikrarı tüm bölge için 
anahtardır. Bizler ülkede demokratik 
yollardan göreve gelmiş hûkûmeti ile 

hukuk ve kamu düzenini destekliyoruz.

İngiltere Başbakanı Theresa May

Romanya Başbakanı Dacian Cioloş

Irak Meclis Başkanı Selim El Cuburi Kosova Devlet Başkanı Hashim Thaçi

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi 
Federica Mogherini ve  Komşuluk Politikası 

ve Genişleme Müzakereleri Yüksek Komiseri 
Johannes Hahn
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Suudi Arabistan, Ekselansları Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hûkûmet 
tarafından yönetilen kardeş ülke Türkiye 
Cumhuriyetinde anayasal meşruiyet ve Türk 
halkının iradesi doğrultusunda normalleşmenin 
sağlanmasını memnuniyetle karşılamaktadır.

Rabbah, Türk halkının liderlerini ve 
demokrasilerini korumakla büyük bir mucize 
gerçekleştirdiklerini ifade ederek Allah’tan 
ümmeti korumasını dilemiştir.

Avustralya, tüm taraflara sükunet ve itidal 
gösterilmesi ve Türkiye’deki demokratik 

kurumlara saygı duyulması çağrısında 
bulunmuştur.

Darbe girişimi tam anlamıyla 
şoke ediciydi. Darbeciler ülkenin 
parlamentosunu ve demokratik 

kurumlarını bombalıyordu. Bu darbe 
girişimi en güçlü şekilde kınanmalıdır 

ve aslında ben 15 Temmuz gecesi bu 
girişimin kabul edilemez olduğunu açık 

bir şekilde söyledim.

Emir, başarısız olan darbe girişimini kınamış 
ve Katar’ın kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile 

dayanışma içinde olduğunu ve bu ülke 
tarafından güvenlik, anayasal meşruiyet 

ve hukukun üstünlüğünün korunması için 
alınan tüm önlemleri desteklediğini ifade 

etmiştir.

Demokrasiye olan bağlılık ve desteklerini 
karanlık ve anarşi güçlerine karşı durarak 

gösteren cesur ve dirençli Türk halkının azim 
ve kararlılığına derin hayranlık duyuyoruz.

Suudi Arabistan Kralı Salman Bin Abdülaziz

Fas Ulaştırma Bakanı Abdülaziz Rabbah

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamid es-Sani

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull
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TBMM’DEN DARBE GİRİŞİMİNİ ANLATMAK ÜZERE YURT DIŞINA 
GÖNDERİLEN MEKTUPLAR

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın mevkidaşı Prof. Dr. Ehliman 
Emiraslanov’a göndermiş olduğu mektup.
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SONUÇ

Bazı özel zamanlar bazı kurumları, zamanları, kişileri veya mekânları benzerlerinden ayırarak özel bir makama taşır. 

Bu aslında kişilerin kendi başlarına karar verdikleri bir önem derecesi değildir. Bu, kişilerin herhangi bir mekânı öne 

çıkarma isteklerinin de bir sonucu değildir. Bu isimler bir anda umumun zihninde aynı şeyi çağrıştıran imgeler hâlini 

alıverir. Bu imgeler tamamen olayın tabii akışı ile kendiliğinden oluşuverir. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat 

gibi isimlerdir bunlar. Normal hâliyle birer kelime veya sayıdan ibaret gibi görünen bu tarih ifadeleri aslında o günü 

bizzat yaşayan insanlar için artık birer has isimdirler ve tarihte kendilerine has özel bir makama yerleşmişlerdir; 

zikredildiklerinde taşıdıkları imge değerinden dolayı herkeste aynı düşünceleri duyguları hatırlatırlar.

Bu gelişme süreci dikkate alındığında 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 15/7 diye bir kısaltma hâlinde 

adlandırılması muhtemeldir. Ama henüz böyle bir anonim isim ortaya çıkmadı. Şu ana kadar o gece yaşanan şeyin 

adı “15 Temmuz İhanet Gecesi” olarak ifade edilmektedir. Çünkü o gece yaşanan sadece bir “olay” değildi; o gece 

yaşanan şey “Vatana İhanet"ti, bir “iç savaş girişimi”ydi, bir “işgal girişimi”ydi.

15 Temmuz’da darbeye kalkışanların bu hareketine sadece darbe teşebbüsü değil de “ihanet” denmesinin ve darbeci 

yerine “hain” sıfatının kullanılmasının nedenini iyi anlamak ve anlatmak gerektiğini düşünüyorum. O gece sadece 

hükûmeti devirmeye çalışan bir güruh olsaydı bu, “ihanet” ve “hain” adlandırmaları tartışılabilirdi. Ancak o gece 

bu vatanın askerine, polisine ve vatandaşlarına ölüm yağdıran ve sadece meşru hûkûmeti hedef almayıp, devletin 

ve milletin kalbi olan TBMM gibi kurumlara bomba yağdırmak suretiyle düşmanın yapmadığını/yapmayacağını 

yapmaya kalkışan, yani Devletine, milletine açık açık ihanet eden gözü dönmüş bir topluluk vardı. Bu topluluğun 

yaptığına “ihanet”, topuna birden de “hain” demek tartışma götürmez bir gerçektir.

Bu kitap, “Darbe” ile “İhanet” in, “Darbeci” ile “Hain” in arasındaki farkı bütün dünyanın görmesi, o geceyi yaşayanları 

bu tür teşebbüsleri unutmaması, rehavete kapılmaması, yeni nesillerin de bu tür girişimlere karşı uyanık olması 

için hazırlanmıştır. Yıllarca dünyanın değişik bölgelerinde cepheden cepheye koşmuş Türk milleti böylesine bir 

ihaneti hiç görmedi. İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif’in “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” 

diye ettiği duayı, bu cennet vatana göz diken düşmanlardan gelebilecek tehlikelere karşı söylemiş olduğundan hiç 

şüphemiz yoktu, Temmuz’un 15’ine kadar… Maalesef bu düşman, Mehmet Akif’in dahi tahmin edemediği bir 

şekilde kendi içimizden, kendi bağrımızdan, kendi can evimizden çıktı.

Bu çalışmanın mesajını şöyle bir duayla bitirmek istiyorum: “Allah hiçbir millete, kendi evladı gibi gördüklerinden 

hançer yemeyi, kendi kalbine acımasızca hançer yemeyi nasip etmesin. Böyle acı tecrübelerden insanoğlunu 

muhafaza buyursun.”
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Ömer HALİSDEMİR
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1 Erkan ER

2 Yasin Bahadır YÜCE

3 Muzaffer AYDOĞDU

4 Ramazan KONUŞ

5 Hasan GÜLHAN

6 Volkan CANÖZ

7 Samet CANTÜRK

8 Ali Mehmet VUREL

9 Osman ARSLAN

10 Ahmet ORUÇ

11 Mehmet ORUÇ

12 Davut KARAÇAM

13 Aydın ÇOPUR

14 Ahmet ÖZSOY

15 Yasin YILMAZ

16 Hüseyin GÜNTEKİN

17 Hakan GÜLŞEN

18 Lütfi GÜLŞEN

19 Mehmet GÜLŞEN

20 Muhammet YALÇIN

21 Bülent AYDIN

22 Erhan DURAL

23 Hüseyin KALKAN

24 Ferhat KOÇ

25 Mucip ARIGAN

26 Celalettin İBİŞ

27 Medet EKİZCELİ

28 Yasin Naci AĞAROĞLU

29 Ömer TAKDEMİR

30 Cuma DAĞ

31 Ömer Can AÇIKGÖZ

32 Ali ANAR

33 Muhammed Oğuz KILINÇ

34 Emrah SAPA

35 İbrahim ATEŞ

36 Varol TOSUN

37 Lokman BİÇİNCİ

38 Ali ALITKAN

39 Erkan YİĞİT

40 Edip ZENGİN

41 Sedat KAPLAN

42 Emin GÜNER

43 Akif KAPAKLI

44 Fırat BULUT

45 Ömer HALİSDEMİR

46 Necati SAYIN

47 Köksal KAŞALTI

48 İzzet ÖZKAN

49 Cüneyt BURSA

50 Alper KAYMAKÇI

51 Münir Murat ERTEKİN

52 Akif ALTAY

53 Ali İhsan LEZGİ

54 Ali KARSLI

55 Ayhan KELEŞ

56 Battal İLGÜN

57 Beytullah YEŞİLAY

58 Bülent KARALI

59 Cengiz POLAT

60 Dursun ACAR

61 Fatih KALU

62 Feramil Ferhat KAYA

63 Gökhan YILDIRIM

64 Gülşah GÜLER

65 Hakan ÜNVER

66 Hüseyin GORAL

67 Kübra DOĞANAY

68 Mehmet DEMİR

69 Mehmet KARACATİLKİ

70 Mehmet KOCAKAYA

71 Mehmet ŞENGÜL

72 Mesut ACU

73 Mesut YAĞAN

74 Murat ALKAN

75 Murat İNCİ

76 Mustafa AVCU

77 Mustafa KARASAKAL

78 Mustafa KOÇAK

79 Mustafa SOLAK

80 Mustafa TECİMEN

81 Mustafa YAMAN

82 Mutlu Can KILIÇ

83 Niyazi ERGÜVEN

84 Osman EVSAHİBİOĞLU

85 Ömer İPEK

86 Özgür GENCER

87 Özkan ÖZENDİ

88 Resul KAPTANCI

89 Rüstem Resul PERÇİN

90 Serhat ÖNDER

91 Serkan GÖKER

92 Suat AKINCI

93 Suat ALOĞLU

94 Sultan Selim KARAKOÇ

95 Sümer DENİZ

96 Fazıl GÜRS

97 Hasan ALTIN

98 Uhud Kadir IŞIK

99 Ümit ÇOBAN

100 Necmi Bahadır DENİZCİOĞLU

101 Vedat BÜYÜKÖZTAŞ

102 Volkan PİLAVCI

103 Yusuf ELİTAŞ

104 Zeynep SAĞIR

105 Selim CANSIZ

106 Hasan YILMAZ

107 Yunus UĞUR

108 Fevzi BAŞARAN

109 Muhsin KİREMİTÇİ

110 Yusuf ÇELİK

111 Seyit Ahmet ÇAKIR

112 Ufuk BAYSAN

113 Murat ELLİK

114 Faruk DEMİR

115 Fikret Metin ÖZTÜRK

116 Seher YAŞAR

117 Yakup KOZAN

118 Mustafa ASLAN

119 Hakan YORULMAZ

120 Tevhit AKKAN

121 Fuat Bozkurt

122 Erol İNCE

123 Yakup SÜRÜCÜ

124 Eyyüp OĞUZ

125 Halil HAMURYEN

126 Mehmet Akif SANCAR

127 Hurşut UZEL

128 Halil IŞILAR

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZ *
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129 Cennet YİĞİT

130 Alpaslan YAZICI

131 Birol YAVUZ

132 Turgut SOLAK

133 Aytekin KURU

134 Sevda GÜNGÖR

135 Önder GÜZEL

136 Demet SEZEN

137 Halit GÜLSER

138 Velit BEKDAŞ

139 Mustafa SERİN

140 Zafer KOYUNCU

141 Meriç ALEMDAR

142 Ümit GÜDER

143 Yıldız GÜRSOY

144 Oğuzhan YAŞAR

145 Bülent YURTSEVEN

146 Nedip Cengiz EKER

147 Mehmet ÇETİN

148 Mehmet Şefik ŞEFKATLIOĞLU

149 Türkmen TEKİN (Kadın)

150 Hüseyin KISA

151 Mahir AYABAK

152 Zekeriya BİTMEZ

153 Ümit YOLCU

154 Muhammet AKSU

155 Akın SERTÇELİK

156 Erol OLÇOK

157 Abdullah Tayyip OLÇOK

158 Mete SERTBAŞ

159 İlhan VARANK

160 Tahsin GEREKLİ

161 Muhammet AMBAR

162 Lokman OKTAY

163 Sevgi YEŞİLYURT

164 Onur KILIÇ

165 Yılmaz ERCAN

166 Mustafa KAYMAKÇI

167 Fatih SATIR

168 Timur AKTEMUR

169 Yalçın ARAN

170 Ozan ÖZEN

171 Şeyhmus DEMİR

172 Mehmet KARAASLAN

173 İhsan YILDIZ

174 Askeri ÇOBAN

175 Burhan ÖNER

176 Kemal TOSUN

177 Osman YILMAZ

178 Recep BÜYÜK

179 Mehmet YILMAZ

180 Gökhan ESEN

181 Murat AKDEMİR

182 Mehmet Ali KILIÇ

183 Kemal EKŞİ

184 Burak CANTÜRK

185 Halil KANTARCI

186 Ahmet KOCABAY

187 İbrahim YILMAZ

188 Murat KOCATÜRK

189 Şirin DİRİL

190 Murat NAİBOĞLU

191 Erkan PALA

192 Tolga ECEBALIN

193 Emrah SAĞAZ

194 Serdar GÖKBAYRAK

195 Sait ERTÜRK

196 Barış EFE

197 Batuhan ERGİN

198 Münir ALKAN

199 Mustafa CAMBAZ

200 Kader SİVRİ

201 Servet ASMAZ

202 Mehmet Şevket UZUN

203 Cemal DEMİR

204 Ahmet KARA

205 Ömer CANKATAR

206 Metin ARSLAN

207 Adil BÜYÜKCENGİZ

208 Haki ARAS

209 Şuayip SEFEROĞLU

210 Yunus Emre EZER

211 Mehmet GÜDER

212 Murat MERTEL

213 Şükrü BAYRAKÇI

214 Hasan KAYA

215 Erdem DİKER

216 İsmail KEFAL

217 Şenol SAĞMAN

218 Fahrettin YAVUZ

219 Vahit KAŞÇIOĞLU

220 Mustafa DİREKLİ

221 Recep GÜNDÜZ

222 Ayşe AYKAÇ

223 Vedat BARCEĞCİ

224 Orhun GÖYTAN

225 Köksal KARMİL

226 Samet USLU

227 Salih ALIŞKAN

228 Mahmut COŞKUNSU

229 Onur Ensar AYANOĞLU

230 Çetin CAN

231 Muhammet Fazlı DEMİR

232 Murat DEMİRCİ

233 Halit Yaşar MİNE

234 Muharrem Kerem YILDIZ

235 Halil İbrahim YILDIRIM

236 Ramazan MEŞE

237 Erhan DÜNDAR

238 Engin TİLBEÇ

239 Ramazan SARIKAYA

240 Cengiz HASBAL

241 Fatih DALGIÇ

242 Şener DURSUN

243 Özcan ÖZSOY 

244 Mahmut EŞİT

245 Ferdi YURDUSEVEN

246 Hikmet BAYSAL

247 İsmail KAYIK

248 Ziya İlhan DAĞDAŞ

249 Yusuf ÇELİK

250 Jaouad MERROUNE

251 Mahmut EREN 

* Şehitler listesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nden temin edilmiştir.
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TUTANAKLAR

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 

TUTANAK 

TUTANAK
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İsmail KAHRAMAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı

20, 21 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR - Sayın Başkanım, öncelikle, teşekkür ediyorum.

Üslubumu bağışlarsanız, sizi, 15 Temmuz hain darbe girişimindeki kahramanca tavrınızdan dolayı bir milletvekili 
olarak acizane, kutlamak istiyorum. Hatta o günle ilgili size şöyle bir yorumum var, müsaadenizle onu da ifade etmek 
istiyorum: Bazı olaylar vardır ki o olaydaki tavrınız sizi sadece soyadınız değil sıfatınız da kahraman yapar. Soyadınız 
Kahraman ama sizin o gün gösterdiğiniz cesur, dirayetli, net tavrınız sebebiyle sıfatınız da “kahraman” oldu. O yüzden 
beni bağışlayın, sizi gönülden tebrik ediyorum.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Değerli Hocam, ben lütufkâr iltifatlarınıza, beyanlarınıza, teveccühünüze çok 
teşekkür ediyorum. Orada ortaya konan tavır, koymam gerekendi, vazifemdi; yaptım. Siz de benimle beraberdiniz, bana 
verdiğiniz sıfatlar neyse, aynısı sizde de var.

NECDET ÜNÜVAR - Ama efendim, şöyle bir fark var: Yani tabii ki sizden beklenmez. Ama o gün şöyle bir Meclis Başkanı 
olsa idi “Efendim, ben insanların hayatını tehlikeye atamam, ben Meclis'i açmıyorum, açtırmıyorum.” deseydi, o Meclis 
açılmazdı. Doğru mu?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Doğrudur. 

NECDET ÜNÜVAR - Ben de belki gelir Meclis'in bahçesinde dolaşabilirdim ama Genel Kurula giremezdim. O Genel Kurulu 
açtırma kararı, iradesi, dirayeti, bomba patladığı hâlde, bombalar yağdığı hâlde Meclis'i terk etmemek bence çok 
önemliydi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hep beraber.

NECDET ÜNÜVAR - Orada bulunan her bir arkadaşımız hakikaten çok ciddi bir iş yapmıştır ama sizin Meclis Başkanı olarak 
orada irade ortaya koyup “Ben bu Meclis'i açıyorum, çalıştırıyorum.” şeklindeki dirayetiniz her türlü takdirin üzerindedir.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hüsnüteveccühünüze teşekkür ediyorum. 
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NECDET ÜNÜVAR - Efendim, bu kısa girişten sonra şöyle bir sualle başlamak istiyorum. Darbe girişimini ne zaman, 

nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme ve Genel Kurulu açma kararını nasıl verdiniz?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Değerli Hocam, ben 1960’ta hukuka yeni girmiş bir talebeydim, 27 Mayıs darbesini 

biliyorum. Arkasından, 22 Şubat 1962 Talat Aydemir darbe teşebbüsünü biliyorum. 

NECDET ÜNÜVAR - O güne ait bir fotoğraf var Başkanım, hatırlıyor musunuz? Şu İçişleri tarafından Harp Okulu öğrencileri, 

yaklaşık 20-25 kişi, böyle yere siper almışlar ve Meclis'e doğru silah doğrultmuşlar. Gördünüz mü o fotoğrafı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Görmedim.

NECDET ÜNÜVAR - Ben o fotoğrafı size takdim edeyim inşallah.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Harp Okulu komutanıydı Talat Aydemir, talebe kendisini çok seviyordu. Tabii, 

o sevgiyi oluştururken hedefinde o talebeyi kullanmak muhakkak ki vardı. Talat Aydemir 1960 darbesini hazırlayan 

çalışmaların 1956’daki ilk nüvesinde yer aldı.

NECDET ÜNÜVAR - Demokrat Parti o zaman iktidarda.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Demokrat Parti iktidarda, 1950, 14 Mayıs, seçimi kazanmış, Halk Partisi hezimete 

uğramış, o günkü seçim kanununa göre bir vilayette yüzde 51 alan, o vilayetin bütün milletvekillerini alır. 67 milletvekili 

aldı yalan olmasın ve o gün vilayetlerdeki milletvekili sayısı nüfusun 40 bine bölünmesiyle oluyordu. Nüfus yükseldikçe 

milletvekili sayısı artıyordu. Yalan olmasın yine dediğim, hatırımda kaldığı kadarıyla, gene ona bir bakmak lazım tabii 

kayıtlardan; 400 küsur milletvekili Demokrat Parti…

NECDET ÜNÜVAR - 411 diye hatırlıyorum onu.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Olabilir.

…63 veya 67 milletvekili İnönü. Hatta İnönü’nün bir resmi var müthiş bir hayret içerisinde, yani “Ben nasıl bu hâle 

geldim?” diye çok şaşırmış bir resmi var. Fahrettin Kerim Gökay İstanbul Valisi ve Belediye Başkanıydı, İstanbul’da miting 

yaptı Halk Partisi, Taksim doldu; miting, milletin işi gücü yok, ne yapacak? Mitinge gidecek ve “mini mini Valimiz” 

derlerdi Fahrettin Kerim Gökay’a, boyu kısaydı…

NECDET ÜNÜVAR - Tıp doktoru muydu Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Tıp doktoruydu, profesördü Fahrettin Kerim Gökay ve Vali ve Belediye Başkanıydı. 

İsmet Paşa’ya “Paşam işte İstanbul.” demişti Taksim’de. Başta İstanbul olmak üzere bütün vilayetler Demokrat Partinin 

net zaferiyle sonuçlandı. Netice itibarıyla, Malatya zannediyorum, İsmet Paşa’nın memleketi, birkaç vilayeti aldı. 

Fahrettin Kerim için “Mini mini Valimiz, ne olacak halimiz?” derdi millet. Fahrettin Kerim Gökay kendini tanıtırken 

Tito’ya… Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito gelmiş ziyarete, İsmet Paşa Cumhurbaşkanı, havaalanında karşılıyor, 

“Bendeniz İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Ordinaryüs Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay.” Tito’nun cevabı “Ben 
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sadece Tito.” Böyle meşhur bir laftır bu.

Geçelim, ayrı bir hikâye… Şimdi, 1960’ı biliyorum, Talat Aydemirleri biliyorum, 1962, 1963’ü biliyorum, 1969 bir sol 

darbe, sol değil, komünist darbe, Doğan Avcıoğlu Başbakan olacak, bir liste de hazır; bu, 12 Mart'a döndü.

NECDET ÜNÜVAR - Bu, 1971’den önceki darbe teşebbüsü.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - 1969 teşebbüsü bu. Ve 1971’de 12 Mart darbe teşebbüsü. Onu Atıf Erçıkan, 

Korgeneral, Plan ve Prensipler Daire Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç önledi ve Süleyman Bey’in 

meşhur, şapkayı alıp gittiğidir.

NECDET ÜNÜVAR - Muhtıra verildi, Meclis'te okundu… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Okundu Meclis'te ve Süleyman Bey’e sonra dediler ki: “Bak, Yeltsin tankın üstüne 

çıktı, darbeyi durdurdu; sen şapkayı aldın gittin.” O ne dedi? Tank var idi de mi üstüne çıkmadık.” dedi. O darbe de öyle. 

1980, malum 12 Eylül, 11 Eylül'de kan gövdeyi götürüyor, 12 Eylül oldu, hepsi bitti çünkü ön hazırlık vardı. Ve bir daire 

kurmuşlardı, başında orgeneral vardı, sonra Cenevre’ye Büyükelçi oldu, bir yıl müddetle Genelkurmay içerisinde bir 

daire olarak çalışıp ihtilali hazırladılar, darbeyi hazırladılar. Velhasıl 1960, 27 Mayıs ile günümüz arasında 16 tane darbe 

vardır neticelenen, neticelenmeyen; aşikâr bilinen, bilinmeyen, teşebbüs hâlinde kalan. Bu 17’nci darbe de 15 Temmuz 

darbesidir. Şimdi, eski darbeleri bildiğim için direnmenin gerektiği kanaati öteden beri bende vardır. Dolayısıyla, bir 

darbe varsa karşı duracaksın. Karşı durmazsan olmaz.

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, “Önceki darbelerde keşke biz de vatandaş olarak sokağa çıksak, keşke dirensek, keşke 

birazcık daha dik dursak, dirayetli dursak, bu darbeyi önleyebilirdik.” gibi düşünceniz herhâlde vardı değil mi o 

geçmişteki… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - 27 Mayıs bir çapulcu darbesidir.

NECDET ÜNÜVAR - Hatta 27 Mayıs darbesinden 2-3 gün önce Eskişehir’de büyük bir konuşma yapıyor rahmetli Menderes 

“Bu millet arkamda olduğu sürece…” diye bir konuşması var. Ondan çok kısa bir zaman sonra darbe oldu ve o millet 

arkasında durmadı mı, yoksa duramadı mı, yoksa organize mi olamadı? Ne oldu Başkanım 27 Mayıs'ta? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, 2 parti vardı, Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi; Cumhuriyet Halk 

Partisinin iktidara gelmesi mümkün olmuyor, 1950’de, 14 Mayıs, bir hezimet; 1954’te o 60 küsur rakamı indi 30’lu rakama. 

Halkta yapılan anketler, mitingler; bu Demokrat Partinin önüne geçilemiyor. Onun üzerine işi darbeye döktüler. 2 parti 

olduğu için, bir nispetleme yapalım, en az yüzde 70 Adnan Menderes, Demokrat Parti; yüzde 30 CHP ve kalabalıklar nasıl, 

Menderes’e sevgi nasıl, müthiş. O kadar büyük kalabalık tek tekti, alt alta toplanmışlardı, yan yana dizilemediler. Alt alta 

3 tane 1; 3 ediyor, yan yana 3 tane 1; 111 ediyor. Yan yana dizilmeleri için teşkilatlanmış olmaları lazımdı. 

3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşpala Erzurum’daydı, o zaman Erzurum’daydı 3. Ordu; 27 Mayıstan itibaren 

üç gün müddetle darbeyi tanımadı, direndi ve 3. Ordu darbeye katılmadı. Üç gün sonra katıldı çünkü tek başınaydı ve 
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Genelkurmay Başkanı yaptılar onu, iki üç ay sonra da emekli ettiler Genelkurmay Başkanlığından. Adalet Partisinin 

başına geçti, Adalet Partisinin ilk genel başkanı. Demokrat Partinin sempatizanlarının kurduğu Adalet Partisinde 

bir asker, ordu komutanı niye var? Çünkü direndi Erzurum’da; ondan dolayı var. Menderes, 1960 27 Mayısında, cuma 

günüydü o, Menderes’in mitingi herhâlde pazardı, belki de daha önceydi yani Eskişehir’deki mitingi, muhteşem bir 

kalabalık, millet ayakta, sevgi namütenahi ve Kütahya’ya gidiyor, yoldayken darbe tahakkuk ediyor ve ona el koyuyorlar, 

getirip Ankara’ya Harp Okuluna koyuyorlar, sonra da hepsini toplayıp Yassıada’ya koyuyorlar. 

NECDET ÜNÜVAR -  “Albaylar darbesi” diyorlar, değil mi Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yok efendim, hayır efendim. Albaylar darbesi Yunanistan’dadır. 1 üsteğmen var, 

Muzaffer Özdağ üsteğmendir. Ahmet Er var, yüzbaşıdır. Numan Esin var, yüzbaşıdır. 

NECDET ÜNÜVAR - Alparslan Türkeş var. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Alparslan Türkeş kurmay albaydır. Aralarından hiçbir tane general yoktur. Üsteğmen, 

yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay; kadro budur. Darbe tahakkuk ettikten sonra Fahri Özdilek, Cemal Madanoğlu, baştaki 

Cemal Gürsel, Refik Tulga, bunlar hep generaller, sonradan dâhil edildiler. 

NECDET ÜNÜVAR - Ama zımni bir katılımları yok mu Başkanım? Yani sonuçta aşağı tabakadan bir grup darbe yapıyor 

ve sizin ifade ettiğiniz o generaller, orgeneraller sonradan muttali oluyorlar ve darbeyle kendilerini ilişkilendiriyorlar. 

Nitekim Cemal Gürsel önce Millî Birlik Komitesi Başkanı oluyor, daha sonra Cumhurbaşkanı seçiliyor, değil mi?
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, şöyle: Cemal Gürsel Kara Kuvvetleri Komutanıdır, yaş haddinden emekli 

edilmiştir, emekliye ayrılmıştır, İzmir’dedir. Cunta albay-üsteğmen arasıdır. Bir albayın işbaşına gelmiş olması, 3. 

Ordudaki direnme ortada, endişe meydana getiren durumdur. Cemal Gürsel Adnan Menderes’e bir mektup yazar 

İzmir’den, der ki: “Bak, sen iyi adamsın ama Bayar iyi adam değil. Gel sen seçime git.” Bir tavsiye mektubu, bir veda 

mektubu. O mektubun Menderes’i metheden kısımlarını açıklamadılar da “Bu mektup yazmıştı.” diye açıkladılar. Cemal 

Gürsel’e telefon ediyorlar “Gel başımıza geç, biz darbeyi yaptık. Seni Millî Birlik Komitesi Başkanı ve devlet başkanı 

yapacağız.” “Peki.” diyor, özel uçak gönderiyorlar, o uçakla Ankara’ya geliyor. Diğer bir tipik misal Refik Tulga’dır, 

tuğgeneraldir, Zırhlı Birlikler Komutanıdır, Zırhlı Tugay Komutanıdır Davutpaşa’da. Orada 2 binbaşı var tuğgeneralin 

altında; albay değil, yarbay değil, binbaşı. Biri Orhan Erkanlı’dır, biri Şükran Özkaya’dır. Bu 2 binbaşı İstanbul’daki darbeyi 

yapandır, yekûn güçleri de Zırhlı Tugaydır. Biri Harbiye’de Orduevine gider, biri Cağaloğlu’na Vilayete gider. Radyoda 

bildiri okunmuştur, tanklar dışarı çıkmıştır ve herkes suskundur, karşı hareket mevzubahis değildir. Bir Radyoevini bir de 

Vilayeti aldın mı bitti. Bu iki arkadaş Refik Tulga’yı, Tugay Komutanlarını -Zırhlı Tugay'a- darbeye katılmaya davet ederler, 

“Paşam ya da Komutanım, biz darbe yaptık, sizi Komiteye davet ediyoruz. Size İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığını 

vereceğiz. İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığını mı istersiniz, Balmumcuyu mu istersiniz?” Gözaltına alınanlar Beşiktaş 

Balmumcu’da. “Bana bir yarım saat müsaade edin.” der, sonra Balmumcu’yu değil de Cağaloğlu’nu, Valiliği tercih eder. 

Vali ve Belediye Başkanı olur Refik Tulga ve Konseyin, Millî Birlik Komitesinin bir üyesi olur. Hepsi böyle dâhil edilmiştir, 

sonra dâhil edilmişler. Bu ana çekirdekte olan, 1956’da kurulan çekirdekte olan, mesela Faruk Güventürk, mesela 

Talat Aydemir, o harekâtın olduğu gece olmadıkları için -Talat Aydemir Kore’deydi- Millî Birlik Komitesine giremediler. 

O hınç onlarda hep devam etmiştir ve Talat Aydemir’in 1962’deki isyanının temeli “Ben niye Millî Birlik Komitesinde 

yokum?” diyedir. Albaylar cuntası değildir bu, aşağıdan yukarıya doğrudur. Kaydını bilmek lazım, benim kayıtlarımda 

var. 8 yüzbaşı, 7 binbaşı, 9 yarbay, 6 albay gibi toplam 38 kişidir, General İrfan Baştuğ vardır, İstanbul’dan gelirken trafik 

kazasında ölmüştür, 37’ye inmiştir. Kendi aralarında 1961 Kasımında bölünme olmuştur, Ondörtler ortaya çıkmıştır, 9’u 

Türkeş’le beraberdir, 5’i de Halk Partilidir, Orhan Erkanlı’yla beraberdir.

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, o zaman bir Recep Tayyip Erdoğan olsaydı o sizin söylediğiniz husus, halkın ayaklanması, 

halkın direnmesi tahakkuk eder miydi? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Biraz zor ederdi, bugünkü iletişim o gün yok. Yani diyelim ki Aydın ayağa kalktı, 

Menderes’in memleketi veya İstanbul ayağa kalktı, onun Düzce’ye, onun Artvin’e, onun -ne bileyim- Adana’ya ulaşması 

hadisesi lazım.

NECDET ÜNÜVAR - Ama askerî bir bağlantı vardı, eski askerlerin özel kullandığı telsizler, telefonlar falan yani tamam, 

iletişimi yoktu ama… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Asker mesela Adana’ya bildirdi telsizle, halka bildirmedi ki. Adanalı Menderes’le 

beraber, Rizeli Menderes’le beraber…

NECDET ÜNÜVAR - Yani oradaki alt seviyedeki katılım olduğu için belki üst seviyedekiler “Ha, mademki halk bunu 

istemiyor, o hâlde biz şey yapmayalım.” 
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ne dersen onu yapan, idare eden, “Demek ki hikmet var.” diyen bir halkımız var ve 
itaatkâr bir halkımız var. Hatta o gün, 27 Mayıs günü Demokrat Partili olmasına rağmen bayrak asanlar vardı.

NECDET ÜNÜVAR - Çok acı. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - O gün bir Tayyip Erdoğan olsaydı ama bugünkü iletişimler yoksa ne yapacaktı? 
Havada kalırsınız.

NECDET ÜNÜVAR - Belki kalbî bir iletişim olurdu yine Başkanım, ben bu kanaatteyim. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Küskünlük hep sürdü, Alparslan Türkeş’e küskünlük o yüzdendir, çünkü radyodaki 
ilk bildiriyi o okudu. 

Orhan Erkanlı’nın güzel bir kitabı var, “Anılar… Sorunlar… Sorumlular”, harika bir kitap, darbeyi anlatıyor ve şöyle bir 
lafı var: “Biz Başbakanlıkta toplantı hâlindeyiz, Konsey toplantı hâlinde ve bekliyoruz Demokrat Partililer ifade verecek 
mi?” Demokrat Partililer… Kurulan soruşturma komisyonları oldu, sayısını şu anda tam söyleyemeyeceğim, soruşturma 
komisyonları milletvekillerini bölge bölge ifadeye alıyorlar. “Saat gece on bir buçuk, Başbakanlıktayız. Sessiz, heyecanla 
bekliyoruz. Haber geldi. İfade vermeye başladılar. Derin bir oh çektik, hepimiz evimize gittik. Yani darbeyi tanıdılar, bizi 
muhatap kabul ettiler ve ifade vermeye başladılar.” Bırakın halkın karşı çıkmasını, milletvekillerinin kendileri “Hayır.” 
deselerdi darbe akim kalabilirdi. 

NECDET ÜNÜVAR - Doğru.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Burada kabullenmemek meselesi topyekûn olmalıydı. Üst kademe… 
Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun’du, doktorasını yapmış bir adamdı, haysiyetli bir adamdı. Rüştü Erdelhun, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Sadık Altıncan, ondan sonra, Kara Kuvvetleri Komutanı Namık Arguç, şimdi hatırlayabildiğim 
kadarıyla isimler, üst kademe tamamen Menderes’le beraber, hiç ihtilafı yok fakat alttaki, o genç subaylar dedikleri 
hadise bu işi yapanlar.

NECDET ÜNÜVAR - Onlar biraz dirayetli olsaydı Başkanım, o darbe önlenirdi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Güvendiler tabii. Şimdi de mesela, alınan var ya, o tedbirler o gün de olsaydı, 
bu tanklar o hudutlarda olsaydı, Harp Okulu şurada olmasaydı Talat Aydemir Çankırı’dan buraya mı Harp Okulunu 
getirecekti? Yani şu tedbirler olmalıydı. Askeriye bu tedbirleri, ta o günden tersine, darbe yaparsam diye yerleştirdi 
kuvvetleri. 

Dolayısıyla, ben eski darbeleri bildiğim için ve direnmem gerektiğini bildiğim için… Ev Çankaya’da, Başbakanlık 
Konutu’nun karşısı Millet Meclis'i Başkanlık Konutu’dur, oradayım, akşam yemeğindeyim, dokuz buçuğu geçiyor, bir 
ses, F16 “Hınnn…”, müthiş bir ses, sallandı böyle, alttan uçuş, hemen televizyonu açtım, tank Boğaziçi Köprüsü’ne 
çıkıyor, giriyor o köprüye. Gittim abdestimi aldım, telefon geldi, Koruma Müdürümüz Nurullah Bey, “Efendim, bizim 
Beylerbeyi Sarayı’ndaki gece nöbetçisi polisin tabancasını asker aldı ve köprünün üstüne çıktılar.” Oradaki bir tabancayı 

da almışlar. Başlangıç daha, ben doğru Meclis'e geldim. Gelişte sokaklarda hiç kimse yok, normal bir hareket var, trafik 

işliyor, gecenin o vakti.
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NECDET ÜNÜVAR - Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla, onlarla bir temas imkânınız oldu mu Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hiç kimseyle bir temas, telkin ve tavsiye yok, kendim resen hareket ediyorum. 

Zaten Cumhurbaşkanını da bulamadım, bulmadım yani yoktu, aklımıza da gelmedi. Ben evvela buraya geldikten sonra, 

tekrar Çankaya’dan geldikten sonra aradım, ulaşma imkânı yok.

NECDET ÜNÜVAR - Siz Meclis'e geldiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Geldim hemen Meclis'e…

NECDET ÜNÜVAR - Yol herhâlde sıkıntılı değildi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Çok rahat, hiç değil.

NECDET ÜNÜVAR - Rahat. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Meclis'e geldim…

NECDET ÜNÜVAR - Çok erken geldiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hemen geldim.

NECDET ÜNÜVAR - Yani, yarım saat, kırk beş dakika sonra olsaydı biraz sıkıntı olabilirdi yollarda. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Nitekim şöyle oldu, ben dedim ki:  “Çankaya’ya çıkacağım, Hükûmetle konuşacağım, 

onlara gereken takviyeyi yapacağım, konuşmayı yapacağım fakat şimdi hemen saat 14.00, yarın, 16 Temmuz Cumartesi 

için parti Meclis grup başkanlıklarına hemen birer mektup “Yarın Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyorum.”

NECDET ÜNÜVAR - Daha Meclis'i açmadan söylüyorsunuz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Açmadan.

NECDET ÜNÜVAR - 15 Temmuz'da, açmadan. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Açmadan, buraya gelir gelmez “Meclis'i yarın açacağım, olağanüstü toplantı 

yapacağım, dört parti grup başkanvekillerine davet mektubu hazırlayın ve SMS’yle de grup başkanvekillerinin 

telefonlarına bildirin. Işıkları yakın, ses tertibatı kurulsun, Meclis'i açacağım.” Şimdi, ben Çankaya’ya, Hükûmete 

gidiyorum, oradan tekrar döneceğim.” Gittik, gene rahat. Geliş rahat, Çankaya’ya gidiş rahat. Dönüşte hareketlenme 

oldu ve biz Ayrancı kapıdan dolaşarak arkadan geldik. O zaman tıkanma oldu. 

NECDET ÜNÜVAR - Saat 11 civarında, 11'i 20 geçe civarında, Başkanım, o koruma amirinin, TBMM Koruma diye kısa 

mesaj servisi var, orada bir mesaj gördüm, koruma Amirimiz şöyle bir mesaj yazıyor: “Sayın Meclis Başkanımızın 

talimatıyla bütün personelin görev yerine derhâl intikali…” diye.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Nurullah Bey.

NECDET ÜNÜVAR - Evet Nurullah Bey sizden bir talimat almış ve o talimat doğrultusunda bütün ekibi getirmiş. Nitekim 
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daha sonra yine -bilmiyorum sizin talimatınız mı- sadece Meclis'in polisleri değil dışarıdan takviye de istenmiş, Ankara 

Emniyetinden takviye de istenmiş.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bombadan sonra.

NECDET ÜNÜVAR - Evet.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Artı bizim uzun menzilli silahımız yok. Koruma Müdürümüz İçişleri Bakanına gitti, 

30 tane Kaleşnikof aldı, ertesi sabah da G3 aldı ama o gece 30 tane Kaleşnikof, 30 tane de G3. O sabah açmıştı o zaman. 

Bu Hükûmete gittiğimde orada Süleyman Soylu televizyona konuşuyordu -konuştu daha doğrusu işte- ondan sonra, 

Lütfi Elvan, İsmet Yılmaz, Bakan Fatma Betül, Aldulhamit Gül, Mehmet Muş, başka…

NECDET ÜNÜVAR - Bir de Başbakanlık Müsteşarımız.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Başbakanlık Müsteşarı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah 

Hacımüftüoğlu.

NECDET ÜNÜVAR - Siz orada küçük çaplı bir toplantı yapmışsınız.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ayaküstü.

NECDET ÜNÜVAR - Evet, “Meclis'i açalım, bakalım…” diye.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - “Ben Meclis'e gidiyorum, Meclis'i açıyorum. Meclis'e gidelim.” 

NECDET ÜNÜVAR - Evet. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İsmet Bey dedi ki: “Güzel. Ben de burada kalıyorum, Hükûmetin de kalması 

lazım yerinde.” “Tamam, peki.” Kapıdan çıkıyorum, bir helikopter, dırrr… O zamana kadar Çankaya’ya ateş mateş yok, 

yükselme de yok. Ve biz o tarama bir geçti -hani yağmur yağıyor derler, bir geçer ya- hemen arabaya ve oradan aşağıya 

indik. Dediğim gibi, Ayrancı’dan, arkadan girdik Meclis'e. Korumamız Ayrancı’ya da, Çankaya’ya da, Dikmen’e de 2’şer 

tane otobüsü koydu, tank gelirse…

NECDET ÜNÜVAR - O kararı yine siz mi talimatlandırdınız Başkanım? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hayır, Korumanın kendisi, Nurullah. Polislerden çok memnunum, cansiparane 

çalıştılar. 

NECDET ÜNÜVAR - Ona ben de şahidim. Ben sizden sonra geldim Meclis'e. Geldiğim zaman hem Dikmen hem Çankaya 

kapıda otobüslerin çapraz konulduğunu gördüm yani bir otobüs önde, öbür otobüs de arkada. Sonraki otobüs biraz 

daha önde. Yani oradan araç, tank vesaire filan gireceği zaman slalom yaparak girmesi gerekiyor. Bu aslında o vahşi 

güruh, darbeci güruh tankla oraya girmeyi arzu ederse onları önlemeye matuf bir bariyerdi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ama daha sonra gördük ki iteliyor kafasıyla, yolu açıyor. 
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NECDET ÜNÜVAR - Tabii, tabii. Yani, şeyi yok, önünde insanları eziyor, araçları eziyor, şoförü eziyor.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Üstüne çıkıyor.

NECDET ÜNÜVAR - Üstüne çıkıyor. Yani böyle vahşi bir güruh gerçekten hayret edici bir durum. 

Başkanım, Meclis'i açtınız, ne oldu Meclis'i açtıktan sonra? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Oradan geldim. 

NECDET ÜNÜVAR - Siz buraya mı geldiniz, makama mı geldiniz?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İlk geldiğimde makama geldim, ikinci geldiğimde…

NECDET ÜNÜVAR - Kimse var mıydı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İkinci geldiğimde makama girmedim.

NECDET ÜNÜVAR - Bir kamera kaydı var Başkanım, sizin Meclis'e girişiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Kızımla beraber.

NECDET ÜNÜVAR - O ilk gelişiniz mi, daha sonra Çankaya’dan dönüşünüzdeki kayıt mı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Çankaya’dan dönüşüm. Kızım yanımda. 

NECDET ÜNÜVAR - Buraya geldiniz. Sonra kimse var mıydı?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Makama girmeden doğrudan Genel Kurula girdim. Genel Kurulun da anahtarları…

NECDET ÜNÜVAR - Kaç kişi vardı Genel Kurula girdiğiniz zaman? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Kaç kişi diyelim…

NECDET ÜNÜVAR - Benim bildiğim 16-17 kişi varmış. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Mümkündür. 20 değildi.

NECDET ÜNÜVAR - Cumhuriyet Halk Partisinden Levent Gök ve Özgür Özel.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Meclis açıldıktan sonra geldi onlar. 

NECDET ÜNÜVAR - Erkan Akçay… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Meclis'e girip Genel Kurulu açtığımızda. Belki daha önce gelip bahçede oluyor 

olabilirlerdi ama içeri ilk girişimiz var ya yani 1 no.lu kapı, Çankaya’dan girdiğimizdeki 1 no.lu kapı, oradan girişimizde 

Ahmet Gündoğdu…

NECDET ÜNÜVAR - Aydın Ünal, Jülide Sarıeroğlu…
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Jülide, başka…

NECDET ÜNÜVAR - Sonra, işte, 16-17 kişi gelmişti. Ben o ilk gruba yetişemedim.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Doğru.

NECDET ÜNÜVAR - Sonra siz Genel Kurula girmişsiniz. Kürsünün önünde bir pozunuz var, bir de demeciniz var: “Meclis'i 

açıyorum. Meclis olağanüstü toplanmıştır, açıyorum.” deyip kravat da… Normalde, biliyorsunuz, smokin ve papyon 

olması gerekir. Belki de Meclis tarihinde…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hür olarak, hür kıyafetle.

NECDET ÜNÜVAR - Meclis tarihinde ilk defa bir Meclis Başkanı kravatla oraya geldi. Ama daha enteresan bir durum var 

Başkanım, daha sonra, işte o, Özgür Özel, Erkan Akçay, Mehmet Muş, onları davet ediyorsunuz yanınıza. Mehmet Muş 

ceketli, kravatsız; Erkan Akçay’ın kravatı var mı, hatırlamıyorum; Özgür Özel hem kravatsız hem ceketsiz. Böyle kendi 

ifadesi -biraz önce görüştüm- kot pantolon, ayağında bir spor ayakkabı ve üstünde tişört vari bir şey. Tam o kürsüye siz 

davet ediyorsunuz, Özgür Bey oraya gelirken…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Geldi, oturdu. 

NECDET ÜNÜVAR - Ahmet Gündoğdu arkasından ceketini çıkarıp: “Böyle olmaz…”

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Geldi, oturdu. Ahmet Bey geldi, “Özgür Bey, biraz sonra televizyonlar çekim 

yapacak. Böyle olmaz. Ben sana ceketimi vereyim.” dedi.

NECDET ÜNÜVAR - Ve ceketini verdi.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Uzattı ceketini, o da aldı ceketi, giydi. Sonra ne oldu?

NECDET ÜNÜVAR - Özgür Bey diyor ki daha sonra: “Ben kırk yıl düşünsem aklıma gelmez bir millî görüşçünün ceketini 

giyeceğim.” 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Kaderde millî görüşçünün ceketini giymek de varmış. 

NECDET ÜNÜVAR - “Kaderde bu da varmış.” diye böyle bir espri yaptı ben Özgür Bey’le görüştüğüm zaman, bunu ifade 

etti.  Daha sonra siz Meclis'i açtınız Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, Meclis'i ilk açtığımda Sema Kırcı Divan Kâtibidir, bir de gene AK PARTİ 

’den Ömer Serdar oturdular. Dedim ki bakın arkadaşlar, Divan başka türlü olacak, siz kalkın partilerin her partinin grup 

başkan vekili gelip burada oturacak. 3 parti var, HDP yok. 

NECDET ÜNÜVAR - Aslında enteresan bir fotoğraf veriyorsunuz Başkanım. Orada, o anda, o kadar karmaşa içerisinde 

sağlıklı düşünmek çok çok önemli. Orada nihayetinde defakto bir Meclis açılışı ve klasik bir Meclis toplantısı değil yani 

Başkanlık Divanından birileri olacak falan diye, darbeye karşı toplanan bir Meclis ve siz şöyle bir fotoğraf veriyorsunuz:   
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AK PARTİ  İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman; yanınızda iktidar partisi AK PARTİ  İstanbul 

Milletvekili, AK PARTİ  Grup Başkanvekili Mehmet Muş; ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili 

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve muhalefet partisi Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Grup Başkanvekili Erkan 

Akçay. O tabloyu ben şöyle okuyorum: Ey dünya, ey darbeciler, görün ki biz bu darbeyi tanımıyoruz, hem de sadece 

iktidar olarak değil, sonuçta iktidarı alaşağı etmek, Hükûmeti devirmek adına yapılan bir girişim ama biz burada şöyle 

bir tablo veriyoruz, görüntü veriyoruz AK PARTİ , CHP ve MHP beraberce biz Meclis'teyiz ve sizi tanımıyoruz fotoğrafı. 

Aslında o sizin yaptığınız şey yani klasik Meclis Divan kâtipleri yerine AK PARTİ , CHP ve MHP’nin grup başkanvekillerini 

almanız aslında o fotoğrafı tamamlayan bir kare. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Aynı ifade buyurduğunuz gibidir, aynı düşüncem budur ve ben açtığımda, ilk 

oturduğumda hemen yanıma Ömer Serdar ile Sema Kırcı geldiler ve oturdular. Dedim ki: “Hayır. Başkanlık Divanını 

başka türlü oluşturacağız. Bütün partiler bir aradayız. Siz kalkın lütfen. Özgür Bey, gelin, -hatta, Özgür Bey’le Erkan 

Bey geldiler, Salim Uslu oturdu öbür tarafta- Mehmet Bey, gel. ”Bunu çoğaltmadım yani Halk Partisinden de adam var, 

MHP’den de var, AK PARTİ ’den de var, AK PARTİ ’den çok var. Yani bari sen iki otur, sen üç otur, sen de buraya otur değil, 

hayır. Hükmi şahsiyetleri… 

NECDET ÜNÜVAR - Çok güzel ve çok önemli bir fotoğraf Başkanım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bilerek, isteyerek, taammüden, kasten; evet, öyle olması lazım ve şunu dedim: 

“Arkadaşlar, burada parti rozeti yok, Türkiye ay yıldızı var burada, Türkiye’yiz biz. Parti diye bir hadisemiz yok, biz 

demokrasinin Türkiye’de devamını istiyoruz, demokrasiden yanayız ve darbeye hayır diyoruz. ”O şekilde oturduk. Parti 

fikri hakikaten, kesinlikle olmadı ve bütün konuşmalarda şahitsiniz hep demokrasi, topyekûn Türkiye ve millî birlik ve 

bütünlük… 

NECDET ÜNÜVAR - Arada Özgür Bey yerinden iki dakika Sayın Kılıçdaroğlu’nun mesajını iletti. Daha sonra siz, Mehmet 

Muş’a Birinci Ordu Komutanının bu askerî hiyerarşi içerisinde darbeyi tanımadığını ifade eden açıklamasını (ya 

internetten alınmış bilgi veyahut da not alınmıştı), "Mehmet Bey siz lütfen Birinci Ordu Komutanımızın açıklamasını 

okuyun" dediniz. Sonra, galiba yanlış hatırlamıyorsam, Bekir Bozdağ Bey’i kürsüye davet ettiniz. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ondan önce yine bu sefer de MHP’ye bir şey okuttum yani CHP tamam, AK PARTİ  

tamam ve Erkan Bey…

NECDET ÜNÜVAR - Levent Gök kürsüye mi çıktı? Galiba kürsüye çıktı, konuştu; bir konuşma yaptı, sonra Bekir Bozdağ çıktı.  

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ben şimdi her partiye söz verdim mi, 3 partiye, bir de Hükûmete söz verdim mi bir 

bakana, tekrar 3 partiye verdim mi, tekrar bir bakana verdim mi, işte o Bekir Bozdağ’dır. 

NECDET ÜNÜVAR - Evet, sonra Başkanım, Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ konuşurken galiba bir dört-beş dakikalık 

bir konuşma yaptı veya üç dört dakikalık. O ara fark ettiniz mi bilmiyorum, bizim bir milletvekilimiz, Düzce Milletvekili 

Ayşe Hanım, 4.5G ile yayın yapıyor “FaceTime”, görüntülü yayın yapıyor. O görüntülü yayın bir kanal tarafından da 
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naklen, hatta birkaç tane kanal tarafından naklen veriliyor Meclis'teki o oturum. Ve tam Sayın Bozdağ konuşurken büyük 

bir gürültü duyduk Genel Kurulda. Ben önce şey zannettim, herhâlde bu F-16’lar daha alçaktan uçarsa ses etkisiyle 

o tepedeki camlar filan patlayabiliyor, ampuller vesaire falan, ben öyle bir şey olduğunu zannettim ama sonradan 

bombalandığımızı fark ettik. Yine yanlış hatırlamıyorsam iki üç dakika sonra bir bomba daha ama bu sefer çok daha 

büyük gürültü. Sonra, üç dört dakika sonra bir bomba daha. Bu ara Meclis'teki o güvenlik biriminden arkadaşlar gelip 

size bir şeyler söylediler yanlış hatırlamıyorsam. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şöyle oldu: Söylediğiniz gibi, bana şimdi dediler ki: “Aşağıda sığınak var, 

burada hayati tehlike var. Meclis binasının içindeyiz, bir yere gitmiyoruz, sığınağa inelim, binanın içinde kalalım ama 

sığınağa inelim, gene yayın devam etsin, gene toplantı devam etsin. Aşağıda 500 kişilik toplantı Salonu var. ”Ben gene 

duruyorum ama bu demin ifade ettiğiniz ve köşeden içeriye barutların, dumanların girdiği, kablonun dışarı çıktığı, o 

vetra camın kırıldığı o bomba, demek ki o Başbakanın makamına inen o bomba… Yani, buradan ne kadar, diyelim ki 

15 metre daha beri atılsa biz çökeceğiz. 

NECDET ÜNÜVAR - Tabii, direkt bizim Genel Kurul üzerine…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bana Levent Gök geldi, ben Başkanlıktayım ya. Dedi ki: “Sayın Başkan, 

görüyorsunuz durumu. Aşağıda sığınak varmış, aşağıya inelim. Bizim tedbirli olmamız yanlış bir şey değil ki.” Gene 

Divana Oktay Vural geldi. “Sayın Başkan, biz ecele inanan insanız, ecel geldiğinde ölürüz, tamam ama bir de yansıması 

var bunun yarına, elimizden gelen tedbiri almış olalım, aşağıdaki salonda toplantıya devam ederiz.” Ahmet İyimaya 

kollarımdan tuttu beni “Haydi gidiyoruz.” dedi. Çünkü daha önceden de bu teklifler geldi bana ama o sarsıntı hadisesi 

demek ki bizim tepemize bomba düşebilir ve bu kadar insan bir anda gidebilir. Artık, yaşamamız lazım, elimizden geldiği 

kadar müdafaa edeceğiz kendimizi. Onun üzerine aşağıya indim, ben aşağıda öyle bir salon olduğunu zannediyor idim.

Önceki dönemde TBMM'de birlikte bulunduğum DSP İzmir Milletvekili Hakan Tartan Meclis idare amirliği yapmıştı. 

Hakan Tartan’ın bir yazısı var. Parlamento Dergisinde yazıyordu. “Bizim Meclis'te sığınağımız var, sığınağımızda biz 

bir hafta müddetle hiçbir ihtiyaç olmaksızın kalırız. Her şeyimizi orada mükemmeldir. Çıkış noktaları var.” Hiç, hikâye! 

Aşağı inince baktık ki doğal gaz boruları, kalorifer boruları, bodrum. İkinci bodrumdayız. Bir tarafta büyük oda var, 

ortada birleşiyor. Büyük tarafta mutfak deposu, öbür büyük tarafta kütüphane deposu, ortadakiler de çeşitli birimlerin 

depoları. Sığınak denmesinin sebebi demek ki o kalın duvar. Duvarları kalın. Ama, nasıl sığınak ki hiç su deposu yok, hiç 

sağlık odası yok, tuvaletleri yok. Bir tek tuvalet var ya, toplantı yeri yok. Nerede kıldık? Mukavvaların üzerinde.

İşte, onun için çarşamba günü Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği gelecek saat 15.00’te, merasim yapacağız, 

karşılıklı imza atacağız, dernek bizim sığınağımızı yapacak, A ve B blokları yapacak. A’yı, B’yi yıkıyoruz, 4 katı 3 kata 

indiriyoruz, yükseklik aynı. Şu anda 2.75 yükseklik, o 2.75’i üçe bölüyoruz, öbür katları normalleştiriyoruz, güzel salonlar 

yapıyoruz. Bütçe Komisyonu habire şikâyet eder: “Niye bütçe çalışması yapıyoruz, saatlerce sürüyor, her partiye insan bir 

oda vermez mi filan, nedir o sıkışıklığımız.” Mükemmel bütçe odası, dış işleri odası… 

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, ben geçen Hande Fırat’a gittim CNN Türk…
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Telefonun sahibine…

NECDET ÜNÜVAR - Evet, telefonun sahibine. 

Hem tebrik ettik hem geçmiş olsun demek için gittim, orada onlara da söyledim, şöyle bir kanaatim oldu bu kriz 
yönetimiyle ilgili konuşurken dedim ki: Bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra binaların kriz yönetimiyle ilgili 
konseptlerinin farklı olması gerektiği kanaati hasıl oldu. Mesela, soruyorum, siz yayın yaptınız, diyelim ki sığınağa 
inmeniz gerekti o binanızın altında. Sizin sığınağınızda yayın yapabileceğiniz bir stüdyo var mı küçük de olsa? “Yok 
efendim.” dediler. Hâlbuki, sizin altta 4,5G ile stüdyo, ses düzeni vesaire olacak, küçük bir şeyin olması lazım sığınakta 
çünkü, sizi var eden özellik yayın yapmaktır dedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altındaki sığınakta da küçük 
çaplı oturum yani yukarıdaki kadar mükemmel olmayabilir ama en azından 50-100 milletvekilinin her parti grubunu 
temsilen oturabileceği, başkanlık divanının oluşabileceği, insanların rahatlıkla ihtiyaçlarını giderebileceği bir ortamın 
olması gerekir. Bir hastanenin sığınağının da küçük çaplı cerrahi müdahaleleri yapabilecek evsafta olması gerekir. “Çok 
doğru söylüyorsunuz.” dedi. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Jeneratörüyle, ekipmanıyla. 

NECDET ÜNÜVAR - Jeneratörüyle ve diğer insanî ihtiyaçları karşılayacak ekipmanıyla beraber. Dolayısıyla, o kriz 
yönetiminden belki de 15 Temmuz itibarıyla çıkarmamız gereken en önemli derslerden biri olduğunu düşünüyorum.

TBMM  BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN -  Yüzde 100. 

NECDET ÜNÜVAR - Nitekim, siz, Başkanım öncü kuvvet olarak hemen gereken işlemleri başlattınız. Her şerde bir hayır 
vardır, malumunuz. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN -Şimdi, illa darbe mi bekleyeceğiz, harp olmaz mı? 

NECDET ÜNÜVAR - Tabii, başka bir şey olur. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Nükleer bir saldırı olmaz mı?  

NECDET ÜNÜVAR - Olabilir, hepsi olur Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Sel olmaz mı? Deprem olmaz mı? Şimdi, aşağı indik, bir konuşmamız lazım 
karşılıklı, fikir teatisinde bulunacağız. Barikayi hakikat müsademeyi efkar… Bunu yapmamız gereken bir yer lazım 
bize. Dolayısıyla, bugünün şartlarına, sivil savunma standartlarına uygun bir sığınak yapıyoruz.

NECDET ÜNÜVAR - Çok güzel, tebrik ediyorum Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Mesela, bizim aşağı indiğimizde Nurullah Bey’le gezdik, nereden gelirler? 
Çankaya’dan gelirler. Nereden gelirler buraya? İlk müstahkem mevkimiz neresi? Müdafaa hattı burası, tespit ettik. İkinci 
müdafaa hattı, tespit ettik. Son duvar zaten, artık oradan geri gitmek yok. Nurullah burada, son dayanağımız nokta burası 

olacak, elbette ki gelenleri vurmak istemeyiz ama bizi almaya geldiklerinde biz de öldürmek zorundayız, bir çatışmaya 

gireceğiz, en son nereye kadar geleceğiz? Buraya geleceğiz. Önden giriyoruz, son yeri tespit ettik. Son öleceğimiz yeri 

tespitini de yaptık Nurullah’la. Nurullah iyi bir adam, koruma müdürü. Hiçbir polis yalpa yapmadı. Maşallah. 
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NECDET ÜNÜVAR - Bunları, Başkanım, özel olarak tebrik etmek lazım, hatta onları bir kabulünüzü de arz ederim âcizane. 
Bu çok önemli.

Yalnız, Başkanım, bu koruma falan diye konuşuyoruz, bir de siber güvenlik diye bir kavram var malumunuz. Siber 
güvenlik konusunu da en az bunlar kadar, hatta bunlardan daha fazla önemsemek gerekiyor. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Çok doğru. 

NECDET ÜNÜVAR - Çünkü, diğer o fiziki güvenlikle ilgili tehlikeler helikopter, F16, tank, uzaktan uzun namlulu silahlar 
falan; siber saldırılar ise dünyanın başka bir ucundan olabilir biliyor musunuz? Binlerce, on binlerce kilometre uzaktan 
bir tuşla… onun için, o siber güvenliği de ayrı bir önemsemek gerekiyor ve bu konuyla ilgili de Başkanım, en az bu diğer 
hassasiyetler kadar mekanizmayı harekete geçirmemizin çok ama çok yararlı olduğunu düşünüyorum eski bir Bilişim 
ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmış, 1.200 sayfalık bu konuda rapor yazmış bir kişi olarak söylüyorum.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bizim polislerimizden 12’si yaralandı. 2’si de komaya girdi, 2’si de çizikli oldu, 
hafif. Evet, geçen hafta perşembe geldiler, oturduk içeride. Şimdi, bir tanesi polis, hastaneye gitmiş, rapor alamamış, 
değil mi? Bilmem ne olmuş. İsmail Taner bana geldi dedi, hemen takip edelim. Numune'ye gittim, ayakta beklettiler, 
başhekime diyorum ki o değil, orayı geç. Niye geçeyim? Adamın ne kadar psikolojisi bozulmuş biliyor musunuz, çok 
kötü. Bunların da tedavisi lazım. Bir o var, bir tane daha var. Diğerleri şey değil, daha iyi. Onlarla toplantı yaptık. Şimdi, 
şöyle bir durum daha var: Biden geliyor -Çarşamba- diyor ki: “Burada yaralanan polislerle de görüşmek istiyorum.” O 

bombalama yerine -buraya beraber geleceğiz- gideceğiz, orada o polisleri ona tanıtacağız. İşin bir de o tedavi tarafı var. 

NECDET ÜNÜVAR - Ruhu da tedavi etmek lazım yani psikolojik olarak da.

Başkanım, Meclis'in bombalanacağını hiç düşünmüş müydünüz gelirken? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yok, yok. Bomba düşünmedim de içeri girecekler dedim tabii. Çünkü Meclis'i 
almaları lazım. 

NECDET ÜNÜVAR - Korktunuz mu Başkanım hiç? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - O korku insanın aklına gelmiyor ki.

NECDET ÜNÜVAR - Mesela korku falan oldu mu bombalandığı zaman, daha sonraki aşamalarda…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hiç olmadı… Hiç olmadı… Sizin de aklınıza gelmedi bu korku. Geldi mi korku?

NECDET ÜNÜVAR - Yok, hayır.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hiç gelmedi.

NECDET ÜNÜVAR - Hiç korkmadım Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Adamın aklına gelmiyor. Karar veriyorsunuz ya. Ondan sonra gidiyor.

NECDET ÜNÜVAR - Peki, Başkanım, gece bombalandı. Doğal olarak hem gecenin karanlığı hem de olağanüstü durum 

itibarıyla aşağıda çalışmalar da var, bir bildiri hazırlığınız da var. Onun da detayını soracağım ama. 
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TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şuna bir bakar mısınız Necdet Bey? 

NECDET ÜNÜVAR - Bombalanan yerleri hangi saatte gördünüz? Herhâlde sabah saatinde falan görmüşsünüzdür. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ee, tabii, yıkıntıyı, camları filan…

NECDET ÜNÜVAR - Bombalanan yerleri gördükten sonraki düşünceniz ne oldu Başkanım? Nasıl bir tehlike atlattığınızı 

herhâlde daha… Ben öyle gördüm, siz de mutlaka görmüşsünüzdür.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Daha çok üzüntüm arttı. Üzüntüm çok arttı. Yani benim milletimin evlatları 

birbirine giriyorlar. Benim askerim o hâle getiriyor benim Meclisimi. Çok üzüldüm. Ama koridorların temizliğini yaptık. 

O adamı görüyor musunuz bir tane resim var? Onlar da böyle bir darbe geçirmişler ve parlamentoda nöbete girmişler. 

Bugün Dışişleri Bakanının bana söylediği. Bu kitabı bugün getirdi bana verdi. Litvanya Dışişleri Bakanı. Kendi komünist. 

Şimdi Sosyalist Parti… Cumhurbaşkanları yüzde 69,7 rey alarak seçilmiş. Bu sene seçimleri varmış.

NECDET ÜNÜVAR - Bunu belki bir incelemek için alabilirim Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hay hay…

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, daha sonra sığınağa indiniz. Orada farklı mekânlara oturduk. Siz, Sayın Cemil Çiçek, Sayın 

Özgür Özel, Sayın Erkan Akçay, Sayın Mehmet Muş veya İlknur İnceöz, bunlardan birisi vardı galiba. Bildiri hazırlığına 

başladınız. Sonra Aydın Ünal’ı çağırdınız. O süreci sizden bir işitmek istiyorum Başkanım.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hay hay… Şimdi, İdris Baluken bana telefon ettiğinde, dedi ki: “Bizi orada sayın lütfen.”

NECDET ÜNÜVAR - Ne zaman aradı Başkanım sizi?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Saat iki olabilir, yani biz daha Salonu boşaltmadan, aşağı inmeden aradı. 

NECDET ÜNÜVAR - Genel Kurulu boşaltmadan.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Genel Kurul çalışma yaparken aradı. Evvela Selahattin Demirtaş aradı ilk HDP’den. 

“Sayın Başkan, şu anda Diyarbakır’dayım. Ankara’ya gelmem mümkün değil.”

NECDET ÜNÜVAR - Bunun saatini hatırlıyor musunuz Başkanım?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Bir buçuk diyebiliriz, iki diyebiliriz. 

NECDET ÜNÜVAR - Siz Meclis'teydiniz.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Meclis'te.

NECDET ÜNÜVAR - On ikiden önce değil yani.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hayır. “Sayın Başkan, ama yarınki toplantıya parti olarak katılacağız. Bunu 

bildirmek istedim.” dedi. 
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NECDET ÜNÜVAR - İdris Baluken ve Mithat Sancar’la bir görüşmeniz olmuş.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Selahattin Demirtaş Diyarbakır’dan aradı. “Gelemiyoruz ya da gelmiyoruz.”

Ortak bir deklarasyon yayınlayacağız. Katılacaksınız değil mi? “Tabii, hayhay. Katılacağız.” Çünkü daha önce 3 tane 

teröre ait olan deklarasyona katılmadılar. Hatta ertesi gün beni sabah saat on birde aradı, dedi ki: “Bir bildiri demiştiniz. 

Okumadan mı imzalayacağız?”, “Yok, yok. Ben şimdi göndereyim onu.” dedim ve İdris Bey’e gönderdim metni. Cümle 

değiştirmedi de bazı kelimelerde ufak tefek değişiklik istedi. 

Şimdi, ben, yarın Meclis'i açacağım. Saat 14.00’te. Ortak deklarasyon lazım. Dedim ki: İçeriye geçelim, uygun bir yer 

nerede var? Var mı yer? “Var.” 

O zaman masa, sandalye ve kâğıt, kalem temin edelim. Bir kanepe, bir de bir sandalye vardı orada. Siz de gördünüz.

NECDET ÜNÜVAR - Gördüm. Ben girecektim içeriye, tam oradaydım. Baktım orada az oturacak yer vardı, bir de oraya 

girmek için zorlamadım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Ben ismen çağırdım. Yine 3 partiden çağırayım dedim grup başkanvekillerini, 

artı, Cemil Çiçek, bu bildirilerde Cemil Bey'in tecrübesi var. Ondan sonra içeri geçtiğimizde Cemil Çiçek dedi ki: “Biz 
hazırlayalım ama, biz Aydın Bey’i çağıralım. O hazırlasın, o yazsın.” Peki, onu çağıralım. O geldi. Mehmet Ali Şahin’i de 
çağırın dedim, Mehmet Ali Bey de gelsin dedim. 

Grup başkanvekilleri, artı, bu sefer grup başkan vekili olarak İlknur Hanım da var. Ben Mehmet Muş’u çağırdım da ama 
o da grup başkan vekili olduğu için onu da çağırdım. Sonra Mehdi Eker… Sizi de görsem o anda, çağırırım. Çünkü niye? 
Kitabet, yazı, kitap hadisesi.

NECDET ÜNÜVAR - Eyvallah.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, Mehdi Eker’in kitabı var birkaç tane, tarıma ait. Hatta önsözünde “Mele 
olan babam.” Ona bunu ithafta bulunuyor filan. Bildiri, beraber kitabet, onları yazalım ama iş Aydın Ünal’a kaldı. Aydın 
bey metni hazırladı, “Girizgâhta öyle olmasın da şöyle olsun.” dedi biri ve “Öyle yapalım.” dedi. Oktay Vural da…

NECDET ÜNÜVAR - Oktay Vural galiba yoktu orada. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yok muydu? Erkan Akçay vardı. 

NECDET ÜNÜVAR - Erkan Akçay vardı. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yo, o da karışmadı.   Yani o şeyin ana iskeletini yazdı ya… 

NECDET ÜNÜVAR - Erkan Akçay hatta, Özgür Özer Bey’le konuştuğumuz zaman, şunu söyledi… Bir iki yerde 
işte “Türk milleti” vurgusunu yaptırmış ve şöyle bir tartışma da oldu diyor: Meclis Başkanımız HDP Grup 
Başkanvekiliyle görüşünce… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İdris’le. 
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NECDET ÜNÜVAR - İdris Baluken’le.  Yani HDP’nin de kabullenebileceği bir metin olsun, yarın bir itiraz olmasın diye…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Çok doğru… 

NECDET ÜNÜVAR - Böyle bir teknik olmaktan ziyade böyle hisleri ve şeyleri…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İtiraz olmasın… 

NECDET ÜNÜVAR - İtirazları ortadan kaldırmaya matuf bir çalışma yapıldı diye bir şey söyledi.  

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Doğru söyledi. 

NECDET ÜNÜVAR - Efendim, sizi fazla yormadan bir iki tane daha kısa kısa sualler tevcih etmek istiyorum. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hay hay.  Buyurun. 

NECDET ÜNÜVAR - İktidar ve muhalefet milletvekillerinin bir arada olması herhâlde çok önemlidir, değil mi Başkanım? 

Yani sadece iktidar milletvekili olsaydı bu kadar toplumda yansıması olmazdı.

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Kemal Kılıçdaroğlu aradı beni, “Sayın Başkan, saat 14.00’e yetişemiyorum, kara 

yoluyla geleceğim, Yalova’dan geçeceğim, acaba mümkün mü saat 15.00’e alsanız.” dedi. “Hay hay.” dedim. “Yetişirim 

toplantıya ama arkadaşlarımı dinleyemem, onları da dinlemek isterim.” dedi. Saati yaptık 15.00.  Başbakan aradı “Bazı 

temaslar var, bazı gelişmeler var, saat 17.00 yapsak olmaz mı?” Dedim ki: Ben 15.00’te açayım, dediğim saatte açayım, 

bütün Türkiye’ye bu ilan edildi, alt yazı da geçti. Sonra derim ki ben: Partiler arası bir görüşme yapacağız. Ara veririm. 

“Yok, öyle yapmayalım, tehir yapalım.” 

NECDET ÜNÜVAR - 17.00 oldu. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - E, madem öyle, peki. Yani ben istedim ki gene “acaba” demesinler, Türkiye takip 

ediyor, toplantıyı açamadılar… 

NECDET ÜNÜVAR - Kim gelmese ondan sonra filan veya “Toplantıyı açamadılar.” demesinler. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - “Toplantıyı açamıyorlar, demek ki askerle bir şey var.” Çünkü herkes bir şeyler 

fısıldıyor, “Demek ki asker ayağa kalktı tekrar, darbe devam ediyor.” demesinler. “Yok.” dedi. Neden dolayı onu Binali Bey 

lüzum gördü tam bilmiyorum da bazı temaslar yaptı hakikaten. 

NECDET ÜNÜVAR - Sayın Başkanım, Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliğinden, teknolojiden istifade 

ederek -ki bunun önemli olduğunu siz de buyurdunuz- halkı meydanlara davet etti. Başbakanımız keza milleti 

meydanlara davet etti. Milletimiz de yediden yetmiş yediye bayrağı eline alan sokağa çıktı. Bu milletimizin kahramanlığı 

hakkında neler söylemek istersiniz? 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - İşte darbeyi önleyen, Cumhurbaşkanının o çağrısı ve Cumhurbaşkanına duyulan 

saygı ve sevgidir. Şimdi, darbeyi önlemede baba çok, galibiyetlerin babası çoktur ya! Mağlubiyetler yetimdir. Herkes 

sahip çıkar galibiyete. Ama burada hadisenin, darbenin önlenmesinin düğümü, ana noktası kesinlikle Recep Tayyip 
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Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanının halkı sokağa davet etmesidir. Onun daveti üzerinedir ki o kule Yeşilköy’de alındı, 

rahatlıkla Marmaris’ten gelen uçak aşağı indi. Onun davetiyledir ki millet tankın önüne çıktı. “Ha, Türkiye ayağa 

kalkıyor.” dendi.  Milletin ruhundaki, yapısındaki necabet, neciplik ortaya konuldu, DNA diye bir hadise kesinlikle 

ortaya konuyor. Bu milletin DNA’sı bambaşka. Kulağında küpe olanlara kızardım, saçını toplayıp arkada topuz yapan 

erkeklere kızardım. Aa, Hepsi, kulağı küpeli, saçı bilmem neli hepsi… Bu kök var ya bu kök, bu kökteki o sağlamlık 

kendini gösterdi, çok hoş bir şey.

NECDET ÜNÜVAR - Biz aslında güçlü ve basit ayrılıklarla yıkılamayacak bir toplumuz. Belki 15 Temmuzun en önemli 

sonuçlarından birisi o oldu Başkanım yani “bayrak”, “ezan”, “toprak” dediğimiz zaman onun uğruna her şeyimizi ama her 

şeyimizi ortaya koyabiliyoruz. 

Bir de, Başkanım, son olarak bir konuda daha yorumunuzu almak istiyorum. Ben şehit ailelerine, gazilere filan gittiğim 

zaman hayretle müşahede ettim ki hiç tesadüfen şehit olan, tesadüfen gazi olan bir Allah’ın kuluna rastlamadım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şuurla… 

NECDET ÜNÜVAR - Yani “Ben şuradan geçerken yaralandım, şuradan geçerken… 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - “Saksı başıma düştü…” 

NECDET ÜNÜVAR - …saksı başıma düştü.” Hiç böyle bir şeye rastlamadım. Herkes çok bilinçli sokağa koşmuş, meydana 

koşmuş. Ben de buraya geldim ve gece hem eşimle, hanımla; hem kızımla görüştüm…

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Allah razı olsun. 

NECDET ÜNÜVAR - …ve onlarla konuştuğum zaman dedim ki: “Ben abdestliyim, yatsı abdestimle duruyorum.” Suyu 

filan da fazla içmedim ki abdestimiz sıkıntıya girmesin diye. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Yatsıyı orada kıldık, değil mi, mukavvanın üzerinde? 

NECDET ÜNÜVAR - Tabii.  … “Abdestimle duruyorum, şehit olabiliriz, gazi olabiliriz ama buradayız.” 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Hay, maşallah. 

NECDET ÜNÜVAR - Hanım da “Ben hiç sıkıntıya girmedim, çok rahatım. Hakkını helal et.” dedi, helalleştik. Yani hakikaten 

böyle bir duygu vardı. Gerçekten bu 15 Temmuzun bize kazandırdığı en önemli hususlardan birisi buydu. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, kızım benim yanımdaydı, zaten sofrada beraberdik, buraya kadar geldik. 

Sonra kızım döndü gitti ve onunla da helalleştik. Bizim Özel Kalem Müdürü Fatih Sevinç -eskisi- bana telefon etti 

“Ne oluyor?” diye. Dedim ki: “Meclis'i açıyorum ve şimdi Çankaya’ya çıkıyorum Hükûmetle görüşmeye.” “Ben de 

Çankaya’ya geleyim.” Çankaya’ya geldi, gitti İsmet Bey’le o helalleşti. Arabadayız, hanımı aradı, helalleşmek için 

aradı. O ona helal etti, o ona helal etti. 

Bir piyes gördüm, 1915… Onu Şanlıurfa’nın gazilik unvanı verildiğinde de gördüm. Dövünüyor kadın, ağlıyor 

sevgilisine, nişanlısına. Yok böyle bir şey Çanakkale’de, kına çalıyor başına, “Yavrum, kınalı kuzum, kurban oluyorsun.” 
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diyor. Dedim ya, “Nereden çıktı bu?” Tenkit ettim o sahneleri. Şimdi, bizde öyle bir ayrı haslet var. Benim Havva ninemi 

anlattım mı ben size? 

NECDET ÜNÜVAR - Yok Başkanım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Şimdi, ben, Kültür Bakanı olarak Sarıkamış Abidesi’ni açmaya gittim. Kara 

Kuvvetleri Komutanı Hikmet bilmem ne, nasıl bana bakıyor! Bakmıyor ya! Yan yana oturuyoruz böyle yani bulaşıcı 

bir hastalık geçecek gibi böyle yan duruyor. Konuşmaya kalktım, son konuşma bende. Dedim ki: “Size yakın bir yerin, 

Erzurum’un İspir’inin komşusu İkizdere’nin bir hikâyesini anlatacağım, Havva ninenin hikâyesini anlatacağım. Havva 

nine bir şehit karısıdır, 3 kızı vardır, 1 oğlu vardır, oğlu 18 yaşındadır. Nüfusumuz, askerimiz eridi, dokuz cephede 

çarpışıyoruz, asker lazım. Köylerden 28 tane de asker topladılar ama 3 kişiyi geri gönderdiler İkizdere’de, babaları şehit, 

evlerinde hiç erkek yok, 3 köyden 3 ayrı kişiyi geri gönderdiler. Bunlardan biri de Havva ninenin oğlu Hasan Keleş. Havva 

nine baktı ki oğlu geldi, kapının üstünde kendi, ‘Hayrola, niye geldin?’ ‘Ana, bizi bıraktılar’ Şehit çocukları ve evinde 

erkek olmayanlar.’ ‘Benim oğlum, benim oğlum asker kaçağı ha, dön geri.’ ‘Ana, bak, o köyden şu şu, bu köyden bu, bu 

köyden de benim.’ ‘Çabuk, şehit karısıyım, şehit anası olurum, içeri giremezsin.’ ‘Yahu, ana, yarın sabah gideyim, kurt var, 

murt var, yabani var.’ Çünkü yaya yolu hep. ‘Git arkadaşlarını yakala, çık, çabuk, çabuk düş yola.’ dedi, eve almadı Hasan 

Keleş’i ve askerlere kattı. Hasan Keleş şimdi şu dağda yatıyor, o şehitler arasında Hasan Keleş de var. O Havva nine benim 

anneannemdir, o Hasan Keleş de benim dayımdır.”

NECDET ÜNÜVAR - Şehit oldu, değil mi?

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Evet. Cenab-ı Hak bana burada o şeyi açmayı nasip etti. 

NECDET ÜNÜVAR - Maşallah, maşallah. Hasan Keleş’in yeğenine de bu yakışır Başkanım.  

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Tümene gittim. Ondan sonra Hikmet Paşa’nın tavrı değişti bana, adam o zaman 

beni gördü. Tümgeneral var, gittim tümene “Buyurun.” dedi makamına. Yok, orası sizin yeriniz, ben burada oturacağım 

dedim. “Hayır, orada ben oturmam.” dedi. Yahu, yerinize lütfen oturun, ben burada oturacağım dedim. “Hayır, orası 

Hasan Keleş’in yeğeninin yeridir, benim yerim değil. Ya oturursunuz ben de otururum ya oturmazsanız ben ayakta 

beklerim.” dedi. Ben de geçtim orada oturdum. 

Bizim yapımız, dokumuz başka. Biz böyle bir milletiz ya, bizi erittiler, bizi benliğimizden uzaklaştırmak istediler, yepyeni 

bir nesil meydana getirmek istediler. 

Şimdi, kunduzlar var, kemirirler odunu, değil mi? 3 tane kunduz yavrusunu doğar doğmaz hemen çitin içine ve çimenin 

içine koymuşlar. Bir ay sonra bir tanesini çıkarmışlar, doğru nehre ve başlamış kemirmeye. Bir ay sonra öbürünü 

çıkarmışlar, ikinci ay, aynı. Üçüncüyü üçüncü ay çıkarmışlar, genlerinde var, kunduz ağacı kemirecek suyun içinde. Yahu, 

bizde var bu. Bu bizde olduğu için gitti bütün millet, bizde olduğu için Tayyip Erdoğan “Yürü.” dedi. Ah, ah, var ya Necip 

Fazıl: “Ne yaptık, ne yaptılar mukaddes emaneti?” Ne oldu ya, ne istiyorsunuz bizden? Yepyeni bir durum doğuracaksınız 

ha, insan nesli. Bizimle uğraşma, ana kültürle uğraşma. Japon, kendine göre şeyi var, duygusu var, onunla uğraşmadı 

kendi hükûmeti. Çin’le uğraşmadı, bizimle uğraştılar ama sökmedi. 
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NECDET ÜNÜVAR - İnşallah da sökmeyecek Başkanım. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Dün Mustafa Varank’ın ağabeysinin Kur’an’ında son aşrı Recep Tayyip Erdoğan 

talim ve tecvitle tam olarak okudu. Akşam da Hamdi Safi’nin -bizim Rize’li, parti kurucularındandır- kardeşi, küçüğü 

İsmail’i tanıyorsun, İsmail Safi’yi, onun oğlunun düğünü vardı. O düğünde Meclis Başkanı diye bana “Al bu şeyi ver.” 

diye veriyorlar ya, ben saadet diledim, arkasından da dedim ki: Bugün Şehzadebaşı Camisi’nde talim ve tecvitle Kur’an 

okuyan bir Cumhurbaşkanı vardı. Ona o talim ve tecvit dersini veren hoca burada, Mustafa Hoca… Bunu vermek sana 

düşer dedim.

NECDET ÜNÜVAR - Başkanım, çok teşekkür ediyorum.  

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Allah bir daha böyle günler göstermesin. Rabbim, milletimize, devletimize zeval 

vermesin. O akşam beraberdik, siz de oradaydınız. 

NECDET ÜNÜVAR - Eyvallah. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Siz, ben, aynı duyguda, aynı eşit şartlardaydık ve biz orada olmayanları temsil 

ediyorduk. İnanıyorum ki o gün tatil olmasaydı, Meclis açık olsaydı bütün Ankara’daki milletvekilleri gelirdi. 

NECDET ÜNÜVAR - Doğru söylüyorsunuz. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak bir daha bize böyle gün göstermesin ve 

millet bu hasletiyle, asliyetiyle devam etsin gitsin. 

NECDET ÜNÜVAR - İnşallah. 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN - Allah razı olsun.  Başkanım, çok teşekkür ediyorum. 
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Abdulkadir YÜKSEL

26. Dönem Gaziantep Milletvekili

15 Temmuz 2016 Darbe girişimi tıpkı 27 Mayıs,12 Mart,12 Eylül ve 28 Şubat gibi Demokrasi tarihimizin kara günlerinden 

biriydi . 

Saat 21.30-22.00 civarlarında eski bir Milletvekili arkadaşım aradı. Bana Ankara’da askerî bir hareketlilik olduğunu 

ve bunun muhtemelen bir askerî darbe olduğundan bahsetti. Darbe teşebbüsünü ilk olarak o anda öğrenmiş oldum. 

Haberi aldıktan sonra aklıma ilk gelen rahmetli annemin 27 Mayıs darbesinde rahmetli babamın Demokrat Parti’nin 

Şanlıurfa Suruç Belediye Başkanı iken askerler tarafından götürülmesini anlatışı geldi.

O an bütün hayatım bir film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Bugünkü millet eskiden olduğu gibi evinde liderine 

sessizce ağlayan bir millet değildi. Darbeciler, liderine ve iradesine her koşulda sahip çıkmaya kararlı bir milletle 

karşı karşıyaydılar. Aynı şekilde milletin kendi iradesiyle seçtiği ve görev başına getirdiği liderler ve biz siyasetçiler de 

kaderimize razı olamazdık. Nitekim Darbe teşebbüsünü öğrendiğimiz anda bize reva görülen oldu bittiye razı olmaya 

hiç niyetimiz yoktu. Çok geçmeden liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hayatını hiçe sayarak 

milletini darbe girişimine birlikte karşı koymak adına meydanlara ve havalimanlarına davet etti. Bizlere cesaret 

veren bu açıklamadan az sonra TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’dan telefonlarımıza mesaj geldi. Mesajda 

milletvekillerinin acilen Meclis'e gelmesini, ne pahasına olursa olsun Meclis'i açık tutmamız gerektiğini belirterek Genel 

Kurulu toplantıya çağırıyordu.

 Bizler de saat 01.30 sıralarında üzerimize düşeni yapmak üzere AK PARTİ Gaziantep Milletvekili, arkadaşım Ahmet Uzer 

ile birlikte vekaletini yürüttüğümüz aziz milletimizin Meclisi'ne koştuk. Bombaların atıldığını bile bile canımızı ortaya 
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koyarak Meclis'e ulaştık. Çünkü o gece milletimize karşı vazifemiz ve misyonumuz bunu gerektiriyordu. Millî iradeye 

darbe vurmaya kalkışan hainlere milletin vekilleri olarak “biz buradayız canımızı veririz ama burayı terk etmeyiz” 

mesajını vermek adına Meclis'e gittik. TBMM’den darbecilere ve bütün dünyaya verdiğimiz bu mesaj darbecileri çok 

rahatsız etmiş olmalı ki Genel Kurulun toplanmasının hemen ardından saat 02.00 civarında Meclis'i bombalamaya 

başladılar. O gece Meclis'te bulunan bütün milletvekilleri olarak mütemadiyen bomba seslerine rağmen, bomba 

nedeniyle ortaya çıkan toz-toprağa rağmen Genel Kurul Salonunda Meclisimizi açık tutma niyetindeydik. Ancak Meclis 

polisleri ısrarla, bombalar nedeniyle tavanın çökme tehlikesi bulunduğunu ve bundan dolayı sığınaklara inmemiz 

gerektiğini söyledi. Bunun sonucunda bekleyişimizi sığınaklarda sürdürmek durumunda kaldık. O gece hepimiz birlik, 

beraberlik ve dayanışma ruhu içinde yek vücut olmuştuk. İktidarı ve muhalefetiyle beraber bütün milletvekilleri bir 

aradaydık. Sabaha kadar bombalamalar devam etti. Zaman zaman da helikopterler ile bulunduğumuz  Meclis binasının 

bahçesine bizleri derdest etmek veya belki de öldürmek amacıyla askerî personel indirmeye teşebbüs ettiler. Bu teşebbüs 

kahraman polislerimizin cesurca müdahalesi ile önlendi. Bütün yaşananların akabinde ancak sabah saat 07.30’da 

bulunduğumuz yerden çıkabildik.15 Temmuz gecesi TBMM’nin defalarca bombalanmasına rağmen milletimizin 

feraseti ve fedakarlığı bizim Meclis'i açık tutma gayretimizi kamçıladı.15 Temmuz gecesi 79 milyon insanımız tek yürek 

olarak darbe teşebbüsüne “dur” demiştir.15 Temmuz gecesinin hem liderimiz hem milletimiz hem de biz siyasetçiler 

için unutulmayacak bir destan olarak hatırlanacağı kanaatindeyim. Kahraman milletimizin her bir ferdinin bu geceyle 

ilgili olarak anlatacak bir anısı olmuştur. Ben de şahsım adına darbe teşebbüsüne karşı milletimizin emanetine sahip 

çıkmak için Meclis'te bulunan bir Milletvekili olmanın gururunu yaşıyorum ve hep yaşayacağım. Milletimizin 15 

Temmuz gecesindeki duruşu ülkemizde darbeler döneminin kapandığını tescillemiştir. Milletin vekilleri olarak bizler de 

Meclis'te bulunan bütün siyasi parti grupları ile birlikte 16 Temmuz 2016 günü saat 14.00 de toplanan tarihî Genel Kurul 

toplantısında Türkiye’de darbeler devrinin sona erdiğini tüm dünyaya hep birlikte haykırdık. 

15 Temmuz karanlığını 16 Temmuz aydınlığına çeviren milletimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Rabbim ülkemizi ve 

milletimizi korusun.  
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Adnan BOYNUKARA

25 ve 26. Dönem Adıyaman  Milletvekili

1. Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz? 

15 Temmuz darbe girişimini/FETÖ kalkışmasından saat 21.40 civarlarında haberdar oldum. Ankara’da bir arkadaşımın 

bahçesindeydim ve bulunduğum yerden savaş uçaklarının alçaktan uçuşlarını duyunca bir şeylerin ters gittiğini hissettim. 

Telefon ile yaptığım bir görüşmeden sonra yaşanılanın bir kalkışma, darbe ve cunta girişimi olduğunu anladım. Bu 

durumu kamuoyu ile paylaşmak için ise o an Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı eşliğinde “KAHROLSUN FETULLAHÇI 

KALKIŞMA” ifadesini içeren bir twit yazdım. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olduğunu düşündüğüm bir 

arkadaşa “nasılsınız, her şey yolunda mı” diye mesajla ulaşmaya çalıştım. Karmaşık bir duygu ve ruh haliydi. Temel 

hedefin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu değerlendirdiğim için onları merak ettim. Ardından beni arayan ve ne 

olduğunu soran gazetecilere “olan biten jandarma ve havacılar ağırlıklı bir darbe girişimidir” diyerek bilgilendirmeye 

çalıştım. Çünkü konunun kamuoyuna doğru yansıtılması için bunun önemli olduğunu düşünmüştüm. Ardından; 16 

yaşında 12 Eylül ve sonrasında 28 Şubat darbelerini yaşamış, bu iki darbe sürecinde bilinen işkencelere maruz kalmış 

bir kişi olarak, aklıma bu darbelerin yaşandığı dönemlerde yapılanlar geldi. Yaşadığım işkencelerin tümü gözlerimin 

önünden geçti. Darbeyi savuşturmanın yollarından birisinin de TBMM’nin açık olması olduğunu düşündüm. TBMM’nin 

açık olması ve darbeciler hakkında karar alma olasılığının kamuoyunu yüreklendirme ve darbecileri düşünsel yenilgiye 

uğratma kapasitesinin yüksek olduğu açıktı. Bu düşüncemi yöneticilerle paylaştım. Ardından Grup yönetiminden 

“TBMM toplanalım” mesajı gelince bulunduğum yerden çıkıp Meclis'e geldim.
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2. TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Bir arkadaşımla birlikte arabayla TBMM’ye geldiğimde Çankaya Kapısı otobüslerle kapatılmıştı. Dikmen Kapısına 

yönlendirildim. Ancak Çankaya Kapısının önünde yaralı olan 3 kadın vardı. Onları alıp hastaneye götürdüm. Sonra 

Dikmen Kapısına geldim, arabamı arkadaşıma verip geri gönderdim ve ben de Meclis'e girdim. Genel Kurul kapısı 

kapalıydı, anahtar getirildi ve salona girdik. Salonda AK PARTİden 30’a yakın milletvekili, CHP’den 7-8 ve MHP’den de 

6-7 milletvekili vardı. Bu arada bazı danışmanlar ve gazeteciler de TBMM Genel Kurulundaydı.

3. Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz? 

TBMM’ye geldiğimde önemli olanın TBMM’nin açık olması olduğunu ve darbe ile darbeciler konusunda karar alma 

olasılığının olması gerektiğini düşünüyordum. Bunun kamuoyu ile paylaşılmasının darbenin önlenmesi için önemli 

olduğu açıktı. Sadece bu nedenle de olsa TBMM’ye saldırı olabileceği aklıma gelmişti. Arkadaşları da uyarmıştım. Bu 

düzeyde bir bombalama ise hiç aklıma gelmemişti!

4. Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

TBMM’ye defalarca saldırı oldu, uçaklar olabildiğince alçaktan uçuyordu. Ancak son Genel Kurula çok yakın bir 

noktaya isabet eden bomba ile Genel Kurul Salonunun yıkıldığını düşündüm. Çünkü her taraf toz duman içindeydi. 

Bulunduğunuz binanın başınıza yıkılma olasılığı değişik bir duyguydu ve bunun izahı yok. Farklı işkencelere muhatap 

olmuş birisiyim, ancak bulunduğunuz binanın yıkılmasına ilişkin duygu çok farklı.

5. Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Gün ağardıktan sonra bombalanan yerleri ve bombaların neden olduğu tahribatı gördükten sonra bunun bildiğimiz 

darbelerden farklı olduğunu anladım. Darbecilerin TBMM’yi bombalaması, Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi ve sivil 

halka acımasızca ateş açılması gibi eylemler, bir dış gücün işgal girişimi gibiydi. Yani yalnızca iktidarı almak isteyen 

klasik bir darbeci cunta ile değil, bütün Türkiye’ye ve millete düşman bir dış güçle karşı karşıya gibiydik. Her taraf 

yıkılmıştı. Başbakanımızın makamına ve Genel Kurula çok yakın olan bir bölge bombalanmıştı. Meclis'in giriş kapıları 

bombalanmıştı. Meclis bahçesinden İçişleri Bakanlığına doğru yürüdüm. Aradaki yola yaklaştığımda Genelkurmaydan 

yoldaki insanlar taranmaya başlandı. Küçük bir duvarı siper ederek korunmaya çalıştım. O sırada üç kişi vuruldu. 

O kişilerin daha az kurşun ile vurulmasının önüne geçmek için onları duvarın dibine çekmeye çalıştım. Sonra bu 

kardeşlerimiz ambulanslar ile hastaneye gönderildi. Sanırım üçü de şehit oldu. İnanılması mümkün olmayan ve kabul 

edilemez olaylardı.

6. Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

15 Temmuz darbe girişimini diğer darbelerden ayıran temel farklardan birisi de, TBMM Genel Kurulu’nun açılması ve 

her türlü olasılığa karşı karar alma olanağının oluşturulması ve siyasi partilerin darbe gecesi TBMM’de birlikte hareket 
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etmeleriydi. Tabii sonrasında, 4 siyasi partinin darbeye karşı ortak açıklama yapması da çok anlamlıydı. Bunun gösterdiği 

en anlamlı sonuç, siyasi düşüncelerimiz farklı olsa da kaderimizin aynı olduğu gerçeğidir. Bu duyguyu yaygınlaştırmanın 

karar alma süreçlerini ve ülkenin çıkarlarını önceleme açısından anlamlı, önemli olacağı açık. 

7. Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Akılda tutulması gereken temel konu; FETÖ’cü darbe kalkışmasının, toplumun tüm unsurlarına ve bizzat Türkiye’ye karşı 

yapılmış olmasıdır. Bu nedenle de meydanlar, her görüşten halkın topyekûn direnişine sahne oldu. Bu anlamda da, 

millet olma şuurunun yenilendiği, ortak varlık ve bekanın bizzat milletin kendisi tarafından sigortalandığı görkemli bir 

direniş! Hem tarihsel hem de evrensel boyutları olan destansı bir sivil devrim! 

Takdir edilecek bir hoşgörü ve farklılıkların birlikteliği temelinde tamamen kendiliğinden gelişen bir tepki. Millet 

kendi kaderini eline aldı ve bedeller ödeyerek geleceğini kurtardı. Çünkü; darbecilerin TBMM’yi bombalaması, 

Cumhurbaşkanımıza suikast girişimi ve sivil halka acımasızca ateş açılması gibi eylemler, adeta bir dış gücün işgal 

girişimi gibidir. Yani yalnızca iktidarı almak isteyen klasik bir darbeci cunta ile değil, bütün Türkiye’ye ve millete düşman 

bir dış güçle karşı karşıyaydık.

Bu sürecin ortaya çıkardığı önemli sonuçlardan biri de, halkın kendi alt kimliklerini farklılık olmaktan çıkarabilme 

kapasitesidir. Beka sorunu ortaya çıktığında din, dil, laiklik, etnisite, mezhep ve ideoloji gibi unsurların yok sayılabileceği 

net bir biçimde görüldü. Buradan çıkarılacak temel sonuç ise hiç kimsenin, kendi öncelikleri için halkı ya da halka 

hizmet etme aracı olan devleti kurtarmaya kalkışmamasıdır! Çünkü toplumun tüm kesimleri, birbirinin alt kimliğini 

sorgulamadan, ortak bir varoluş bilinciyle günlerce sokaklarda destanlar yazdı. Bu ise bütün klasik sosyal tezleri alt üst 

eden müthiş bir olgudur.

15 Temmuz’un diğer önemli bir yönü ise Cumhurbaşkanımızın sergilediği tutumdur. Bu süreç; Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın organik ve gerçek bir lider olduğunu bir kez daha ispat etti. Kendisine muhalif olanları da kapsayan 

tutumu, toplumun tüm kesimlerinin varlık ve bekasına dönük tehdidi savuşturdu. Eski Türkiye’nin soğuk savaş dönemi 

siyasetçi tarzını, gösterdiği kararlı tutum ile çöpe attı. Unutulmaması gereken konu, kendi can güvenliği pahasına 

halkla birlikte direnişe önderlik etmiş olmasıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan; bu süreçte ortaya çıkan millî, 

yerli sosyolojinin ürettiği doğal liderdir. 

Millet, Cumhurbaşkanımızı hedefe koyan iç ve dış güçlerin, onun şahsında hepimizi hedef aldığını biliyor. Millet 

Cumhurbaşkanımıza yönelik tehdidi kendine, Cumhurbaşkanı da millete yönelen tehdidi kendine karşı yapıldığını kabul 

etmiştir. Sonuç olarak; cumhur, başkanıyla kaderini birleştirmiştir! Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği cesur ve kararlı 

tutum, tıpkı Kurtuluş Savaşında, Millî Meclis'in oynadığı rol gibi herkesin can, mal, namus güvenliğini kurtarmıştır. Bu 

nedenle de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ortak sivil irade ve kader birliğinin sembolü olarak tarihe kazınmıştır…

8. Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 



Gazi Meclis'te O Gece

344

Sık sık şarj sorunu yaşamakla birlikte telefon önemli bir iletişim aracıydı. Evim TBMM’yi çok net olarak gören bir bölgede. 

Çocuklarım sürekli olarak; “uçak geliyor”, “bomba atıyorlar”, “helikopter geliyor ve tarıyor”, “bahçeye asker indirmeye 

çalışıyorlar” gibi mesajlar gönderiyordu ve telefon ile arayıp sesimi duymak istiyorlardı. Bu, onlar açısından da çok zor 

bir durumdu. Babaları bir binada ve o bina sürekli bombalanıyor, ateş açılıyor! Sürekli haberleşiyorduk. Kardeşlerim ve 

çocuklarım mesajlarımdan emin olamıyorlardı ve zaman zaman fotoğraf göndermemi istiyorlardı. Oldukça zor durum 

ve sıkıntılı bir ruh haliydi.  

Beni asıl etkileyen şehadetlerden birisi de Erol Olçok Ağabey'in şehadetidir. Bulunduğu tüm ortamlara neşe, huzur 

ve zeka saçan Erol Ağabey'in darbeciler tarafından vurulduğuna ilişkin bir haber geldi. İnanmak mümkün değildi. 

İlk yaptığım iş cep telefonunu aramak oldu. Cevap vermedi. Ardından İstanbul’daki arkadaşlarımı aradım. Ve onlar 

haberin doğru olduğunu söyleyince yıkıldım. Bir çoğumuzun ağabeyi, gülen insan, işinin dahisi olan ağabeyimiz ve 

oğlu şehit olmuştu. Bir diğer yakınım ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilerin saldırısı sonucu şehit olan 

Tahsin Gerekli. Tahsin kardeş yakınımız ve kardeşimin eşinin yeğeni. 5 çocuk sahibi bir konfeksiyon işçisiydi. Allah tüm 

şehitlerimize rahmet etsin ve şehadetlerini kabul etsin. Bizlere şefaatçi kılsın.

9. Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Darbelerinden en çok zarar görenler ve görecek olanlar sivil siyasettir. Darbe, sivil siyaseti ortadan kaldıran girişimin 

adıdır. Bu nedenle siyasi partilerin birlikteliği ve ortak tutumları çok anlamlı. O nedenle TBMM Genel Kurulunun olağan 

üstü toplantıya çağrılması önemliydi. Meclis'te temsil edilen partiler ortak tutum takınmaları takdire şayandı. Darbeye 

karşı sivil siyaset sığınan ve sivil siyaseti yücelten tutuma imza atan tüm siyasileri saygıyla selamlıyorum.

10. Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke, önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Tarihin, 15 Temmuz darbe girişimini ve halkın buna karşı sergilediği direnişi diğer darbe süreçlerinden farklı bir 

şekilde yazacağı açık. Bu nedenle darbe girişiminin temel farklılıklarını hatırlamakta ve akılda tutmakta fayda 

var. Bunlar; (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın infaz edilmesinin darbecilerin önceliği olarak tayin edilmesi ve bu amaç 

için özel saldırı planları yapılması. (2) Darbecilerin sivil halka ateş açması ve katliamdan kaçınmamaları. (3) Türkiye 

Cumhuriyeti tarihinde ilk kez savaş uçakları ile şehir merkezlerinin bombalanması. (4) TBMM’nin darbeciler tarafından 

bombalanması. (5) Tankların sivil halkın üzerine sürülmesi. (6) Bu kanlı kalkışmaya karşılık Cumhurbaşkanımızın 

kararlı bir duruş sergilemesi, halkı demokrasiye sahip çıkmaya davet etmesi ve halkın bu çağrıya karşılık vermesi! 

Aslında bu, Cumhurbaşkanımızın karakterinin en temel özelliklerindendir. Hatırlarsanız 27 Nisan e-muhtıra sürecinde 

de Cumhurbaşkanımız bilinen siyasetçi tutumunu tercih etmemiş ve bu müdahaleye karşı çıkarak, asıl olanın siyasi 

irade olduğunu vurgulamıştı. Halkın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına karşılık vermesi ve direnmesi. Türkiye açısından 

karanlık olan bir geceyi, Cumhurbaşkanımızın çağrısına karşılık veren milletimiz aydınlık bir sabaha dönüştürmüştür. 

(7) Başbakanımız Yıldırım’ın aynı kararlılığı sergilemesi ve toplumsal direnişe öncülük etmesi. (8) Polisin halkın ve 

sivil siyasetin kararlı direnişi de önemlidir. (9) TBMM Genel Kurulu’nun açılması ve her türlü olasılığa karşı karar alma 

olanağının oluşturulması. (10) Siyasi partilerin darbe gecesi TBMM’de birlikte hareket etmeleri ve 4 Siyasi partinin 
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darbeye karşı ortak açıklama yapması. Ancak her haliyle, yönetime el koymak isteyen klasik bir darbe yoktu karşımızda. 

Ülkeyi işgal etmeye gelmiş yabancı bir devlet refleksi vardı. Konuyu bu bağlamda tartışmakta yarar var.

11. Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz Milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Benim açımdan; TBMM’de bulunmak ve olan bitenin bir darbe olduğunu kamuoyu ile paylaşmak darbeye karşı tutum 

almanın en somut göstergelerinden birisiydi. Ben, Adnan Menderes’in idam edilmesinden sonra doğan dedemin ilk 

torunuyum. Adnan ismim oradan geliyor. Dedem, DP çizgisinde siyaset yapan birisiydi ve darbe sürecinde çok sıkıntı 

çektiğini biliyoruz. Ben, 16 yaşında darbelerin ne demek olduğunu yaşayarak öğrenmiş birisiyim. Birçok kişinin okuduğu 

işkence türlerini yaşamış birisiyim. O nedenle darbeye karşı alanlarda bulunmak, TBMM’de darbeye karşı sivil siyaset 

tutumunu yükseltmek çok önemliydi. Benim gösterdiğim tepki ve tutumum, almış olduğum eğitimin ve aileden almış 

olduğum kültürün doğal sonucudur.

12. İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Geleceğe ışık tutacak olan ve gelecek nesillerin darbe konusunda bilgi almalarına neden olacak bu çalışmayı takdirle 

karşılıyorum. Umarım ülkemiz bir daha darbelere muhatap olmaz ve devletin demokratik dönüşümü tamamlanır. 

Teşekkür ediyorum.
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Ahmet GÜNDOĞDU

TBMM İdare Amiri

25 ve 26. Dönem Ankara  Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuzda Meclis'te çok önemli bir tarihî olaya 
tanıklık ettik. Konuyla ilgili sizlerin kanaatini alıp onu tarihe bir not düşmek istiyoruz. O sebeple görüşmelerimizi bu 
çerçevede yapacağız. 

İlk sorum şu: Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını 
nasıl verdiniz?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Teşekkür ediyorum. Önce, biz Başkanlık Divanında o geceyi ölümsüzleştirelim kararı 
almıştık,  şekli üzerinde bir toplantı yapamamıştık. İkinci Başkanlık Divanı yarın. Sizin gönüllü olarak gidip birçok kitap 
yazan bir kardeşimiz olarak da buna “Varım.” demeniz o geceki duruşu belgelemek kadar güzel bir tavır, bunun için 
teşekkür ediyorum. 

O hafta bayram sonrası olması hasebiyle, bayramda Genel Merkezimiz muhalefet partileriyle bayramlaşma görevi 
verdiği için Ankara dışında programım yoktu. CHP’ye gidecek bayramlaşma heyetinin başkanıydım.

 O gün akşam 19.30’a kadar Meclis’teydim. Daha sonra evime geçtim, uzun zamandır ara verdiği yürüyüşe o gün tekrar 
başladım. Evim Yenimahalle TOKİ konutlarının içinde, MİT’in hemen ön tarafında. Yürümeye başladım, Akit Gazetesi 
Haber Müdürü beni aradı “Abi darbe oluyormuş diye bir duyum aldım, size ulaşan bir şey var mı?” dedi. Yok, ben 

duymadım dedim.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   Onu on geçe falandı herhâlde. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Yok bu dediğim dokuz buçuk falandı. Bu çocuk beni aradığında bir gürültü mürültü 

yoktu, bir şey yoktu. Ben hemen birkaç telefon açtım, telefon açtığım arkadaşlardan öyle bir duyum alıyoruz falan 

dediler ama somut bir haber almadan apar topar eve çıktım. Eve çıktığımda MİT’in orası bombalanmaya başladı. Yani, 

MİT’in bombalanmış olabileceğini tahmin ettim, çünkü evimize düşer gibi, Yenimahalle…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  O açıdan düşüyor.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Evet o açıdan. Sonra MİT’in ilk bombalandığını duyduk, sonra televizyonda ve internet 

sitelerinde Boğaz Köprüsü kapatıldı haberleri çıkmaya başladı. O esnada ben İl Başkanımız Nedim Yamalı’yı aradım, 

“Başkanım size gelen bir talimat bir şey var mı, darbe oluyor, nerede toplanacağız, ne yapacağız?” diye. Ona henüz bir 

talimat gelmemişti. Genel Sekreterimiz Abdülhamit Gül’ü aradım, Genel Merkezle ilgili bir şey var mı diye. Teşkilatçılıktan 

da gelince il başkanı, genel sekreter… O da “Şu anda değerlendirme yapılıyor, henüz netleşmiş bir şey yok.” deyince…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Abdülhamit Bey Genel Merkezde miydi o zaman? 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Nerede olduğunu sormadım. Ama kısık sesle konuşuyordu. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Tabii, hepimiz orada aslında çok yoğun, ama kısa kısa telefon görüşmeleri yapıp işimiz biter 

bitmez bir başka aşamaya geçiyorduk. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Evet, evet, çünkü hem İl Başkanımıza hem Genel Sekreterimiz Abdülhamit Gül’e 

herhâlde, beşinci, altıncı seferde, boşlukta denk getirebildim, demek ki herkes arıyordu.

Bunun üzerine dedim ki: “Ya sen Meclis İdare Amirisin niye Meclis Başkanımız İsmail Kahraman’ı aramıyorsun?” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Kendi kendinize söylüyorsunuz… 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Kendi kendime diyorum bunu. Evde ayakta dolaşıyorum eşime dedim ki: “Bir yere gitmem 

lazım ama nereye gitmem lazım?  Yani, evde durulmaz.” O ara Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Beyi aradım, “Abi 

darbe oluyor, Ankara’da mısın, İstanbul’da mısın, Meclis'i açmamız lazım, Meclis'e gitmemiz lazım, Meclis'i olağanüstü 

çalıştırmamız lazım” diyorum telaşla, İsmail Kahraman Bey rahat bir sesle: “Ahmetçiğim ben Meclis'teyim, buyur sende 

gel, bekliyorum, burada değerlendirelim.” 

Hah, işte gemi kaptanı böyle olur  dedim. İçimden geçen şey şuydu: Acaba İstanbul’da mı? Hafta sonları gitmiş olabilir 

mi filan diye, bayram diye. Ama ben İsmail Kahraman Beyi aramadan, ben nasıl sağı solu arıyorsam, beni de arayanlar 

oluyor. Beni arayanlardan ikisi; Ankara Milletvekillerimiz Aydın Ünal ile Jülide Sarıeroğlu’ydu. “Abi ne yapıyorsun, 

neredesin, sana ulaşan bir şey var mı, senin aradığın bir yer var mı” filan, onlarla haberleşme hâlindeydik. Hemen Meclis 

Başkanımız İsmail Kahraman Bey “Meclis'teyim, bekliyorum, gel, değerlendirelim.” der demez hem bir taraftan üzerimi 

giyiyorum hem bir taraftan Milletvekillerimiz Jülide Hanım ve Aydın Bey ile irtibat halindeyim. Onlara dedim ki ben 

şoförü, korumayı çağırdım… Onlar da zaten Dikmen’de buralarda oturuyorlar, buraya yakınlar.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Aydın Bey’in evi hemen yakın, Güvenlik Kapının orada. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Aydın Bey’in burada, Jülide Hanım’ın evi de Dikmen’de, o da yakın. 

Onlara dedim ki  Meclis'e geçiyoruz, İsmail Kahraman Bey bizi bekliyor, siz geçin ben geliyorum. Üzerimi giydim, evden 

çıktım, gelirken de, darbeyse hedefinde Külliye olur, Genel Merkez olur, Meclis olur. Kendi kendime içimden bunları 

geçiriyorum. Külliye'nin önünden geçtim, henüz oraya hiç kimse gelmemiş, bir canlılık emaresi de yok gibi. Genel 

Merkezin önüne geldim, Genel Merkezin önünde de hiç kimse yok. Oradan hemen Eskişehir yoluna çıkıp,  direkt olarak 

Meclis'e geldim. Meclis'in kapısına geldiğimde…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Hangi kapıdan girdiniz Başkanım? 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -   Çankaya Kapısından, Nurullah Bey Güvenlik Amirimiz orada. Girişte, Meclis Başkanımızın 

çıktığını söylediler. İsmail Kamraman Beyin çıktığını Jülide Hanımdan da duymuştum, Jülide Hanım telaşlı bir şekilde 

gitmiş.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Ha, gelmiş, Meclis Başkanımız…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Benim görüştüğümde buradaymış ama işte  benim şoför, koruma gelip ben giyinip 

çıkıncaya kadar o buradan çıkmış. Jülide Hanım sanırım söylemişti Meclis Başkanımız telaşlı bir şekilde ayrılmış 

Meclis'ten diye. O buradan bir irtibat kurmuş olabilir. Güvenlik Amiri Nurullah Bey, nereye gidiyorsunuz, niye 

geliyorsunuz anlamında böyle… Ne diyorsun Nurullah dedim. O kapının önündeydi. Atla bakayım arabaya dedim, 

onu arabanın içine aldım. Sen ne diyorsun dedim. Tartışarak geliyoruz. Geldik, arabadan indik, hemen şuradan bizim 

girişten içeriye girdik. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  1 no'lu kapıdan…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - 1 no'lu kapıdan girdik ki Milletvekillerimiz Aydın Ünal ile Jülide Sarıeroğlu orada, 

gelmişler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Ha, sizin odaya gelmemişler. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Odaya gelmemişler, odam kapalı gelemezler. Benden kaç dakika önce geldilerse içeriye 

girmişler ama herhâlde onlar içeriye normal milletvekili olarak girdiler. Ben Nurullah Beye Meclis'i açacağız, ışıkları 

yakacağız, Genel Kurulu çalıştıracağız diye farklı bir argümanla geliyorum, o da…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   Siz, Başkanlık Divanı üyesi sıfatınızla… 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Tabii, Meclis İdare Amiriyim, Başkanlık Divanı Üyesiyim, o da çok iyi biliyor bunu. Dedi ki: 

“Işıkları yakamayız, Meclis'i çalıştıramayız, sizi içeriye alamayız, filan, sıralamaya başladı.” Güvenlik Amirine: Sen ne diyorsun, 

darbe oluyor; öleceksek burada öleceğiz, burayı açacağız." dedim. Bu sefer Nurullah, tırnak içerisinde bunu söyleyeyim, bu 

da mı paralel acaba diye içimden geçirmedim değilim o an.  Yani Meclis'in açılmaması için mi görev ifa ediyor…
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama Nurullah çok mükemmel bir sınav verdi Başkanım. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Hayır, ilk aklıma gelen bu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Tabii bilmiyorsunuz yani bir anda…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - İlk aklıma gelen bu, riske gireceksem ben gireceğim, sana ne diyorum içimden ama 

tepem de atmış. Bunun üzerine Nurullah Bey döndü “O zaman resmî sorumluluğu üstleniyor musunuz, talimat veriyor 

musunuz…” Talimat da veriyorum, resmî sorumluluğu da üstleniyorum, açacağız Meclis'i… “Tamam” dedi o. Onun 

üzerine geldik. Ben gelenleri odaya yönlendirin dedim.  Aydın Bey ile Jülide Hanım ve  diğer arkadaşlar geldi, onların 

fotoğrafını ben size, Meclis Başkanımıza verdim, Ahmet İyimaya’ya verdim…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Onu bakarız, o Meclis'in kayıtlarında vardır. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Onu bakarız, 22-23 milletvekili ilk şeyde 17 kişiyken burada saydım, gruba yukarıya 

İlknur Hanım gelmiş, onu duydum, İlknur İnceöz Grup Başkanvekilimiz, Mehmet Muş geldi, o esnada mı, ondan sonra 

mı içeride gördüm, ha bu esnada ben buraya gelir gelmez İsmail Kahraman Beyi aradım. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben evden çıkarken Genel Merkeze gitmek üzere çıktım. Kayınbirader arabayı sürüyor. Bizim 

AK PARTİ  WhatsApp grubundan bir baktım Jülide Hanım, “Aydın Ünal’la beraber Ahmet Gündoğdu Beyin odasındayız.” 

diye mesaj atmış. Demek ki o 3 kişiyken mesaj attı. Ben girişte, o Genelkurmayın önünde biraz kalabalık falan olmuş, 

yolu kesmişlerdi. Yukarıdan, o Çetin Emeçten filan dolaşıncaya kadar…
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Dolaşıncaya kadar o sayı arttı.  

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   Dolaşıncaya kadar demek ki o zaman 17-18 tane milletvekili olmuş. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Evet 16-17 kişi oldu, çünkü ayakta kalmıştı arkadaşlar, yer kalmamıştı. 

Bu esnada ben Meclis Başkanımızı aradım. Başkanım biz geldik, sayımız da elhamdülillah artıyor, sizi bekliyoruz 

dedim. “Ahmetçiğim, geleceğim.” dedi. Benim danışmanlar, “Meclis Başkanımız giriş yapmış, geliyor.” diye bir cümle 

kurdular, biz de buradan kalktık, kalkar kalkmaz Genel Kurulun önüne anahtar diye bağırıyoruz. İlk önce, birinci kapıyı 

zorladık. Anahtarı bulamadık. Ha, o esnada ben Genel Sekreteri aradım 2 sefer neredesin, niye burada değilsin, anahtarı 

bulamıyoruz diye…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   Meclis Genel Sekreterini…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -   Meclis Genel Sekreterini. 

O da Meclis Başkanımız ile gelmiş, geri gitmiş ya da İsmail Kahraman Bey ile görüşmüş. Orası bana karanlık. Yani 

“Geldim, döndüm.” mü dedi, öyle bir şey dedi. Dedim ya, Genel Kurulu açacağız, anahtar bulamıyoruz.  

Sonra 1’inci kapının değil 2’nci kapının anahtarını bulduk. Kapıyı neredeyse kırıyordu arkadaşlar. Kapıyı açtık içeriye 

girdik. İçeriye girdiğimizde bir şey yapacağız ama kimse ne yapacağımızı bilmiyor. Sanırım Ayşe Keşir’di, Düzce 

Milletvekilimiz, 3G bağlantısını sanki o yaptı. Dedik ki biz: "Buradan sadece ışıkları yakmak olmaz, ışıkların yandığını o 

etraftan geçen görür. Genel Kurulun çalıştığını, Meclis'in çalıştığını dünyaya göstermemiz lazım.”

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dünyaya göstermemiz lazım, en başta da darbe teşebbüsünde bulunan hainlere. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Tabii, darbe teşebbüsünde bulunanlara.

Bir de Cumhurbaşkanımız sokağa çıkma çağrısı yaptı, sokağa çıkacakları cesaretlendirdi: “Meclis bile çalışıyor, biz ne 

duruyoruz burada? Seçtiklerimiz Genel Kurul'da, biz niye burada duruyoruz?” 

Hızlı hızlı düşünüyoruz bunları, birbirimize söylüyoruz. Konuşma kürsüsünün oraya Meclis Başkanımız İsmail Kahraman 

Bey’i aldık, onun arkasında 23-24 kişi varız Genel Kurulda, 3G’yle Meclis Başkanımız açıklamayı yaptı. Bu esnada 

gruptan mesaj çekilmişti, mesaj CHP, MHP ve HDP’lilere gelin çağrısı, bizimkilerin de Ankara’da olanların Meclis'e 

gelmesi çağrısıydı. 

İsmail Kahraman Beyi daha sonra görüştüğümüzde Mithat Sancar ve İdris Baluken’in “Biz de darbeye karşıyız, oraya 

gelmek istiyoruz ama provokasyon olur diye gelmedik.” dediğine o gece tanıklık ettim. İsmail Kahraman, aşağıya 

indiğimizde söyledi bunu. 

“Selahattin Demirtaş da aradı.” dedi mi, bilmiyorum, onu İsmail Kahraman Ağabeye sorarız. 

Meclis Başkanımız o konuşmayı yaptı. Bu sefer, CHP’li, MHP’li birer ikişer milletvekilleri de gelmeye başladı; Erkan 
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Akçay, Özgür Özel, Oktay Vural… Oktay Vural oğluyla gelmişti, ilk bombada oğlu çok korkmuştu, ağlarken onu teselli 

etmeye çalışıyordu babası, gördüğüm manzarada. Bu sefer, basın almamız lazım. Telefon açtık basına gelin diye. Bizi 

arayanlara Meclis'e gelin, Meclis'te haber yapın dedik. Anadolu Ajansını aradık. Orhan Karasayar -bizim İdare Amiri, 

sanırım Orhan Bey, yanılmıyorsam- onların kapıdan girişine, alınmasına yardımcı olmuşlar ama Meclis'in gelenekleri 

işlediği için onlar yukarıda, orada…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yukarıda, basın bölümüne…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ama, ben uğraşıyorum, biraz da kendimi basından sorumlu hissettiğim için, ses sistemini 

açamıyoruz. Genel Sekreteri bir daha aradım, bu nasıl iştir, bir ses sistemi olmaz mı… Yok. Bunun üzerine, Hüseyin 

Kocabıyık, İzmir Milletvekili oradaydı, İsmail Kahraman Bey’e: "Ben basını aşağı alacağım Başkanım, oradan ses alması 

mümkün değil."  "Tamam." dedi, Hüseyin Kocabıyık da oralarda işaretler yapıyordu. Hemen çağırdık, basını aşağı aldık. 

Dedim: "Sizi şu kapının önünde bekliyorum." Her kapıdan da giremiyorlar. O an için bir kapı açılmış, sonra muhalefet… 

Önceden çıktığımız kapı açıldı. Onları içeri aldım, kürsünün önündeki boşluğa konuşlandırdık. ATV, Anadolu Ajansı ve 

Kanal 24; yanılmıyorsam 3’ü vardı. Belgelerimizde vardır. Bu sefer Başkanlık Divanını oluşturduk. Meclis Başkanımız 

İsmail Kahraman Bey gongu çaldı, kâtip üyelerin yerine Erkan Akçay, Mehmet Muş, Özgür Özel’i alacağız.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada bir ceket var. O çok ilginç bir anekdottur Sayın Başkan. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ben de o gün kravat yoktu ama soğuk olur, kış olur, hapishane olur, başka şey olur, ceketli 

gelmiştim. Evden ayrılırken de hanıma Allah’a ısmarladık dedim ama hakkını helal et diyemedim korkmasın diye. Evde 

annem ve hanım var, korkmasın, telaşlanmasın diye. Allah’a ısmarladık hanım, sorun yok, olmayacak inşallah diye 

ayrıldım ama biraz gözüne baktım son bakış bu olabilir diye. Baktım, gözlerle konuştuk, o da aynı şekilde. 

Özgür Özel baktım ki bir gömlekle kürsüye… İsmail Kahraman Bey “Buyur, gel.” dedi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanlık Divanı üyesi yok. CHP’nin Grup Başkanvekili…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) -  Kâtip üyelerin yerine grup başkanvekillerini…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir CHP’den, bir AK PARTİ ’den, bir MHP’den bir kişi olacak, evet. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Evet, o bürokratın yerine de 3’ünü alıyoruz. Özgür Bey, merdivenin basamağını şey 

yapmadan ben koşarak yetiştim, Özgür Bey, bir saniye dedim. Giyer misin diye sormadım, çıkardım ceketi, şu ceketi giy, 

öyle otur, millet bir bütünlük görsün yani moral motivasyonu artsın, bir dağınıklık görüntüsü olmasın düşüncem. O da 

hemen giydi, oturdu. 

Özgür Bey, Erkan Akçay Bey, Mehmet Muş Bey, İsmail Kahraman Bey orada. O esnada grup başkanvekillerini kürsüye 

çıkmayanlardan da konuşturmuş olabiliriz. Sizinle biraz önce o konuda antant kalamadık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Galiba Levent Bey konuştu Sayın Adalet Bakanımızdan önce. Levent Bey, Erkan Bey, sonra 

Bekir Bey konuştu diye hatırlıyorum ben. 
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Özgür Özel konuştu şeyle… 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Özgür Özel’in konuştuğunu ben görmedim, belki daha önce konuşmuş olabilir. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Acaba konuşmadı mı ki?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Şeyde mi konuştu?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Oturduğu yerde hepsini konuşturduk ya. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çünkü orada Sayın Meclis Başkanımız 1. Ordu Komutanının mesajını, o radyoda veya 

televizyondaki mesajını Sayın Mehmet Muş’a okuttu. O ara Özgür Bey oradan…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - 3’üne de birer konuşma yaptırdık orada ama.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Belki orada, yerinde…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Orada, yerinde, kürsüye gelmeden…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kürsüye gelmeden yapmış olabilir.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Kürsüye gelmeden orada konuştular onlar.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, tabii orada.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Mehmet Muş da orada konuştu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kürsüde Levent Bey konuştu, Erkan Akçay konuştu, Adalet Bakanımız konuştu.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Neyse, onlar belgelerde bellidir.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra Adalet Bakanı konuşurken ilk bombalı saldırı oldu.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Görüntülerin birçoğunda zaten Özgür Özel’e  ceketi verdiğim için ceketsiz olarak ben 

koşarken gözüküyorum. Bizim Bursa Milletvekilimiz, engelli Milletvekilimiz…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sizin sarılı bir gömleğiniz var.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Sarılı bir gömlek… Onun yanındayım. O esnada, hangisi önce, hangisi sonra bilmiyorum, 

bizim Ayşe Keşir Fox TV’ye bağlanmış bana getirdi, “Başkanım beyanat verir misin?” dedi. Ona beyanat verdim. 

Interpress’te çıktı, onu ben size veririm, var bende. Bir de Ülke TV’ye telefonla bağlandım. 

Şimdi, görüntülere baktığımda bomba atılıp Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Bey konuşurken ben ayağa kalkmışım, 

bir elimde slogan atıyorum, bir elimde de telefon o televizyona bir şeyler demeye çalışıyorum. İlk sloganı attığımda 

yanımdaki arkadaşlar da eşlik etmedi. Mesela o anda orada sendikal geçmişi olan Mahmut Kaçar geldi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bazı arkadaşlar vardı.
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bazı arkadaşlar vardı, eyvallah. Onlar hiç değilse eşlik eder zannederek başladım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Belki onlar da ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardır.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Kimse anlamadı. Birinci slogandı ama ikincisinde baktım ki hepsi en az benim kadar… 

“Darbeciler halka hesap verecek.” Sloganımız da buydu, bunu uzun süre attık. 

Bekir Bozdağ Bey, Allah razı olsun, “Ölmek var, dönmek yok.” diye orada konuşmayı yaptı. 

Konuşmalar bitti, aşağı sığınağa indik ama sığınak diye bir şey yok yani bodruma indik, ilk indiğimiz yer çatı basık, bir 

tünel yok. Sonra “Burası çok kalabalık oldu, yarınızı şuraya götürelim.” dediler. Beraber gittiğimiz yer, bir tünel var gibi 

çıkış yeri yok, sivil savunma yok, sağlık yok yani o gece birçok eksiği orada da görmüş olduk. 

Tabii, bu başlangıç ile sonuç arasında en az iki saat geçti. Aşağıda Özgür Özel Bey’le tekrar karşılaşıp da ceketi bana 

verirken “Ahmet Bey, teşekkür ediyorum, çok iyi oldu, tebrik ediyorum, eninde sonunda millî görüş ceketini bana da 

giydirdiniz.” dedi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hatta birkaç ay önce sendikal geçmişinizle ilgili Özgür Özel çıkıp sizin aleyhinize bir konuşma 

yapmıştı. Daha sonra siz sataşmadan söz alıp Özgür Özel’e cevap vermiştiniz, işte o gömlek, kıyafet vesaire falan 

üzerinden. Hatta, sizin ceketinizi mi, gömleğinizi mi bir şeyi eleştirmişti Özgür Bey.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Özgür Bey, değil, bir başka arkadaştı. MEMUR-SEN Genel Başkanlığı kimliğim ve sendikalı 

memur sayısı ve atamalar ve bürokrasiye gelmelerle ilgili HDP’nin grup önerisi vardı. 

O Musa Çam’dı. Çıkıp “Ahmet Bey, şimdi bütün bunları yalanlayacak ama…” diye söze başladı. “Ahmet Bey, şimdi ‘Musa 

Bey üfürdü.’ diyecek.” diye espri yaptı konuşmasının bitiminde. 

Ben, Musa Bey’in üfürdüğünü dile getirmeden sözlerime başlıyorum diye girmiştim ve onlara “AK PARTİ , MEMUR-SEN 

eleştirisi yapıyorsunuz, baskıdan bahsediyorsunuz. CHP’li şu şu şu belediyelerde bir tek MEMUR-SEN üyesi yok. HDP’li 

şu şu şu belediyelerde bir tek MEMUR-SEN, KAMU-SEN üyesi yok. MHP’li bir çok belediyede MEMUR-SEN üyesi yok. 

Oralarda baskı yapacak MEMUR-SEN üyesi bulamamışsınız.” filan diye cevap vermiştim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kaderin cilvesi herhâlde yani.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Kaderin cilvesi. Özgür Özel onların en hırçınlarındandı ama o gece esprilerden bir ceket 

esprisi, millî görüş; iki sığınak arkadaşlığı. Biraz önce size gösterdiğim fotoğrafta da CHP’nin bütün kurmaylarıyla aynı 

yerdeyiz. Mesela, Muhalefetten birkaç arkadaş, CHP ve MHP’den “İşte, böyle yönetim mi olur, ne yapıyoruz burada, ne 

olacak? Bunun önü belli değil, sonu belli değil.” Filan… 

Ben oradan çıkıp, Salim Bey’le istişare yapıp Efkan Ala Beyi aradım. Geldim arkadaşlar, rahat olun, sorun yok, İçişleri 

Bakanımızın hepinize selamı var, darbeyi püskürtüyoruz, F16’larımız Eskişehir’den havalanmış filan diye…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Galiba saat dört civarı falandı o.
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bu dört civarıydı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dört civarıydı.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Hâlbuki…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, Meclis'e gelişte ve girişte bir zorluk yaşamadığınızı ifade ettiniz. O yüzden o 

soruyu…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yani, sadece bizim güvenlik ekibi zorluk yani “Can güvenliğinizi sağlayamayız…”

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Konuyu anlayamadığı veyahut da sizin can güvenliğinizi…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ben bürokratik endişe… 

Ha, şunu söyledi daha sonra: G3 mü diyoruz? “Bizim elimizde sadece bu silahlar var. Biz ne yapacağız?” 

Mesela o gece isyan ettiğimiz konulardan birisi, buraya hiç değilse tankların girmemesi için kapılara S şeklinde otobüs 

çağırıp koymak ve silah istemek oldu Emniyetten ve o gençler -benim bildiğim 2 kez helikopter buraya inmeye çalıştı- 

ellerindeki yetersiz silahlarla caydırıcı olarak inmesini engellediler ama F16’ya karşı yapılacak hiçbir şey yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, Meclis'in saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini tahmin 

edebiliyor muydunuz gelişte? Yani gelirken herhâlde onu hiç kimse tahmin etmedi, ben de tahmin etmedim.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ya, gelirken onu tahmin etmedim ama Boğaz Köprüsü’ndeki… Buraya gelince biz 

sığınağa hep beraber indik ya biz hemen sığınaktan çıktık şurada berber var ya o patlamanın birinde berberin kapısı 

kırılmıştı. Biz 3-4 arkadaş o berbere girdik, televizyonu açtık, 6 ya da 7’nci bomba sesi gelinceye kadar oradaydık. 

Bir bomba sesi geldi ve dumanlar oraya doğru gelmeye başlayınca biz tekrar aşağıya indik. Orada biz izlerken Boğaz 

Köprüsündeki hoyratlıklarını, pisliklerini gördüm. O ana kadar aklımda “Bunu yapamazlar.” diyeceğimiz her şey… 

Hazreti Ali Efendimiz’in sözü aklıma geldi. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki: “Düşmanın en tehlikelisi bizden gözüküp 

de bizden olmayandır” ve şu hüküm aklıma geldi: Hazreti Ali’yi şehit eden hafız İbni Mülcem’dir. O aklıma geldi. Yani 

paralelin -zaten ben Erbakan Hoca’nın talebesiyim- “La ilahe İllallah” deyip “Muhammedun Resulüllah” demediğini 

Erbakan Hocam’dan dinlerdik, o gece “La ilahe illallah” da demediğini de gördük ama Meclis'e ilk bomba atılmazdan 

önce Meclis'i bombalayabilecekleri hiç aklıma gelmezdi. İşgal kuvvetlerinin böyle bir düşüncesi olmamış. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, devam ediyoruz.

Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı almıştık, 4’üncü sorumuz oydu. İlk tepki gösteren birisiydiniz, o yüzden sizi 

ayrıca kutluyorum.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Sağ olun.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, bombalar atıldı, daha sonra bombalanan yerleri gördükten sonraki… Yani çünkü o 
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ilk anda bomba atıldığı zaman biz o tahribatı göremedik. O bombalanan noktaları gördükten sonraki düşünceleriniz 

neydi?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yani bahçedeki bombayla ilgili uzmanlar “Beş, altı saniye daha geç bıraksaydı Genel 

Kurulu deler geçerdi.” diyor ve biz o zaman da Genel Kuruldaydık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir koordinat sapması vardı.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Evet, koordinat sapması var. Başbakanımızın grup odasının yanına atılan Sakarya 

Depremi gibi. Görünce Sakarya Depremini gördüm.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Çatımızdaki zaten öyle. Ama sevindirici yanı, atılan bombaların büyük çoğunluğu, şu 

anda büyük 3 tane bomba var, diğerleri ses bombasıymış. Mesela bina titriyor ama biz bomba düştüğünü zannediyoruz, 

deprem etkisi yapan ses bombasıymış. Onun için şehit olma fırsatını kaçırdık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Genel Kurulun tam tavanına Başkanım, yani bizim, milletvekillerinin oturduğu yerin tam 

üstüne denk düşse bombanın aşağı inmesini engelleyecek bir mekanizma var mı?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yok, hiçbir şey yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu söylüyorsunuz yani.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Evet, o bahçeye düşen bomba beş, altı saniye sonra bırakılsaymış, ki o pilot uzman 

pilotmuş. Türkiye’nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en uzman pilotlarından birisiymiş.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - En büyük hainliği yapan en yetenekli bir alçak yani.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - En büyük hainliği yapan. Ama işte … (Ve mekerû ve mekarallâh (mekarallâhu), vallâhu 

hayrul mâkirîn (mâkirîne). Allah’ın hesabı, bütün hesapların üzerinde tuzak kuranların en hayırlısı. Yani 3 bombanın 

tahrip ettiği yere bakınca, “Bizi Cenab-ı Hak korudu.” diyoruz. Ama şehit olan, gazi olan gençlerimize bakınca şehitlik 

özlemi de olunca, o gece şehit olma fırsatını kaçırdık diyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, siz de çok dolaşıyorsunuz, ben de dolaşıyorum. Şehit olan arkadaşlarımız, 

dostlarımız var. Ben şunu gördüm, hiç tesadüfen şehit olan…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …veya tesadüfen geçerken yaralanan bir Allah’ın kuluna rastlamadım, hepsi bilinçli bir 

şekilde gitmiş.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ve hiçbirinde pişmanlık yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hiçbirisinde.



Gazi Meclis'te O Gece

356

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ayağı kopmuş, hastanede yanına gittim, daha önceden tanıdığım arkadaş, “Başkanım 

beni bırak, reisin yanına git.” diyor.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hiçbirisinde. Yani böyle bir şey gördüm, bu enteresan bir şeydi, yani bize demek ki on dört yıl 

boyunca Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın gerçekten o gençliğe birtakım dokunuşları onlarda hakikaten ciddi bir 

cesaret timsali olarak 15 Temmuzda tecessüm etti, gerçekten biz bunları gördük.

Peki, şeyi sormak istiyorum, Genel Kurulda, -kısmen bahsettiniz-  ve sonraki süreçte o farklı noktalarda filan iktidar ve muhalefet 

milletvekillerinin birlikte olmasının önemiyle ilgili neler söylersiniz? Yani sadece mesela AK PARTİ  vekilleri olsaydı…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bu kadar tatlı olmazdı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …aynı etkiyi oluşturur muydu?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Oluşturmazdı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Mesela Yenikapı’daki o atmosfer olur muydu?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Asla olmazdı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonraki süreçte, Cumhurbaşkanımızın davetiyle Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, geldi, yani 

beraber görüşmeler yapıldı, böyle bir ortam olur muydu?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - On dört aydır Meclis'teyim, Meclis'te teröre karşı 3 parti birkaç kez bildiri yayınladık 

ama bildiri yayınlarken bile muhalefetin sitemi bildiride imza attığı metnin dışındaydı, hep bunu görmüştük. O akşam 

HDP’nin “Orada olmak isterdik ama provokasyon olmasın diye gelmiyoruz.” demesi CHP ve MHP’nin temsilcilerinin 

koşarak gelmesi, Devlet Bahçeli’nin Başbakanımızı aramış olması, Kılıçdaroğlu’nun -Özgür Özel öyle söyledi o akşam- 

“Bize talimat verdi, ‘Gidin darbeye karşı durun.’ dedi.” yaklaşımı. Onlar konuşurken onları ayakta alkışladık biz, “Sizlerle 

beraber darbeye karşıyız.” diye. 

Biz o güne kadar muhalefete diyorduk ki: “Ya, bir sefer millî olun, bak, Paris’te bir bombalama oluyor, iktidarı muhalefeti 

topyekûn karşı koyuyor, işte Amerika’da şöyle oluyor, bir sefer siz de…” O  bir sefer” o geceydi ve muazzam bir duruştu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynen.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 16 darbe olmuştu, bu, 17’ncisiydi, 17’nci darbeye Meclis, 

muhalefet partileri, medya, sivil toplum kuruluşları, öncülüğünü Cumhurbaşkanımızın yaptığı duruş darbeler kapısını 

kapatan bir duruş, 7 Ağustos Yenikapı Mitingini de millî birlik hareketini yeniden başlatan iki önemli milat olarak 

görüyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok doğru.

Başkanım, 7’nci sorumuz şu: Cumhurbaşkanımız cep telefonundan kamera özelliğiyle televizyonlara bağlandı ve millî 
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iradeye sahip çıkmak için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti, Başbakanımız bunun bir kalkışma olduğunu ve 

püskürtüleceğini ifade etti, halkımız da -Allah için, hakkını verelim- sokak, cadde, meydanlara çıktı, darbe girişiminde 

7’den 77’ye sokaklara çıkarak bir kahramanlık destanı yazdı bence. Milletimiz için neler söylemek istersiniz?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Değerli Vekilim, milletin içerisinde bir uhde olduğunu, Menderes’e, Özal’a, Erbakan’a 

sahip çıkamamanın bir pişmanlığı, “Ah keşke orada olsaydım, sahip çıksaydım.” olduğunu, bunun yanında her darbe 

olduğunda şapkasını alıp giden siyasetçi, dolayısıyla da siyasetçilerden büyük bir beklentisi olduğunu biliyorum, 

düşünüyorum. 

2007 e-muhtırasına karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın darbecilere “Hadi işinize bakın.” demesi, onun 

öncesi ve sonrasında Ergenekon, Balyoz, ıslak imza, yakamoz, hepsinde dik durması millette “Bu lider şapkasını alıp 

gitmez, eğer imkân bulursa meydana çıkar, bizim çıkmamızı ister, imkân bulamazsa bulamadığındandır, yoksa asla 

kaçıp gitmez.” inancının hâkim olduğunu biliyorum ve o gece reisin, Cumhurbaşkanımızın o çıkışıyla iki hasletin 

buluştuğunu görüyorum.

Etimesgut’ta gazi ailelerini ziyaret ederken, yüzde 80’i reisin çağrısından sonra çıkmış. Ama öyle gaziler var ki, “Ben, 

Boğaziçi Köprüsü'nün kapatıldığını duyar duymaz çıktım ve Kızılay’a doğru hareket ettim.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tam bir millî refleks yani.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Millî refleks. “Cumhurbaşkanımız nasıl olsa emir verir dedim.” diyor ve gazi olmuş 

Genelkurmayın orada. Kızılay’a geliyor, oradan Genelkurmaya geliyor, Genelkurmayın önünde gazi olmuş. 

Yani özlenen, dik duran siyasi liderle geçmiş siyasetçilere sahip çıkamamanın birleştiğini ve muazzam bir duruşun 

gerçekleştiğini düşünüyorum. 

Yani ümmetin duası, milletin reise güvenmesi, reisin de dirayeti, Meclis'in açık olması, medyanın ilk kez hep 

birlikte darbeye karşı koyması, siyasi partilerin karşı koyması, topyekûn bir yeniden diriliş hareketini oluşturdu diye 

düşünüyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bana geçen hafta Kuveyt’ten bir heyet geldi, birtakım görüşmeler yaptılar ve o sağlık 

turizmiyle ilgili de Sağlık Bakanımızla da görüşme talebi oldu, benden de eski bir Sağlık Müsteşarı olarak rica ettiler, 

ben de Kırşehir Milletvekilimiz Mikail Arslan Bey’le beraber o ekibi, heyeti Sağlık Bakanlığımıza götürdüm. Orada heyet 

başkanı çok enteresan bir şey söyledi, dedi ki Sağlık Bakanımıza: “Siz bulaşıcı durumlarla çok haşır neşirsiniz, bu Türk 

milletindeki cesareti aslında bizlere de bulaştırsanız. Yani sizin dışınızdaki ama İslam coğrafyasındaki diğer ülkelere de 

aslında bir bulaştırsanız oradaki cesareti.” Milletimizin gerçekten son derece cesur davranması, Cumhurbaşkanımızın, 

Başbakanımızın hem ferasetli hem dirayetli davranışları ve sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi ikisinin buluşması, 

nirengi noktası, hakikaten bu, tüm dünyaya çok ciddi bir ders ve özellikle İslam dünyasına da bir umut oldu gerçekten. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bunu teyiden ben bugün yaşadığım bir örneği vereyim o zaman Sayın Vekilim: Fas’ın 
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Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticisi ve oranın 2’nci büyük konfederasyonunun genel başkanları bir heyet hâlinde 

gelmişlerdi, bugün burayı gezdirdim. Sonra çay içerken dediler ki: “Biz darbeyi, darbe girişimini duyar duymaz Fas’ta 

sokağa çıktık.” Bunların sokağa çıktığını gören, burada darbenin başarılı olmasını isteyen kesimler de bunlara oradan 

tweetler atmışlar ki “Sıra size de gelecek.” diye, bunlar da “Henüz maç bitmedi.” diye onlara cevap vermişler. “Sabah 

saat 07.00 olmadan biz bayramı ilan etmiştik” diyor ve arkasından şunu ekliyor: “Sizin reisinizin dik durduğunu 

biliyorduk ama bu reise -“reis” diyor onlar da Recep Tayyip Erdoğan’a- milletin uyum sağlayıp sağlamayacağını herkes 

gibi biz de merak ediyorduk, siz gerçekten Osmanlı torunlarıymışsınız, inşallah biz bundan sonra okullarımızda, ders 

kitaplarımızda, konferanslarımızda Türkiye’nin Cumhurbaşkanıyla milletin ona uyum sağlamasını anlatacağız.” diyor 

bugün Meclis'te ağırladığım heyet.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkan, bir başka sualimiz şu: Siz Meclis'teydiniz, dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz 

yakınlarınızla haberleşmeniz ve duygularınız nasıldı? Bir de, darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir 

yakınınız, tanıdığınız var mıydı, onlarla ilgili de kanaatlerinizi alabilir miyiz?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Ankara parti teşkilatlarından çok arkadaşlarımız var, 5-6 tane şehidimiz var, gazimiz 

çok, il yönetimlerinden Meclis üyemiz, gençlik kollarımızdan, eski Genel Başkanı olduğum MEMUR-SEN üyelerinden 

şehitlerimiz var. 

O gece burada biraz telaş eden sorumlu birkaç kişiden birisi de ben olduğum için, çoğu telefona hiç cevap veremedim, 

yüzlerce telefon vardı. Akrabalar Meclis bombalanınca telaşa düşmüşler, onlar evde hanımı arayıp, hanım da yanımda 

olan danışmanları -şoför, danışman, koruma hepsi buradaydı- arayıp birçok haberi onlar üzerinden almışlar. Çünkü 

içeride sizin de gördüğünüz gibi sağa sola koşturuyorduk, çoğu telefona bakamadık bile. 

Herkes gibi, yani sizin aileniz de olduğu gibi, o gece herkesin ailesi ister istemez telaşlanmıştı, çünkü canlı yayınlar 

bombanın nasıl düştüğünü gösteriyor.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, aynen o 91’deki Irak savaşında işte Sorti …

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Aynısı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Biliyorsunuz yakında bir televizyon kanalının Ankara bürosu var ve orada tam açı kamerası 

oraya odaklanmış FOX TV’nin burayı gösteriyor. Yani o F-16 geliyor, bombayı bırakıyor. Biz tabii, içinde olan insanlar 

olarak çok tedirginlik yaşamadık, ben şahsen abdestimi bozmamaya çalıştım.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Yok, orada kimsede telaş yoktu Genel Kurulun içinde.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çünkü bizim hiçbirimizin Elhamdülillah…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Elhamdülillah, yani şu cümleyi söyleyelim, muhakkak kayda girsin: Cenab-ı Hak o gece 

Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, Meclis'teki milletvekillerimizden, milletten korkuyu almıştı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynen öyle.
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AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bomba atıldığı hâlde kimsede telaş, ölürüm diye korku, böyle bir şey yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Biz iktidarız ama muhalefet vekillerinde de bir şey görmedim, öyle bir kaçma veya göçme 

ne bileyim.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Görmedik, yok.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ayrı bir şey olmuş, ayrı bir cesaret vardı.

Peki, darbe girişiminin ertesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı, o toplandığı andaki hissiyatınız, 

düşünceleriniz… Çünkü bir gün önce bombalandı, bombalanan yerleri gördünüz, yıkıklar arasında tekrar  bilmiyorum 

dışarı çıkıp girdiniz mi? Ben sabahleyin çıktım, duş aldım, tıraş oldum, tekrar buraya geldim.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Biz saat onda da Genel Kurulu açtık biliyorsunuz. Başkanlık Divanı olarak “Meclis'i üçte 

açalım.” dedik ama Sayın Kılıçdaroğlu Yalova ya da İstanbul’daymış, yetişemeyeceği için beşe kaldı ve de Kılıçdaroğlu’nun 

olmasını önemsedik. 

Akşamki birliktelik kadar muhteşem bir yanı yoktu. Yani bana göre bombalar atılıyorken CHP, MHP, AK PARTİ ’nin burada 

olması önemliydi. Ertesi günkü…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama Genelkurmay Başkanımız vardı, Diyanet İşleri Başkanımız vardır, kuvvet komutanları 

vardı. 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Onlar vardı, belki de sürpriz olanı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yabancı diplomatik heyet vardı, YÖK üyeleri vardı, yüksek yargı başkanları ve üyeleri vardı.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bunlar önemli.

Akşamdan farklı olarak benim önemli gördüğüm tek şey şuydu yani bunların gelmesi önemsiz demiyorum ama 

“Darbeye biz de karşıyız, provokasyon olmaması için gelmiyoruz.” diyen HDP’lilerin gelmiş olması ve darbe aleyhindeki 

bildiriye oraya imza atıp onay vermeleri önemliydi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -   O da önemliydi tabii yani onu da…

Başkanım daha önce darbe gördünüz, Türkiye, 60’ta, 71’de…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - 61’de doğduğum için 60’ı göremedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 80’de, daha sonra 97 postmodern darbesi, darbe girişimleri, muhtıra vesaire, falan. Önceki 

darbelerle karşılaştırdığınız zaman bu 15 Temmuz hain darbe girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bu zamana kadarki darbelerin tamamında apoletli, askerin içinde olduğu, ast üst 

ilişkisinin darbede de korunduğu, siyasetçilerin ya karşı koymayan ya öznesi ya belirtili nesnesi bir şekilde işin olduğu 

bir darbeydi. İlk kez, siyasetin içinde olmadığı ve ast üst ilişkisinde…  
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Veyahut da bizim bilmediğimiz…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Veyahut da bizim bilmediğimiz, olduğunu görmediğimiz… Ast üst ilişkisinde de o “abi” 

kavramının, işte Akıncı’daki, Mürted’teki yardımcı doçentin paşalara emir veriyor olması masonik bir teşkilat yapısını 

ortaya koydu yani masonlarda derece o kişinin masonlukta yükselmesine bağlı derecedir. Onun…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir gün yüzündeki hiyerarşi bir de geri plandaki hiyerarşi…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Burada geri planda, kamuoyunun bilmediği, gizli bir kast sistemi gibi bir hiyerarşinin 

darbede etkili olduğunu gördük yani astsubayın korgenerale emir verdiği ya da sivilin bütün generallere emir verdiği… 

Bu ilk geceden belli oldu, zaten Kazan’daki yazılan destana biz ertesi gün koştuk. Kazan’daki tamamen, daha sonra 

paralel savcıların da “Tarla bakmaya geldiğini söylemişti, inandık, salıverdik.” diye milleti uyuşturmaya kalkıştıkları bir 

şey. Yani, darbenin yapanları, planlayıcıları ve sivil, kadın erkek, şu bu demeden herkesi imha etmeye yönelik saldırgan 

tavırları ve işin garip tarafı darbenin başarılı olacağına yüzde yüz inanç içerisinde olup “B” planı dahi yapmamış olmaları 

ve bunun içerisinde yüzlerce salaklıkları… Şimdi, eskiden TRT’ye çıkıp bildiri okuyunca bu anlaşılıyordu çünkü TRT’den 

başka kanal yoktu, ama şimdi onlarca kanal, yüzlerce yayın var, TRT’ye gidiyor bir asker bu bildiriyi okuyor ve “El koyduk.” 

diyor. Boğaz Köprüsü’nün bir şeridini kapatarak… İnsanların yarısı İstanbul’da karşı tarafa geçmese ne olur Boğaz’dan? 

Gemiyle mi geçemez, Marmaray’dan mı geçemez, nereden geçemez? Çok salaklıklarını görüyoruz, ama Allah’tan da 

salakmışlar diyoruz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aslında mantık 60, 70, 80 darbe mantığı, ama devir 60, 70, 80 devri değil, teknoloji var, 

ilaveten…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - İletişim çağından haberdar değil, milletin demokraside ilerlemesinden haberdar değiller.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin farkında değiller. Yani yine Recep Tayyip Erdoğan 

gibi AK PARTİ  Hükûmeti gibi darbelere direnmiş…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Profesör Osman Özsoy, televizyona çıkan, “Siz tankı yürütün, halk kaçacak delik arar, 

hatta caminin bahçesindeki lojmanda oturan imam bile o camiye ezan okumaya gelmez.” diyor.

Bu gösteriyor ki dediğiniz gibi çağrı yapan lideri tanımamışlar, korkup kaçacak zannetmişler, bu liderin çağrısına uyum 

sağlayacak milleti görememişler. Mesela o gecenin en güzel davranışlarından birisi imamlar, müezzinler sela okudular, 

ezan okudular, sela ve ezanlarıyla darbecilerin suyunu ısıttılar, helvasını kavurdular.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Şimdi, daha önce, biliyorsunuz 17-25 operasyonundan sonra, hep Cumhurbaşkanımız için 

“Kaçacak, ülkeyi terk edecek.” filan diyenlerin hepsi kaçtı. Zannettiler ki şu andaki Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, 

AK PARTİ  Hükûmeti, milletvekilleri, iktidarıyla muhalefetiyle, onlar da düdük ötünce, TRT’de bir korsan bildiri okununca 

kaçacaklar.

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - O gece gördük ki Türkiye eski Türkiye değil, millet eski millet değil, siyasetçiler eski 
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siyasetçiler değil, Başbakan eski Başbakanlara benzemiyor, Cumhurbaşkanı eski Cumhurbaşkanlarına benzemiyor. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynen öyle.

Çok önemli bir dersti gerçekten. 

Sayın Başkanım, son sualimiz, bu kadar hain ve alçak bir güruh tarafından yapılan darbe girişiminin başarısız 

olmasında -240 civarında vatandaşımız şehit oldu, 2 binin üzerinde vatandaşımız gazi oldu- Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin açık olmasının rolü hakkında ilave etmek istediğiniz bir şey olur mu? Siz önemli olduğunu ifade ettiniz,                                                        

millete moral verecek diye…

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Bir, Cumhurbaşkanının çağrısı, iki, milletin bu çağrıya uyum sağlaması, üç, milletin cep 

telefonlarıyla haberleri takip ederken, Meclis'in açık oluşunun, onları, “Bak seçtiklerimiz bile Genel Kurulu çalıştırıyor, 

milletvekilimiz Genel Kuruldaysa biz niye sokakta olmayalım.” diye onlara motivasyon olması ve diri tutması. Sacayağı 

gibi ilk üçayak nedir dersek, bir Reisin çağrısı, iki milletin cevap vermesi, üç milleti diri tutmada Meclis'in açık olması. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok güzel.

İlave etmek istediğiniz bir şey var mı Hocam?

AHMET GÜNDOĞDU (Ankara) - Çok teşekkür ediyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben teşekkür ediyorum.
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Ahmet İYİMAYA

Adalet Komisyonu Başkanı

20 ve 21 Amasya,

23, 24, 25 ve 26. Dönem Ankara  Milletvekili

“Değerli kardeşim Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ı bu soylu ve sorumlu girişiminden dolayı kutluyorum. Kaleme alacağı eseri, 
tarihi vakanın canlı sicili olarak telakki ediyorum. Hepimiz yazmalıyız.”

CEVAPLAR

1- İşgal girişimini, evimde, saat yirmibir civarında iki gazetecinin merak, kızımın ve yeğenimin bilgilendirme telefonları 
ile öğrendim. Deruni ilk reaksiyonum, “BU OLAMAZ, tam bir DELİLİK” şeklinde oldu. “Meclis'te olmalıyım” dedim ve 
ilerisini-gerisini düşünmeden, derhal Büyük Meclis'e geldim. Bu, milleti temsil misyonunun doğal gereği idi. 

2- Erken zamanda intikal ettiğim için Meclis yolunda zorluk çekmedim. Dikmen giriş kapısı büyük araçlarla kapatılmıştı. 
Aradan kolayca girdim. 

3- Meclis'e gelişte, duygu ve muhakeme modunda değildim. Tarihi, Türkiye’yi ve darbeleri bilen bir insanın yaşayabileceği 
“Reaksiyon ve Direnme” modunun halet-i ruhiyesi içinde idim. Meclis'in bombalanabileceğini, aynı vatanda yaşamış 
olması kaydı ile “ŞEYTAN DAHİ DÜŞÜNMEZDİ, DÜŞÜNMEK İSTEMEZDİ” 

4- Büyük Meclis'in Genel Kurulunda idim. Gökten gelen sağırlaştırıcı bir ses, etrafı kaplayan toz bulutu ve “BOMBA!”… 
O anda, bu bir “DARBE” değil, “GÜDÜMLÜ İŞGAL” teşebbüsü dedim. Böyle bir hareketi, hiçbir vatan evladı ve hatta hiçbir 
insan yapamazdı. İlmin izahta aciz kaldığı, emsali olmayan bir olay! 

5- Olay gecesinde, Meclis'te bulunan, vakayı yaşamış bir insanın tefekkür hali ile ertesi günü hasarları müşahede etmiş, 
aynı kişinin tefekkür hali bir olamaz. Ertesi günkü genel ve özel hasar, girişimin dehşetini, görünen boyutlarıyla ortaya 
koyuyordu. Hareketi idare ve icra eden ruhun medeniyet köklerimizle en ufak bir alakası olmadığını, bir husumet, işgal 
ve linç psikolojisinin hakim olduğunu kesin şekilde görebiliyorsunuz.
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6- O gece hem karanlık, hem ışıklı bir geceydi. Bir yıldan daha uzun bir geceydi. Orada Anadolu irfanına ve insanına 
kasteden karanlığı boğmaya hazır bir millet ve meclis iradesi gördüm. Partilerimizi, hem demokrasimizin, hem 
bekamızın sigortası olarak müşahede ettim. Parti farkı gözetmeksizin ORADAKİ HER MİLLETVEKİLİ ARKADAŞIMI, Millî 
Birliğin aynadaki AKSİ olarak telakki ettim. 

7- Cumhurbaşkanımızın o suikast girişimi içinde gösterdiği FERASET, FEDAKARLIK ve CESARET tarif edilemez. Büyük 
milletin işgale karşı direnişi, feday-ı can eylemesi ve darbeyi ÜRKÜTEREK PÜSKÜRTMESİ, dünya tarihinde emsali 
bulunan bir olay değildir. Anadolu hamurunu, Anadolu ruhunu, bu aziz Milleti doğru okumalı, doğru anlamalıyız; 
tankın, bombanın gücü ile mukayese hatasına düşmemeliyiz.

8- O gece MEDYA’nın ortaya koyduğu demokratik performans, sonucu mutlak etkileyen bir destandı. O sayede ve 
telefonlarla dışarıda olanı öğreniyorduk. O gece ailece aynı duyguları, düşünceleri yaşadık. Damadım, Meclis'te 
tarananlardandı; kıl payı kurtuldu. Şehit olanlardan da, yaralananlardan da yakın tanıdıklarım var. Rahmet ve bereket, 
üzerlerine olsun. Onlara selam.

9- Süreçte Meclis Başkanımızın dirayetine elbette ki tarih de, atıf yapacaktır. Ertesi günün Genel Kurulu, o geceyi, 
Parlamentoda geçiremeyenler (!)’in de Genel Kurulu idi. İhlas ile hesabın sağlanan görece güvenlik ortamında 
birlikte olduğu bir Genel Kuruldu. Meclis'in ertesi gün toplanması, Genel Kuruldaki hitaplar ve her kesimin katılması 
unutulamaz. Millî iradeyi tenkile yeltenenler, millî manzara karşısında manen buharlaştılar.

10- 15 Temmuz, bir darbe girişimi değil; güdümlü bir “İŞGAL” harekâtıydı. Tarihimizdeki her darbe, “mevcut iktidarı 
düşürmeye veya te’dibe” odaklıdır. 15 Temmuz girişiminin temel hedefi “devleti ve milleti” esir almaktır. Hedefinde 
“bekaya” son vermek vardır. Bu hedefin öncülünde, dominant engel “Recep Tayyip Erdoğan’ı” yok etmek vardı. 

11- O gece Meclis'in açık olması, işgal ruhunu çıldırtmıştır. Cumhurbaşkanımızın şehit edilememesi ve Milletin sokaklara 
çıkması, aynı HABİS RUHU ürkütmüştür. Hercümerc olan ruhun tankı ve uçağı yönetme yeteneği söner. Öyle de olmuştur.

12- a) O gece Büyük Meclis'te olmayı, hayatımın en şerefli hali olarak görüyorum. Allah’a (C.C.) şükrediyorum. Orada 
olmayan milletvekili arkadaşlarımın da aynı özlem içinde bulunduklarını (keşke orada olsaydım demiş olduklarını) 
sanıyorum. 

b) Kırk yıllık kıdemli ihanetin bir daha yaşanmaması için yapılması gerekli BÜYÜK REFORMU ertelemenin bir SİYASAL 
İHANET olacağını düşünüyorum.

c) 15 Temmuzu, tekrar  tekrar tahlil etmek, defaatle okumak, dersler çıkarmak ve KÜRESEL ENFORMASYONA ağırlık 
tanımak gerekir. 

d) O akşam, Başbakanımız Binali YILDIRIM’ın soğukkanlı ve rasyonel tavrına, önleyici unsurlar içinde önemle işaret 
etmeliyiz Adalet, Güvenlik ve Ordu Kurumlarımıza özellikle atıfta bulunmalıyız.  

e) 15 Temmuz sonrası sürecin bir yönüyle rehabilitasyon süreci olduğu açıktır. HAKİKATTEN ve ADALETTEN ayrılmamayı 
bir beka şartı olarak görüyorum. Faile “MERHAMET”; suçsuza, “ZULÜM”; yolumuz olmamalıdır.

f) O gece ZİLLET’le başladı, İZZET’le bitti. “Gayrettullaha dokunma” mekanizmasının da işlediğine inanıyorum. Allah’a ne 
kadar  şükür etsek azdır. 19/09/2016 Saygılarımla.
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Ahmet Berat ÇONKAR

Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı 

24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

15 Temmuz Cuma akşamı evde istirahat halindeyken İstanbul Milletvekilimiz Ravza Hanım aradı. İstanbul’da köprüyü 
askerlerin tuttuğunu ve Ankara’da F-16’ların alçak uçuş yaptığını öğrendiğini, olan bitenle ilgili bilgi sahibi olup 
olmadığımı sordu. Ben de bir terör saldırısına yönelik önlem alınmış olabileceğini düşünerek, bir araştırıp size döneyim 
dedim. Sonrasında milletvekillerimizin üyesi olduğu WhatsApp grubundaki mesajları takip etmeye başladım. O ortamda 
bazı arkadaşlar terör saldırısı ihtimali üzerinde dururken, kısa bir süre sonra bir askerî darbe girişiminin cari olduğu 
yönünde mesajlar yoğunlaşmaya başladı. Daha sonra televizyonlardan bir darbe girişiminin olduğu haberleri gelmeye 
başladı. Başbakanımızın bir tv kanalına bağlanarak darbe girişimiyle ilgili açıklama yapmasıyla durumun ciddiyetini 
kavramış olduk. Bu arada hanımım çocukları uyuturken ben de bugüne kadar hiç doldurmadığım ruhsatlı tabancamın 
iki şarjörünü doldurmaya başladım. Bu aşağılık, hukuk dışı saldırı karşısında gerekirse bugüne kadar hiç kullanmadığım 
bu silahı kullanmaya karar verdim. O akşam midem ekşimişti ve kendimi pek iyi hissetmiyordum. Bir gusül abdesti 
aldım, yatsı namazımı kıldım, biraz Kuran-ı Kerim okudum. Danışmanım ve şoförümle haberleştim. Gölbaşı Özel 
Harekât Merkezi’nin uçaklar tarafından bombalandığı haberini aldım. Durum gittikçe ciddi ve vahim bir hal alıyordu. 
Saat 12.38’de Cumhurbaşkanımızın, milletimizi meydanlara davet eden tweetini hesabımdan paylaştım. Sonrasında 
içimden gelen bir duyguyla Kuran-ı Kerim’den Saf Suresi 13. Ayeti hem Arapça hem de Türkçe olarak tweet hesabımdan 
paylaştım: “Bundan başka sevdiğiniz bir şey daha: Allah’tan bir destek ve yakın bir zafer. İnananları müjdele.“  Daha 
sonra da tüm dünyaya bir mesaj olsun diye iki adet İngilizce tweet attım. Türk milletinin iradesinin hiçbir suç çetesi 
tarafından vesayet altına alınamayacağını ve bu suç şebekesinin ağır bir bedel ödeyeceğini ifade ettim. Halkların özgür 
iradesinin yanında olan herkesin Türk milletinin yanında olması gerektiğini de ekledim.

Meclis'e gitmek için ben şoförümün gelmesini beklerken, kapı komşumuz olan Grup Başkanvekilimiz İlknur İnceöz 
kapımızı çaldı. Kendisinin TBMM’ye gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Ben de hazırlıklarımı tamamlayıp Meclis'e 
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geçeceğimi söyledim. Silahımı ve evde olan tüm mermilerimi bir çantaya koydum, hanımımla vedalaştım, uykuda 
olan çocuklarımı uyandırmamaya özen göstererek sessizce evden ayrıldım. Fakat onlar benim gittiğimi duymuşlar. Her 
zaman kullandığımız yollar askerî kalkışma ve Genelkurmay çevresindeki olaylar nedeniyle kapalı olduğu için farklı 
yollar kullanarak Meclis'in Dikmen Kapısı yakınlarına kadar bir engelle karşılaşmadan ulaştık. Yol boyunca darbecilerin 
bir engellemesi ile karşılaşırsam, silahımı kullanmaya kararlı ve hazır bir şekilde hep tetikteydim. TBMM’ye girişler 
kapalı olduğundan aracımdan indim ve yürüyerek polislerin gözetiminde Dikmen Kapıdan içeri girdim. Genelkurmay 
Kavşağında halk toplanmış, tankların, askerî araçların önünde bir direniş sergiliyordu. Silah sesleri ve gürültüler 
birbirine karışmaktaydı. Meclis binasına doğru yaklaşırken iki polis memuru ile karşılaştım, Genelkurmay Kavşağına 
gitmemin mümkün olup olmadığını sordum. Sayın Vekilim, milletvekili rozetinizi çıkartsanız, sizi hedef alabilirler, 
biz size eşlik edelim, birlikte gidelim dediler. Saat gece 2.05 civarında Meclis bahçesinden yürüyerek Genelkurmay 
Kavşağına yaklaştık. Tam o esnada tepemizde çok yakından uçan bir saldırı helikopteri bizleri ve vatandaşlarımızı ateş 
altına aldı. Çok yakınımıza düşen mermilerden kaçmak için sağa sola koşturarak, sığınacak bir duvar dibi aradık. Millî 
ordumuzun içine sızmış darbeci hainler TBMM’nin bahçesinde milletvekillerini, polisleri, vatandaşları helikopterden 
uçaksavar mühimmatı ile katletmeye çalışıyordu. Tarifi imkânsız, karmaşık duygular içinde polis arkadaşlarla birlikte 
Meclis binasına sağa sola koşarak ulaştık. Çığlıklar, tekbirler, kobralardan gelen sesler, alçak uçuş yapan F-16’lar bizi 
sanki bir girdabın içine çekip alıvermişti. İlginç olanı bizim kalbimizde zerre miktar korkunun olmayışı, milletimizin 
hayret verici cesareti ve direniş azminin geceye hâkim oluşuydu.

Meclis'e gelirken, tankların, askerlerin Meclis'e girebileceklerini, şiddetli çatışmaların yaşanabileceğini, milletvekillerini 
çatışma esnasında öldürebileceklerini ya da tutsak edebileceklerini tahmin ediyordum. Fakat bir hava saldırısına 
maruz kalabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Meclis'in ölümüne savunulması gerektiği kanaatindeydim. Meclis düşerse 
milletin iradesi kırılabilir ve darbe başarılı olabilir diye düşünmekteydim.

Meclis F-16 savaş uçaklarınca bombalandığı esnada Genel Kurul Salonunun içindeydim. Meclis Başkanımız oturumu 
idare ediyor, milletvekilleri ve bakanlar darbeye karşı duruşumuzu ifade eden konuşmalar yapıyorlardı. Bu toplantı canlı 
yayın ile milletimize aktarıldığından tüm ülkede darbecilerin iradesini kıran, milletimizin ise direniş azmini kamçılayan 
bir etki gösterdiği için çok mühim idi. Meclis'in bombalanacağını tahayyül dahi etmediğimiz için bombanın düşmesiyle 
ilk anda büyük bir şok yaşadık. Böyle bir çılgınlığı kim, ne amaçla yapabiliyordu? Bu ülkenin kurucu, Gazi Meclis'i bu 
ordunun içine sızmış hainlerce, kendi pilotlarımız tarafından bombalanıyordu. Milletvekilleri, Meclis Başkanı, Bakanlar 
öldürülmek isteniyordu. İlk anda bunu hazmetmemiz hiç kolay olmadı. Bunun bir işgal girişimi, ağır bir terör saldırısı 
olduğu kanaati bende hâsıl oldu. Bir darbe girişiminin çok daha ötesinde hesaplar olduğu anlaşılıyordu. Endişemiz 
artmıştı ama tedbir almak dışında kimsede pek bir korku emaresi müşahede etmedim. Hanımımı, akrabalarımı arayıp 
iyi olduğumuzu fakat Meclis'te sıkıntılı bir durum olduğunu paylaştım. Dua istedim. Meclis'i bombalayan hainlere karşı 
öfke ve iğrenme duygularını hissettim. O uçakları indiremeyen komutanlara karşı da güvensizlik ve kızgınlık duyguları 
hâkim oldu. Birilerinin işlerini yapmadıkları, darbenin başarılı olması halinde darbecilere katılacakları, direnmeyecekleri 
fikri hâsıl oldu.

Meclisimizin bombalanması inanılması çok zor bir olaydı. Meclisimizin o tarihi özellikte olan binasının kalbinden 
vurulması, oluşan hasar ve yıkıntı bana bu darbeci hainlerin zihniyetlerinin ne derece tahripkâr, yıkıcı, karanlık olduğunu 
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hatırlatıyor. Gazi Meclisimizin bombalanıp içindeki milletvekilleri ve çalışanlarla birlikte yok edilmek istenmesi 
darbecilerin ruh dünyasının karanlığını ve hiçbir kutsalları olmadığı gerçeğini de ortaya koyuyor.

O gece, bombaların, kurşun seslerinin altında muhalefet partileri dâhil milletvekili arkadaşlarımızın Genel Kurul'da 
birlikte bulunmaları ve darbe tehdidi savuşturulana dek Meclis'i terk etmemeleri çok değerliydi. Birbirimize güç ve 
maneviyat aşılamış olduk. İnsan olarak her bireyin yaşayabileceği korku ve dehşeti birlikte durarak yenmeyi başardık. 
Bizler Meclis'te kalarak Türkiyemizin birliğini,  bütünlüğünü ve bağımsızlığını ne pahasına olursa olsun korumakta 
kararlı olduğumuzu bütün dünyaya göstermiş olduk.

O gece ölümü göze alarak sokaklara çıkan, stratejik kurumlar önünde silahsız, sivil bir direnişi ortaya koyan milletimizin 
her bir ferdi alnı öpülesi kahramanlardır. Her birine milletçe müteşekkiriz. Bir Başkomutan ve onun emriyle vatanını 
ölümüne savunan millet, dünya milletlerine de örnek bir duruşun nasıl olması gerektiğini göstermiştir. Genç, yaşlı, 
zengin, fakir, farklı siyasi görüşlerden fertlerin bu derece korkusuz, kararlı bir direniş ortaya koyması milletimizin 
bağımsızlığının ve özgürlüğünün en net ifadesi olmuştur.

Meclis bahçesinde 10 dakikaya yakın helikopter saldırısı altında kaldım. Yakınımıza düşen mermiler oldu, yaralananlar 
oldu, şehitlerimiz oldu. Meclis F-16 füzeleriyle bombalanırken Genel Kurul Salonundaydık. Dehşet verici bir durumdu. 
Yakınlarıma telefon ve mesaj yoluyla ulaştım. Onları endişeye sevk etmemek için soğukkanlı bir biçimde iyi olduğumuzu 
bu alçak saldırıyı hep birlikte def edeceğimizi ifade ettim. Darbe girişiminde hem şehit olan hem de yaralanan 
tanıdıklarım var. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM’nin toplanması çok önemliydi. Birlik beraberlik havası hepimizi memnun etti. O 
gün tüm dünyaya ciddi hasar almış bir Meclis'ten verilen mesajlar çok değerliydi. O gün bu Meclis'in bir üyesi olmaktan 
çok büyük bir onur duydum. Milletimizin kaderinin tayininde Meclis'in ne derece önemli bir fonksiyon icra ettiğini tekrar 
hatırlamış, hissetmiş olduk.

Önceki darbelerle kıyas ettiğimizde, bu darbenin çok daha yıkıcı hedeflerinin olduğunu söyleyebiliriz. İç ve dış konjonktür 
çok kırılgandı. Ülkemiz işgale, iç savaşa ve parçalanma ortamına sürüklenebilirdi. Binlerce siyasetçi, işadamı, gazeteci, 
kanaat önderi bu gözü dönmüş darbeciler tarafından öldürülebilirdi. Türkiyemiz tamiri mümkün olmayan çok uzun bir 
karanlık döneme girebilirdi. Bütün bu tehditlerin kıyısından döndüğümüzü düşünüyorum.

Bizlerin Meclis'te bulunması tüm vatandaşlarımıza güven ve cesaret aşılamıştır. “Benim vekillerim ölümü göze alarak 
bu darbeye direnmeyi seçmişlerse bu milletin bir ferdi olarak ben de bu direnişin içinde olmalıyım” duygusunu 
kuvvetlendirmiştir. Meclis'in darbecilerce ele geçirilememesi, düşürülememesi milletimizin inancını ve umudunu 
yükseltmiştir. Meclis'in saldırıya uğraması milletimizin öfkesini ve cesaretini arttırmış, bu hain darbecilere verdiği 
tepkinin boyutunu daha üst bir seviyeye taşımıştır kanaatindeyim.

Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, milletvekillerimizin ve milletimizin çok büyük bir kısmının ortak duruşu ile en 
büyük tehditlerin, saldırıların bertaraf edilebileceğini görmüş, yaşamış olduk. Bu birlikteliği devam ettirmemiz halinde 
Türkiyemiz çok önemli başarılara imza atacaktır. Milletimizin özellikle terör ve iç çatışmalar nedeniyle yaşadığı acılar 

son bulacaktır.
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Ahmet Eşref FAKIBABA

25 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili

Her hafta sonu seçim bölgem olan Şanlıurfa’ya giderim. Gitmeden önce havada jetlerin uçuş yaptığını gördüm. 

İstanbul Köprüsü'nün tanklarla kesildiğini duydum. Bir terör saldırısı olabileceğini düşündüm. Darbe hiç aklıma 

gelmedi. Havaalanına girince dış kapıda geniş bir güvenlik önlemi gördüm. Görevli polise durumu sorunca sert cevap 

aldım. Anormal bir durum olduğunu hissettim. Saat 22.45 idi diğer milletvekili arkadaşlarım VIP’e girince orda darbe 

kalkışması olduğunu öğrendim. Çok şaşırdım ve ne diyeceğimi bilemedim. Hiç olmazsa memleketime gideyim dedim. 

Anons sonrası Urfa uçağına bindim. Yanımda il Başkanı ve Gençlik Kolları Başkanımız vardı. O sırada telefonuma gelen 

mesajda tüm Milletvekilleri Meclis'e davet edilmişti. VIP çıkışı sıkıntılı olur düşüncesiyle normal yerden çıkış yaparak 

havaalanından ayrıldık. AK PARTİ Genel Merkezine geldik. Orada tankı gördük toplanan vatandaşlar tanka müdahale 

ediyorlardı. İçeride ne oluyor diye içeri girdik. Saat 01.00'e kadar Genel Merkezde kaldık. Helikopterler alçak uçuş 

yaparak Külliyeyi bombaladı. Jetler de zaman zaman alçak uçuş yaptığından Genel Merkezin camlarının kırıldığına şahit 

olduk. Askerlerin içeri girmesine engel olmak için dış kapıda bekledik. Daha sonra Eski Çevre Bakanımız Fatma Hanımla 

beraber Meclis'e geçmeye karar verdik. 

Yollar kalabalık ve Genelkurmay Kapısı önünde çatışmalar olduğunu gördüm. Dikmen Kapısından polis koridoru altında 

Meclis'e girdik. Sadece milletvekilleri içeri alınıyordu. O sırada Meclis önündeki kalabalığa ateş edildiğine şahitlik ettik. 

Meclis'e girdiğimizde olayın şaşkınlığı içerisindeydim. TBMM’nin saldırıya uğrayacağını ve de bombalanacağını hiç 

düşünmemiştim. Böyle büyük çaplı bir ihanet aklımın ucundan geçmemişti. 

Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ konuşma yapıyordu. Tam o esnada bir uçağın alçak uçuş yaptığını ve bomba bırakacağını 
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hissettim. Çünkü Genel Merkezde de aynısını yapıyorlardı. Ardından tahmin ettiğim gibi bomba bıraktılar. Camlar kırıldı 

ve toz bulutları Meclis'in içine girdi. İçimde korkudan ziyade şaşkınlık vardı. Çünkü bizi bombalayan bizim askerimizdi. 

Kısa süre sonra tekrar bomba atıldı. Bu arada Meclis'te bulunan tüm milletvekilleri ile teröre karşı attığımız sloganlar 

beni çok duygulandırmıştı. Gerek Adalet Bakanımız ve gerekse diğer vekillerimizin konuşması çok önemliydi.

Sabah 08.30’dan sonra bombalanan yerleri görünce olayın büyüklüğünü daha iyi fark ettim. Nasıl büyük bir ihanetle 

karşı karşıya olduğumuzu anladım. Olaydan hiç korkmadım fakat etkisinin halen devam ettiğini itiraf edebilirim.

İkinci bombadan sonra sığınağa gitme kararı alındı. Bizde sığınak diye bildiğimiz yerin sığınak olmadığını daha sonra 

öğrendik. O sırada helikopter Meclis Bahçesine inmeye çalışıyordu. Polisler de helikopterin inmemesi için ateş ediyorlardı. 

Helikopter inince bizleri ya infaz edecekler ya da tutuklayacaklar diye düşündüm. O akşam AK PARTİ, CHP ve MHP’nin 

bir arada olması çok önemliydi. Ülke menfaati için bu birlik ve beraberliğin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Milletimiz dünyada eşi benzeri olmayan refleks göstererek; Türk, Kürt, Arap, Çerkez ve Laz demeden ölümü göze alarak 

demokrasiye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. Vatan için gerektiğinde farklılıklarımızı bir kenara bırakarak nasıl 

bir anda birleşeceğimizi Dünya’ya adeta bir ders verdi.

O anda olayın şaşkınlığı içerisindeydim. Yakınlarımla pek görüşmem olmadı. Sadece aileme iyi olduğumu korkmamaları 

gerektiğini ve bu süreci atlatacağımızı söyledim. Yakınlarımdan şehit veya gazi olan kimse olmadı. 

İstiklal Marşı'nı okurken hep duygulanmışımdır. Ancak o gün okuduğumuz İstiklal Marşı hayatım boyunca okuduğum 

en duygulu İstiklal Marşı'dır. Hayatım boyunca o anı unutmayacağım. 

15 Temmuzu bir darbe girişimi olarak görmüyorum. Bir işgal kalkışması olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin büyük bir 

ihanet sarmalının içinde olduğunu düşünüyorum. 

Uçağın kalkışa hazırlandığı anda milletvekillerinin Meclis'e çağrılması sırasında hemen uçaktan inip geri döndüm. 

Böylesi bir günde Meclis'te olmam gerektiğini düşündüm. Orda bulunmamız bir gereklilikti ve darbeye karşı dik 

duruşumuzun simgesiydi. Orda olduğum için kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Milletimizle beraber Gazi Meclis 

ünvanı almanın gururunu yaşıyorum.

O gece hayatımda gururla anlatacağım en önemli geceydi. O gece ölümü göze alarak Meclis'te olmak benim için onur 

vericiydi. Bu kutsal görevi 20 yıllık vekilliğe tercih ederim.
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Ali ERCOŞKUN

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asemblesi Türk Grubu Başkanı 

24, 25 ve 26. Dönem Bolu Milletvekili

Hain darbe girişimi akşam saat 22.00 civarında yaz okulu için İstanbul’da bulunan oğlumun annesini arayarak ‘’Boğaziçi 

Köprüsünde tanklar var’’ demesiyle öğrendim. İlk tepkim ‘’ hadi canım ‘’ demek oldu. Açıkçası inanmadım, eşime “gitsin 

işine baksın darbe olsaydı, telefonla konuşabilir miydik hiç “ dedim, o da oğluma telaşlanmamasını söyledi. Telefonu 

kapatınca da bana “sen hiç konuşturmuyorsun bu çocuğu” diyerek sitem etti. Televizyon kanallarını değiştirmeye 

başladım, yatsı ezanları okunmaya başlandığında tankların Boğaziçi Köprüsündeki görüntüleri ekranlara yansımaya 

başladı. Eşim ve kızım odalarında iken gittim abdest aldım, makam şoförlüğümü yapan Harun’u aradım ve gelmesini 

istedim. Harun “Başkanım gelebilir miyim bilmiyorum buralar karıştı” dedi. Silah ve yaklaşık 10 kutu mermi arabada 

olduğu için gelebilirsen gel, silah lazım olabilir dedim. Normal şartlarda 7-8 dakikada gelmesi söz konusu olurken 

15 dakika bekledim, gelmedi. O gece yaşanabilecekleri düşünerek gelmek istemeyebilir diye düşündüm ve bir daha 

arayamadım. Kızımın arabasının anahtarlarını aldım ve eşim ve kızımla “Helalleşmeden” sadece Allahaısmarladık 

diyerek evden ayrıldım. Kızımın aracı ile hareket ettikten kısa bir süre sonra Harun aradı. Başkanım ben geldim dedi. 

Hemen buluştuk. Makam aracını uygun yere çekip silah ve mermileri aldık ve kızımın arabası ile ilk önce AK PARTİ Genel 

Merkezine gittik. Saat yaklaşık 10.45 civarında ilk önce bütün katlarda tüm odaların ışıklarını açtık. Bu işler bittikten 

sonra vatandaşların gelmeye başladıklarını ve Beştepe’ye giden caddede araçların birikmeye başladığını gördüm. Genel 

Merkezde yapılacak bir iş olmadığını görünce Meclis'e gitmeye karar verdim. Harun aracı çıkardı o esnada AK PARTİ 

Grubundan Grup Danışmanı Mustafa Hançerkıran ve danışman Mahmut biz de gelelim dediler, hep birlikte Meclis 

Dikmen Kapıya geldik.

Meclis'e gelirken Eskişehir yolunda Sayıştay önündeki alt geçiti polis arabaları kapatmıştı, o yüzden Çetin Emeç Bulvarı 
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üzerinden Dikmen Kapıya yöneldik. Maliye Bakanlığı önünde polisler barikat kurmuşlardı, kimlik göstererek geçtik. 

Dikmen Kapıdaki giriş kapısı tamamen kapalıydı. Çıkış kapısındaki polisler Meclis'e girişin yasak olduğunu söylediler. 

Daha önceden tanımadığım 28-30 yaşlarındaki polislere “Açın kapıları” dedim. “Efendim açamayız, üstlerimizden emir 

aldık” dediler. “Kim verdi o emri size” diye birkaç kez bağırdım ve belimdeki silaha sarılarak “Kimse Meclis'e girmeyi 

yasaklayamaz” diye bağırdım. Şoföre Bas gaza, gerekirse ez” diye bir elimde silahla bağırdım. O şekilde Meclis'e girdik. 

AK PARTİ grup katına çıkarken Grup Başkanvekilimiz İlknur İnceöz ile asansörde karşılaştık. Grup katında tüm odalar 

kilitli tüm ışıklar kapalıydı. Harun ve Mustafa polis noktasından odaların anahtarlarını getirdiler, tüm odaları açtık ve 

ışıkları yaktık. İlknur Hanımın odasında televizyonu açıp arkadaşları beklemeye başladım. Bir müddet sonra Genel 

Kurulu açıyoruz diye haber gelince Genel Kurul Salonuna geçtik.

Milletimizin bize emanet etmiş olduğu kutsal iradeyi savunabileceğimiz en önemli makamın Türkiye Büyük Millet Meclisi 

olduğunu düşünerek Meclis'e geldim. Saldırıya uğrayabileceğimizi kesinlikle düşündüm fakat bombalanabileceğimiz 

aklımın ucundan geçmedi.

Meclis'e bomba atıldığında müthiş bir öfke duydum. İhanetin boyutunu, hainliğin ve alçaklığın seviyesini en derin 

şekilde hissettim. 

Ne kadar büyük bir tehlike atlattığımızı bombalanan noktaları gördükten sonra daha iyi anladım.

Meclis içinde gerek kendi grubumuz gerekse diğer gruplardan milletvekili arkadaşlarımızla yaşanan dayanışma oldukça 

üst seviyedeydi. Farklı siyasi görüşlere sahip olsak da darbe girişimi karşısında hep birlikte millî irade lehinde bir 

duruş sergilemiş olduk. Aslında tüm millî meselelerde sergilenmesi gereken bu durum toplum nezdinde yeni bir ruh 

oluşmasını sağlamış oldu.

Vatan sevgisi neymiş, millî irade neymiş tüm dünyaya gösteren bir Milletin mensubu olmaktan onur ve gurur duyuyorum.

Cep telefonu ile gerek aile fertleri ile gerekse vatandaşlarımız ile kesintisiz bir şekilde görüşmelerimizi sabaha kadar 

sürdürdük. Vatanımızın ve milletimizin bütünlüğünün söz konusu olduğu esnada açıkçası yakınlarımıza sadece iyi 

olduğumuzu söylemek dışında herhangi bir konuyu düşünmeye fırsat olmadı.

TBMM’de görev yapan 4 siyasi partinin olağanüstü toplantıya katılması ve darbeye karşı yek vücut bir görüntü verilmesi 

en başta içimizdeki hainlere ama aslında tüm dünyaya verilen en önemli mesaj olmuştur.

Medeniyet tarihimiz boyunca böylesine alçakca, haince gerçekleşen bir ihanet bu ülke hiçbir zaman yaşamadı. Önceki 

darbelerle bu hain girişimin karşılaştırılması mümkün olamaz.

Darbe girşiminin başarısız olmasında ilk önce Cenabı Hakk'ın izni, daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ın cesareti, dirayeti, feraseti ve Milletimizin liderinin etrafında kenetlenmesi etkili olmuştur. Milletimizin 

iradesinin tecelli ettiği en yüksek makam olan TBMM’nin olağanüstü toplanması ve iktidar ve muhalefet parti grupları 

ile canlı yayında darbeye karşı bir duruş sergilenmesi bu süreci destekleyen en önemli adımlardan birisi olmuştur.

Bu çalışma için teşekkür ederim..



371

Gazi Meclis'te O Gece

Ali Cumhur TAŞKIN

26. Dönem  Mersin  Milletvekili

AK PARTİ Adana Milletvekili Sayın Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın mülakat sorularına cevaplar.

O gece darbe kalkışmasını yatsı namazı çıkışında oğlumun telefonu ile öğrendim. Hemen mahallede arkadaşlarla 
istişarede bulunduk. Onlar TRT’ye, ben de Meclis'e gitmek üzere harekete geçtik.

O akşam belli bir mesafeden sonra Meclis'e giden yollar kapanmıştı. Bende Etimesgut’ta oturuyorum. Danışmanımla 
beraber Çukurambar’dan Çetin Emeç’e oradan Dikmen Kavşağından Meclis Dikmen Kapıya ulaştım. Meclis Dikmen Kapı 
servis otobüsleri ile kapatılmış bir vaziyette idi. Biz de kaldırıma çıkıp aracımızla güçlükle yaya kapısından içeri girdik.

Meclis'e girmek için evden çıkarken hiç tereddüte kapılmadım. Meclis'e gitmem lazım geldiğini düşündüm ve 
danışmanımla beraber yola koyulduk. 

Dikmen Kapısına vardığımızda F-16 savaş uçağı Genelkurmay Binası üzerinden o kadar yakın geçti ki eksozdan çıkan 
alev adeta çatıya değiyordu. Çıkardığı gürültü tarif edilemezdi. Silah sesleri hiç susmuyordu. O anda nasıl bir durumla 
karşı karşıya olduğumuzu anladığımı söyleyebilirim. Bu darbe girişimi önceki darbelere benzemiyordu Bu bambaşka bir 
şeydi. Tam bir savaş haliydi yaşadıklarımız. 

Meclis’e bomba atıldığında Genel Kurul Salonunda oturum halinde idik. O an patlamanın sarsıntısı ile tavandan toz 
duman dökülmeye başladı.  Milletvekili arkadaşlarımla beraber kendimizi sakınmak yerine hepimiz ayağa kalkıp 

kürsüye doğru yürüdük. Patlama bütün dehşetine rağmen adeta cesaretimizi artırmıştı sanki.

Bombalama emrini verenlerin ve bombalayanların bu ülkenin çocuğu olamayacağını düşündüm. Sağcı, solcu, dindar, 

ateist, hangi düşünceden etnik kökenden olursa olsun bizim askerimiz kendi milletine silah doğrultmaz, bomba atmaz 



Gazi Meclis'te O Gece

372

diye düşündüm. Hâlâ bu düşüncedeyim. Bu emri verenlerin neseplerinin araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Başka 

türlü tüm olanlar inanılmaz geliyor. 

Bu tam bir  “Çanakkale Ruhu” nun tezahürü idi. Bütün farklılıklarımız ortadan kalkmış bir tek vatanımızın, milletimizin 

selameti ve tabii ki Meclis'in açık olması öne çıkmıştı. Meclis'in çalıştığı bir yerde darbe yaptım diyemezsiniz. Millî 

iradeye sahip çıkmak konusunda gösterilen ortak tavır, milletvekillerimizin her şeyi göze alarak Meclis'e gelmesini çok 

önemli buluyorum.

15 Temmuz gecesi milletimizin liderine Başkomutanına, Cumhurbaşkanına nasıl kopmaz bağ ile bağlı olduklarını 

gösterdikleri gündür.

15 Temmuz milletimizin devletine sahip çıktığı gündür.

15 Temmuz milletimizin basiret ve ferasetinin cesareti ile birlikte nasıl bir güç oluşturduğunun ispatıdır. 

Tarihimizde birçok kahramanlık destanı var, bazen biraz abarttığımızı düşünürdüm. Ancak 15 Temmuz’dan sonra, 

Allah’ın izni inayeti ile bu milletin her şeyi yapabileceğine inancım kesinleşti.

Meclis’e danışmanımla beraber geldik,  o sırada ikinci danışmanım da Genelkurmayın etrafında olayların içerisindeydi.  

Zaman zaman telefonla bizlere oralardaki gelişmeleri aktardı. O gece seçim bölgem Mersin'de teşkilatlarımıza ve mesaj 

grubumuzda kayıtlı kişilere yönelik, dışarı çıkmaları, meydanlarda darbeye karşı tepki vermeleri yönünde mesajlar 

çektik. Danışmanımla Meclis içerisinde ayrı yerlerde olmamıza rağmen birkaç sefer telefonlaştık. İngiltere’de bulunan 

oğlum bana ulaşamamış, meraklanmış, WhatsApp üzerinden danışmanımla görüşerek haber alabilmiş. Sosyal medya 

kanalları olup bitenleri an be an yansıtıyordu. Biz de o gece bundan faydalandık.  Tanıdıklarımızın yakınlarından şehit 

olanlar var.

Darbe girişimi gecesi geldiğimiz Meclis'te cumartesi günü güneşin doğuşuyla beraber o karanlık geceden 

kurtulduğumuzu hissettik. Yaşananlar sanki hayal gibiydi. İlerleyen saatler de ihanetin ve saldırının büyüklüğünü 

ortaya çıkarıyordu. Nasıl bir badire atlattığımızı daha iyi anlıyorduk. Meclis'in tek vücut olması ortak tavır sergilemesi 

memnuniyet verici. 

15 Temmuzu darbe girişiminden ziyade bir işgal hareketi olarak değerlendiriyorum. 22 Temmuz’da başlayan terörle 

mücadele süreci de aslında bu darbe girişiminin öncü adımları olarak atılmış olduğunu anlıyoruz.

15 Temmuz gecesi bu ülkede darbeler tarihinin kapandığını, milletimiz darbecilere darbe yaparak göstermiştir. 

Tarihimizin kırılma anlarından birini daha 15 Temmuz’da yaşadık. Rabbimizin izni, inayeti ile bu badireyi milletimiz 

sayesinde atlattık. 

15 Temmuz gecesinin kahramanı Aziz Milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği liderlik ve cesaret milletimizi 

meydanlara davet etmesi, darbecilerin başarısız olmasının en büyük sebebidir.
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15 Temmuz gecesi darbe karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın dik durması ve milletimizi meydanlara daveti ile beraber 

Milletimiz üzerine düşeni yapmıştır. Meclis'te üzerine düşeni yapmıştır. Basın; yazılı, sözlü ve görsel medyada üzerine 

düşeni büyük ölçüde yapmıştır diye düşünüyorum. 

Büyük sosyal olaylar büyük sosyal sonuçlar doğurur. Yaşadığımız acılardan gerekli dersleri çıkartarak, devletimizin 

işleyişi içerisinde darbelere zemin hazırlayan yapıyı temizlemeliyiz.

Milletimizi ve Devletimizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşıyacak bir devlet yapısını yeniden inşa etmeliyiz.

Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması için ölüm cezasını mutlaka ceza yasamıza koymalı darbecileri de bu ceza ile 

cezalandırmalıyız.

Son olarak 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. 

Rabbim bu millete bu ülkeye böyle acılar yaşatmasın, düşmanlara fırsat vermesin. 
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Alpaslan KAVAKLIOĞLU

24, 25 ve 26. Dönem  Niğde  Milletvekili

 Darbe girişimi gecesi yaşadıklarımı anlatacağım. 

Nasıl öğrendim? O gün, cuma günü namazdan sonra eşim ve benim sağlık problemlerim sebebiyle uzun bir hastane 

maratonumuz oldu. Yorgun argın akşam eve geldik, yemek, namaz derken uzanmıştım. 

Saati tam şimdi kavrayamıyorum. O geceyle ilgili zamanı karıştırıyorum. Ne neyin ne zaman olduğu ve kimle ne zaman 

telefonla görüştüm. Ne zaman, ne yaşadım, bu zaman kavramı karıştı, saat kavramı çok karıştı. O gece yaptığım 

konuşmaların zamanlarını öğrenmek için; GSM şirketinden o geceyle ilgili görüşme dökümümü almak istiyorum.

 O yüzden, saati tam bilemiyorum ama tahmin ederim on gibi olmalı kızım geldi, o uçakların uçtuğu zamanlar uyandırdı. 

Hatta, böyle şaka yaparak “Baba kalk. Sen yatıyorsun ama millet darbe yapıyor sanırım.” diye beni uyandırdı. 

Uykudan kalktım böyle, uzandığım yerden telefonumu aldım. Baktım, tam 17 tane cevapsız çağrı var. Tam onlara 

bakarken telefon çaldı, Siirt Valisi arıyordu, daha önceden tanıdığım, bildiğim bir arkadaş. O diyaloğu anlatmayayım 

ama yine bu darbeyle ilgili birtakım şeyler öğrenmek ve istişare yapmak istiyordu. Sonra hemen kalktım, balkona 

çıktım. Bizim ev Dikmen’de vadide yüksek bir yerde. Evet, uçakların uçtuğunu, manevralarını rahatlıkla görebiliyorduk. 

Sonra, sürekli telefonum çaldı, arkadaşlar aradı. Tabii, benim Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüm olduğu için 

ve daha öncem Mülki İdare Amiri olduğum için bu işten, olup bitenden haberim olduğunu düşünen arkadaşlar sürekli 

beni arıyorlar, haberi soruyorlar ve birkaç arkadaş da bu darbeyle ilgili birtakım bilgileri bana ulaştırdı. Ben de bunları 

ulaştırmak için Sayın İçişleri Bakanımızı ve birkaç yeri aradım. Yani, öğrenmem bu şekilde oldu. 
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Ne yaptığım konusu… Tabii, sürekli telefonum çalıyordu, birileri beni arıyordu, ben de birilerine ulaşmaya çalışıyordum. 

Ayrıca, ne yapmamız gerektiğini soran birkaç arkadaşım aradı beni, ben “Haber bekleyin.” dedim. En çok arayan yakın 

arkadaşlarım Kilis Milletvekili M. Hilmi Dülger ve Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan idi. Ben aynı zamanda, partide Genel 

Sekreter Yardımcısıydım yani partiye gitmem gerektiğini o an için düşündüm ve hızla abdest aldım, üzerimi giyindim 

ve yatsı namazımı kılmam gerektiğini düşünerek yatsı namazını kıldım ve dışarı çıkmaya, partiye gitmeye karar verdim. 

Beni arayan arkadaşları da partiye yönlendirmiştim. Fakat, o ara arkadaşlardan gelen mesajlardan Meclis'e geçilmesinin 

daha uygun olacağı düşünüldü ve Meclis'e gitmeye karar verdim. Beni arayanları da TBMM'ye yönlendirdim. 

Tabii, bu arada eşim ve çocuklar da evdeydi. Onlara da çok yakın bir arkadaşım, evi bizim eve de yakın, komşu olan yani 

birkaç blok ötede oturan yakın bir arkadaşımın evine gitmelerini tavsiye ettim. Fakat onlar ısrarla gitmek istemediler, 

benim de partiye gitmememi beraber güvenli bir yere geçmemizi çok istiyorlardı. “Hep beraber Meclis'e gidelim.” 

deyince, buna çok sevindiler. 

Sonra, eşimin arabasına bindik, Dikmen Caddesinden aşağıya, Meclis'e gittik. Fakat, Dikmen Caddesi’nden aşağıya 

inerken bir şey fark ettik, bir hareketlilik vardı aşağıya doğru. Yani, aşağıda ne olup bittiğini çok bilmiyorum ama aşağıya 

doğru çok yoğun olmayan bir araba trafiği vardı. Hatta Emniyet Genel Müdürlüğünün ek binalarının yanından geçerken, 

daha önceden tanıdığım emniyet müdürü olan, şu anda genel müdür yardımcısı pozisyonunda olan bir arkadaşım da 

araçların ve insanların merkeze doğru, Genelkurmaya doğru, Meclis'e doğru gitmeleri gerektiğini belirten el kol ve 

vücut  işareti ile yönlendirme yapıyordu. 

Meclis'e gelişte hiçbir zorluk çekmedik, eşimin küçük arabasıyla yola çıkmıştık. Oğlum arabayı kullanıyordu, ben sağ 

önde oturuyorum, eşim ve kızım arkada oturuyorlar. Dikmen Caddesinden aşağıya inerek Meclis'in Dikmen Kapısının 

önüne geldik. Dikmen Kapısının önünde durduk fakat Dikmen Kapısını otobüsle kapatmışlardı. Fakat polisler beni 

hemen tanıdılar. Polis memuru arkadaşlar. “Vekilim, burası güvenli değil, acele edin, arabayı burada bırakın, sizi içeri 

alalım.” dediler. Yani, benim Meclis'e geldiğimi hemen anladılar. Eşim, kızım ve ben hızla arabadan indik. Yayaların 

geçmesi için bırakılan o aralıktan Meclis'in içine doğru yürümeye başladık. 

Oğluma dedim ki: “Arabayı kenara koy, sen de gel.” En yakın kapı olan Meclis Üyeler Lokantasının olduğu kapıdan girdik. 

Biz kulise varıncaya kadar oğlum da arabayı içeriye sokup, kulise kadar geldi. Arabayı bizim yaya olarak geçtiğimiz dar 

aralıktan nasıl sokmuşsa. Ben hemen çocukları İktidar Kulisi tarafında bırakarak Genel Kurul Salonuna girdim. 

İçeri girdiğimde bana sürpriz olan, benden önce gelmiş 15-20 kadar milletvekili arkadaşımın olduğuydu. Ben 

sanıyordum ki Meclis'e ilk gelen milletvekillerinden bir tanesiydim. Oradaki arkadaşlarımı da görünce gerçekten içimi 

bir sevinç ve heyecan kapladı.

Görevli arkadaşlar, eşim ve çocuklarımı kulisten dinleyici balkonuna çıkartmışlar. Orası hem daha güvenli hem de 

varlıklarıyla Genel Kurula güç vereceklerini düşünmüşler. O sırada  değişik, garip bir şey olmuş. Bizim Zonguldak 

Milletvekilimiz Özcan Ulupınar bizim eve yakın bir apartmanda oturuyor. Kendisi Zonguldak’ta, çocukları yazlıkta, eşi 
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Özlem Hanım evde… Yalnız kalmamak için bizim eve gelmek istemiş, hanımı telefondan aramış. Hanım da demiş 

ki: “Biz Meclis'teyiz, bir taksiye atla, gel. Gelirken de yanına bayrak filan varsa al, gel.” Genel Kuruldaki başlangıçtaki 

çalışmalar sırasında fark ettim ki; eşim, kızım, Özlem Hanım bayrak açmışlar, yukarıdan bize tezahürat yapıyorlar, 

alkışlıyorlar. Çok güzel, mutlu, bize güven veren bir manzara söz konusuydu.

Fakat bombanın düşmesiyle, o ilk bombanın düşmesiyle bütün insicam, tılsım bozuldu, o mutluluk tablosu, başarı 

tablosu, belki “zafer tablosu” diyelim o an için bozulur gibi oldu. Genel Kurulun tavanından aşağıya doğru tozlar, 

dumanlar süzülmeye başladı. Bomba düştüğünde ilk balkona baktım. Kızımın çok korktuğunu gördüm. Sonra hemen 

onlara ulaşmak için kulise çıktım. Oradan aşağı indiler, ilk olarak kızıma sarıldım. Onlara biraz İktidar Kulisinde  

beklemelerini söyledim.

Çünkü sığınağa girme söz konusuydu. Sonra milletvekili arkadaşlarımız, Meclis Başkanımız sığınak olarak gösterilen 

bir yere indiler, ben de hızla giderek orayı bir keşfettim, baktım etrafa fakat sığınak hiç hoşuma gitmedi. 3-4 metre 

genişliğinde, 20 metre uzunluğunda -tahminen- bir koridor, üzerinde havalandırma boruları, kalorifer boruları filan 

geçen, iç karartıcı bir yer, hiç hoşuma gitmedi. Hemen aklıma, bizim eski Halkla İlişkiler Binası’nın altında otopark olarak 

kullandığımız yer aklıma geldi. Burasının daha güvenilir, daha güzel, daha ferah bir sığınak olacağını düşündüm ve 

oradaki birkaç arkadaşa da dedim ki: “Eski otoparka gidelim, orası daha güvenli.” Fakat kimse benimle gelmek istemedi, 

oradan, gruptan ayrılmak istemedi. Benim çocuklar dışarıda olduğu için hemen dışarı çıktım, çocukları aldım, onları 

götürdüm. Şeref Kapısının önünden geçerek, arkadan, muhalefet kulisinin oradan dolanarak otoparka gittim. Tabii 

giderken oradaki camlar, çerçeveler parçalanmıştı, onları gördük o bombadan sonra. Grup toplantı Salonuna aradan 

giden yoldaki camlar parçalanmıştı, oradaki pencereler parçalanmıştı. 

Fakat oradan garaja girince; bombalama sırasında polis memuru arkadaşların çoğu saklanmak için garaja gelmişler. 

Orada 40 kadar, etrafa dağınık bir şekilde polis memuru arkadaş vardı. Bizi görünce çok mutlu oldular, çok sevindiler. 

Milletvekillerinin daha güvenli bir sığınağa gittiğini, kendilerinin dışarıda kaldığını filan düşünmüşler. Ben oraya gelince 

çok sevindiler. Aralarında bir milletvekili olması onlara cesaret, güç verdi. “Diğer milletvekili arkadaşların bulunduğu yer 

buradan daha kötü bir yer, siz burada daha iyisiniz, biz burada daha rahatız.” dedim. Ben burayı sığınak olarak seçtiğim 

için sığınakta bulunan birkaç arkadaşıma telefon açtım. Buraya çağırdım, burasının daha ferah, daha güvenilir, daha 

güzel olduğunu söyledim ama kimse büyük gruptan kopup gelmek istemedi. Ben daha çok polis memuru arkadaşlarla 

beraber, ailemle beraber ve Zonguldak Milletvekili Arkadaşım Özcan Ulupınar’ın eşi Özlem Hanım’la beraber orada 

sabahladık.

Buradayken bir helikopter sesi geldi. Meclis'e asker indiriyorlar dendi. Polis arkadaşlar garaj çıkışından çıkarak helikoptere 

ateş açtılar. Orada büyük bir eziklik yaşadım. Evden çıkmadan önce yatsı namazı kılarken tabancalarımı yanıma almam 

gerektiğini düşünmüştüm. Sonra unutmuşum. Eğer tabancam olsaydı ben de darbecilere silahlı mukavemet edecektim. 

Burada şunu da fark ettim: İnsan silah ve bombadan hiç korkmuyordu. Sanki silah ve bomba bana hiç zarar vermeyecek 

ancak etrafımdakilere zarar vereceği hissi oluşmuştu.
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İmsak olunca aklıma yeni Halkla İlişkiler Binası’nın altındaki mescit geldi. Orasının da bir sığınak olabileceği, daha ferah 

olabileceği, hatta çocukların, eşimin orada, hanımlar mescidinde yatabileceği, uzanabileceği aklıma geldi ve çocukları 

alarak aradaki tünelden geçerek mescit tarafına -1. katındaki mescide gittik. Fakat orada da olağanüstü bir manzara 

söz konusuydu. Bombalama sırasında yaralanan arkadaşların bir kısmı oraya gelip saklanmışlar, yaralarından kanlar 

akmış, bu kanları da tuvaletlerdeki havlu bezlere silmişler, onları da ortalıklara atmışlar. Her tarafta çok korkunç, kanlı 

bir görüntü vardı. Kızım o kandan, o manzaradan çok kötü bir şekilde etkilenmişti. Mescit tarafına, özellikle o dipteki 

hanımlar mescidi tarafına götürüp abdest alma yeri, tuvalet, mescidi gösterince biraz rahatlama oldu. Biraz uzandılar 

ama kimse ne uyuyabildi ne de istirahat edebildi. O şekilde, orada sabah namazlarımızı filan kıldık. 

Biz Meclis'e gelince, öncelikle sadece bizim AK PARTİ ’den arkadaşların geleceğini düşünmüştüm. Bizden başka hiç 

kimse gelmeyecek diye düşünmüştüm. Orada önce CHP’den sonra da MHP’den arkadaşların geldiğini görünce çok 

sevindim. Türkiye adına, birlik beraberlik adına bu çok önemliydi. Normal bir Genel Kurul çalışması gibi HDP hariç 

bütün partilerden arkadaşlar vardı.  Hani millî maçta herkes tek ağızdan, aynı heyecanla takımı destekler ya; orada onu 

hissettim. Bütün diğer muhalefet partilerindeki arkadaşların da aynı duyguları paylaştığını gördüm. O da bana millet 

bilincinin nasıl olduğunu, milletin gücünün, millî birlik beraberliğinin nelere kadir olduğunu gösterdi, ona inandım, 

yani millete, milletin gücüne orada inandım. 

Milletimizin sokağa, meydanlara çıkma konusu… Tabii, hep söylüyoruz bizim millet gerçekten asil, necip bir millet ve 

tolerans seviyesi çok yüksek. Yani boğazına kadar bir hadise gelmeden pek tepki göstermez. Hep tolere eder, idare eder, 

hoş görür ama son haddine gelince, raddesini aşınca elinin tersiyle tokadı yapıştırır; bu “Osmanlı tokadı” dediğimiz 

hadise. Burada aynı şekilde oldu. Millet burada yapılmak istenenin; doğrudan milletin iradesine, millete yönelik, devlete 

yönelik bir kalkışma olduğunu anladı. Herkes, Milletimizin bütün katmanları sağcısı, solcusu, ülkücüsü, devrimcisi 

herkes meydanlara çıktı. Bu milletimizin gücünü doğrudan gösterdi. Burada bir millî birlik beraberlik sergilenmesi, bir 

millî amaç doğrultusunda, milletimizin geleceği doğrultusunda birlik beraberlik sergilenmesi çok önemli. Milleti millet 

yapan da budur zaten. 

Meclis'teyken haberleri nasıl alıyorduk? Cep telefonlarımız çalışıyordu ve gelirken de bol miktarda şarj cihazı filan 

getirmiştik, herkes şarj cihazlarıyla falan tedarikli gelmişti. Haberleri internetten alabiliyorduk 

Şehit olan, yaralanan yakınımız olmadı fakat Meclis'e gelirken arkadaşların yaşadığı, gördüğü hadiseleri anlattı 

arkadaşlar, şehit olanları, yaralananları anlattılar. Ben şahit olmadım, silah sesleri duydum.  Bizim geldiğimiz tarafta 

çatışma olmamıştı. Fakat çok yoğun silah sesleri geliyordu. Ben yaralananlara, ölenlere şahit olmadım. 

Sonraki gün Meclis'in olağanüstü toplanmasına karar verildi. Saat 14.00'tendi. Fakat 3'te toplanabildik ama bu bir 

zafer toplantısıydı, bir birlik beraberliğin imza toplantısıydı. Bu da çok önemliydi. Gerçekten müthiş keyif aldığım, gurur 

duyduğum bir Genel Kurul toplantısıydı. Burada yine tüm milletimizin birlik beraberliği tüm dünyaya haykırıldı. 

Daha önceki darbelerle karşılaştırdığımız zaman arada “teknoloji” denen çok fark var. Çok sayıda özel televizyon, 

internet, uydu haberleşmesi vesaire, bunlar önemli fonksiyonlar. Darbeyi planlayanlar bence bunları çok iyi hesap 
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edememişlerdi. Eskiden bir Ankara Radyosuna ya da bir TRT’ye el koyduğunuz zaman hadise bitiyordu, oradan duyuru 

yapıyordunuz, el koyuyordunuz ama şimdi öyle olmadı. İnsanlar internet  üzerinden, cep telefonu üzerinden çok hızlı bir 

şekilde haberleşerek, iletişime geçerek birbirlerini meydanlara davet ettiler, meydanlarda buluştular ve neticede millet 

iradesini ve elini, yumruğunu masaya vurdu, olaya el koydu.

Bu darbe ortamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışması, milletvekili arkadaşlarımızın büyük bir duyarlılık, 

sorumluluk içinde, hatta kendi canlarını ortaya koyarak, güvenliklerini ortaya koyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 

binasına ulaşıp orada buluşması ve Meclis'i o an için çalıştırması; hem milletimize hem güvenlik güçlerimize çok büyük 

bir cesaret verdi. Bu çok önemliydi. Hem de kendi kendimize cesaret vermiş olduk. Bu, bence bu darbenin kırılmasının, 

darbenin önlenmesinin en önemli mihenk noktalarından bir tanesiydi. Meclis'in çalışıyor olması, milletvekillerinin 

Meclis'te olması önemliydi. Ne için darbe yapılıyor? bu darbe millete karşı yapılıyordu, Meclis'e karşı yapılıyordu, 

milletin iradesine karşı yapılıyordu. Milletin Meclis'i bombalanıyordu. Evet, tamamen millete karşı darbe yapıyor, 

milletin iradesini gasp etmek için, milletin egemenliğini gasp etmek için darbe yapıyorlar. Bu net bir şekilde ortaya çıktı. 
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Aydın ÜNAL

25 ve 26. Dönem  Ankara Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Aydın Ünal, Ankara Milletvekilimiz.

Efendim hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz. 

Sayın Vekilim, Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuzda hain darbe girişimine beraber tanıklık ettik, o 

anları sizlerle görüşmek istiyorum. 

İlk sorum şu: Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O andaki hisleriniz neydi, Meclis'e gelme 

kararını nasıl verdiniz?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben saat 22.00 gibi tam eve girdim, evim Meclis'in çok yakınında, Çankaya Ayrancı semtinde. 

Eve girdikten yaklaşık beş dakika sonra çok büyük bir gürültü duyduk. Evde eşim ve ben vardım sadece. Hemen balkona 

çıktık, balkona çıkarken de havada uçağı gördüm. Önce uçağın düştüğünü zannettim, çünkü çok anormal bir durum o 

saatte Çankaya üzerinde bir uçağın olması. Havada bir kaç uçak olduğunu, uçakların Meclis üzerinde uçtuğunu gördük. 

O anda aklıma darbe ihtimali geldi. Derhal televizyonda haber kanallarını açtım, hiç haber yoktu. Olağanüstü bir durum 

görünmüyordu. Telefona sarıldım, önce sohbet grubundaki arkadaşlarla durumu paylaştım. Onlar da köprüde köprünün 

kapatıldığı haberini verdiler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Henüz o köprünün kapandığını yani jandarma tarafından kapatıldığını bilmiyorsunuz. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bilmiyoruz. Saat 22.10 civarında televizyonda, yalnızca HABERTÜRK zannedersem, köprünün 

kapandığını ama bunun da terör saldırısıyla ilgili bir tedbir olduğunu söylemişti, çok üzerinde durmuyordu televizyonlar 
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ama Meclis'in üzerinden, Çankaya’dan o saatte jet uçaklarının uçması hiç normal değildi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani 19 Mayıs, 30 Ağustos filan olsa aslında ilişkilendirebiliriz ama…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Özel günlerde uçarlar uçaklar ama gece vakti Meclis üzerinden ve bu kadar alçaktan uçmazlar. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Gündüz uçarlar…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben Meclis'in üzerinde uçak görebiliyorsam, bu normal olamaz. İstanbul’daki köprü haberini 

de alınca bunun bir darbe girişimi olduğu kanaati oluştu bende, o grubumuzda arkadaşlarla hemen istişarelerimizi 

yaptık…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Bunlar milletvekili grubu mu veya farklı?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Değişik kesimlerden arkadaşlarımız var…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Entelektüel bir grubunuz var.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Örneğin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, değerli kardeşim Mustafa Varank var. Sayın Bilal 

Erdoğan var. Anadolu Ajansı Genel Müdürümüz Şenol Kazancı da o grubun içindeydi, dolayısıyla ona bir haber akışı 

vardı, ona gelen haberler de henüz darbe girişimini teyit etmiyordu. Yaklaşık 22.20 gibi biz bunun bir darbe girişimi 

olduğuna kanaat ettik ve ne yapabiliriz diye hemen harekete geçtik. Ne yapabiliriz diye istişareler yaptık. İlk aklımıza 

gelen Cumhurbaşkanımızın nerede olduğuydu. Hepimiz telefonla ulaşabilirdik ama aramıyorduk.  Nerede olduğunu 

biliyorduk ama ne durumda olduğunu merak ediyorduk. Hepimiz, “Şimdi aramayalım, zaten çok meşguldür, çok 

yoğundur, çok arayan vardır, dolayısıyla bir de biz rahatsız  etmeyelim” duygusundaydı. Bilal Erdoğan’ın güvenliği 

konusunda kaygılıydık. Bazılarımız evinden çıkmasının iyi olacağını, bazılarımız oranın daha güvenli olacağını 

yazıyordu. Bilal Erdoğan son derece soğukkanlıydı. Bizden daha soğukkanlıydı diyebilirim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dolayısıyla siz Cumhurbaşkanımızın güvende olabileceğini düşündünüz galiba değil mi, 

aramama gerekçenizin arkasında biraz da o var.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Tabii güvende olduğunu düşünüyorduk ve biz rahatsız etmeyelim diye aramak istemedik o 

sırada. Zaten kısa bir süre sonra da Cumhurbaşkanımızın güvende olduğu teyit edildi, o konuda rahatladık. Çok sayıda 

bürokratı aradığımı hatırlıyorum ilk planda, bunlardan bir tanesi TRT Genel Müdürüydü. TİB Başkanımızı aradığımı 

hatırlıyorum, onunla görüştük, bu arada medyayı sürekli takip ediyordum, acaba haber düştü mü diye, bazı medya 

kanallarından arkadaşları aradım, bunların hepsine de aman, sağlam durun, yayını koruyun, televizyonu koruyun, 

binayı koruyun gibi tavsiyelerde bulundum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onlardan yok ya, darbe olmaz filan diyene hiç rastladınız mı?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Aradığım çoğu arkadaş, kurum yöneticisi arkadaş ya hiç haberleri yoktu, ya da olan biteni 

öğrenmeye çalışıyorlardı. Acaba bir terör saldırısına müdahale mi ediliyor, işte uçak kaçırıldı söylentisi var, köprüye 
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teröristler saldırı yapacaklar söylentisi var, Genelkurmaya teröristler saldırı yapacaklar söylentisi var, bazıları ileri 

saatlere kadar bunun bir darbe olduğu ihtimali üzerinde durmadılar, bunun teröre karşı bir tedbir olduğunu düşündüler. 

Biz, dediğim gibi onu yirmi geçe veya on buçuk civarında bunun bir darbe olduğuna kanaat getirdik ve işte aradığımız 

bütün arkadaşlara da bu “bir darbe, aman sağlam durun” tavsiyesinde bulunduk. Birtakım ihtiyaçlar vardı yani bazı 

yerlerin özellikle korunması gerekiyordu, oralarla ilgili işte yetkilileri aradık, takviye sağlamaya çalıştık.

İki önemli konu gündemimize geldi, bir tanesi Meclis'in açılması, bir tanesi de vatandaşın sokağa çıkması yani Sayın 

Başbakanımız açıklama yapmadan Sayın Cumhurbaşkanımız televizyonlara bağlanmadan önce vatandaşın sokağa 

çıkması konusunda bir kanaat oluştu ama bunun kararının verilmesi konusunda sıkıntı çıktı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Karar verilecek ve duyurulacak yani farklı açılardan.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, biz duyurabilirdik bunu değişik mecralardan. Anadolu Ajansı duyurabilirdi veya biz 

Twitter’dan duyurabilirdik. Ancak böyle bir duyurunun yan etkilerinin ne olacağını o anda kestiremiyorsunuz ve emin 

olamıyorsunuz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Gerçi öyle yazanlar vardı yani bir gazeteci mesela saat onu çeyrek geçe filan bu bir darbedir, 

herkesi meydana, sokağa davet ediyorum diye. Hatta benim görüştüğüm bir gazeteci, -tesadüfen ben mi aradım, o mu 

beni aradı tam emin değilim- Hüseyin Likoğlu, bana ilk defa “Askeriyede Fetullahçı kalkışma” diye ifade etti. Galiba on 

otuz beş civarında falandır. Hüseyin’den ben öğrendim bir Fetullahçı kalkışma olabileceğini. 22.15’te bir gazeteci böyle 

bir tweet atmıştı, sokağa meydana çıkın diye ama tabii sizlerin duyurması çok daha önemli olurdu.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Biz ilk andan itibaren sokağa çıkılması gerektiğini düşündük veya Meclis'in korunması gerektiğini 

düşündük ama bunun üst düzeyde bir kararının verilmesi gerektiğini de düşündük.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben bu arada Meclis'in açılmasıyla ilgili grup başkanvekillerimizin bazılarıyla, Meclis İdare 

Amirlerimiz Salim Uslu ve Ahmet Gündoğdu ile görüştüm. Ben onlardan örneğin karar almak istedim ama onlar 

da o konuda karar veremediler. Riskli bir konu onlar da karar veremediler. Başbakanımıza en son telefon ettim. 

Başbakanımızın danışmanı açtı telefonu, böyle böyle bir düşüncemiz var dedim, danışman arkadaş zannedersem 

görüştü Başbakanla, tamam dedi orada yani Meclis'in açılması konusunu ondan sonra duyuruyu yaptık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başbakanımızın da bir olumlu kanaati oldu o noktada.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, başka platformlarda da duyduğum kadarıyla bu Meclis'in açılması konusu konuşulmuş. 

Ben 22.03’te ilk tweetimi attım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 22.03.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - 23.03’te. Dik duracağız diye bir tweet attım, sandığı koruyacağız, namusumuzdur sandık, dik 
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duracağız. Canımız kanımız pahasına bu sandığı muhafaza edeceğiz yazdım. Meydanlara çıkma kararı daha alınmamıştı. 

Külliyede insanları toplayalım, hatta 1 milyon, 2 milyon insanın toplanmasını sağlayalım diye bir fikir ortaya çıktı, 

dediğim gibi onunla ilgili kararı alamadık. Meclis’in açılması kararı netleşince birkaç da milletvekili arkadaşımla 

görüştük, Ahmet Gündoğdu’yla, Salim Uslu’yla, Jülide Sarıeroğlu’yla, Fatih Şahin’le, zannedersem bizim Celalettin 

Güvenç Bey’le birkaç kez görüşmeler yaptık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yeni Şafak’taki köşe yazınızdan hatırlıyorum, eşinizle bir diyaloğunuz olmuş veya düşünceniz 

olmuş.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Telefon görüşmeleri bitince, durum netleşince artık bizim eyleme geçme vaktimiz geldi. Bir 

şey yapmamız gerekiyordu. Milletvekillerinin, darbe girişimi başarılı olursa tutuklanacaklarını biliyoruz geçmişteki 

darbe tecrübelerinden, milletvekilleri bir şekilde derdest ediliyorlar. Milletvekilleri derdest ediliyor ama onların birçoğu 

serbest bırakılıyor kısa süre içinde ama bazı milletvekilleri haklarında iddia da varsa onlar tutuklanıyorlar belki ve 

epeyce bir zaman geçiriyorlar içerde, bunu 1960 darbesinden biliyoruz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz kendinizi otomatikman tutuklanacaklar…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben, tabii, özellikle 25 Aralık darbe girişiminde hedef yapılmıştım. Fetullah Gülen Çetesine karşı 

sert açıklamalarım olmuştu. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz, 17-25 aktörleriyle bu darbenin aktörlerinin aynı olabileceğini ne zaman hissettiniz? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben çok temkinliydim o konuda. Yani bunun bir Fetullahçı Darbe olacağı konusunda çok 

temkinliydim baştan. Saatlerce temkinliydim. Fethullahçılar mutlaka bu işin içindeler ama bu işin Fethullahçılar 

tarafından yönetildiği konusunda bazı şüphelerim vardı. Yani Fethullahçılarla başka grupların ittifak yaptıklarını; 

özellikle Tayyip Erdoğan’dan, AK PARTİ ’den nefret eden, Tayyip Erdoğan ve AK PARTİ ’ye karşı husumet besleyen ordu 

içindeki kanatların da bu işin içine girdiğini düşünüyordum, yani salt bir Fetullahçı darbe girişimi olduğuna pek ihtimal 

vermiyordum baştan. Saatler sonra bu netleşti. Bu da bizi biraz rahatlattı çünkü sadece Fetullahçı bir darbe, bizim 

müttefiklerimizin daha fazla olmasını temin edecekti ki nitekim öyle de oldu. Bazı ordu komutanları bu işin içine girmedi, 

işte CHP, MHP bu işin içine girmedi. Ama, benim ilk zamandaki o kötümser tahminim, yani sadece Fethullahçılar değil 

de ordu içinde başka kanatların da bu darbenin içinde olabileceği ihtimali, o ihtimal beni korkutmuştu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Âdeta bir darbe konsorsiyumu var iç ve dış mihrakların. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet. 

Sonra Fetullahçı darbe olduğunu öğrendiğimde biraz daha rahatladım çünkü gerçekten sadece Ankara’da, İstanbul’da 

değil, Türkiye’nin her bir tarafında onlara karşı bir tepki oluşacağını tahmin ettim. 

Şimdi, işte ne yapalım diye düşündüm. Ben dediğim gibi, bir hedef olduğumu tahmin ediyordum. Eğer bir darbe 

gerçekleşirse, bir şekilde bunun bana da ilişeceğini biliyordum. O zaman dedim, yani zaten kaçmak bize yakışmaz, gelip 
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beni evden almasınlar, öldüreceklerse veya teslim alacaklarsa bu evde olmasın diye düşündüm. Eşimin bu konuda hiçbir 

itirazı olmadı. Yani, o da paniklemişti bir yandan ama o da başımıza geleceği tahmin ediyordu az çok. Eğer darbe başarılı 

olursa eve gelecekler, beni alacaklar veya beni öldürecekler, onda da böyle bir tedirginlik vardı. Dolayısıyla, dışarı çıkma 

kararına hiçbir şekilde engel olmadı, itirazı olmadı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Eviniz bildiğim kadarıyla…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, Çankaya Kapısının çok yakınında. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çankaya Kapısı mı, Güvenlik Kapısı mı? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Çankaya Kapısına daha yakın, yani Millî İrade Parkının, Meclis Parkının hemen yanında. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra nasıl, yürüyerek mi geldiniz Meclise? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Onu da düşündüm. Yürüyerek mi gideyim arabayla mı? Ama araba daha sonra lazım olabilir, belki 

il başkanlığına gitmemiz gerekecek, belki Genel Merkeze gitmemiz gerekecek. Belki Meclis'i açmayı başaramayacağız 

ve ayrılmak zorunda kalacağız. Onun için arabayı aldım. 

Eşimle helalleştik. Evden çıkarken de sanki eşimi, evi, eşyaları son kez görüyormuşum gibi bir his vardı içimde. Evden 

son defa çıkıyormuşum gibi bir his vardı sanki. Veda faslını uzatmayı hiç sevmem. Çok hızlı bir şekilde vedalaştım. Şöyle 

sağa sola bir baktım evde ve gerçekten hani belki de son defa görüyorum bunları diyerek kapıyı kapattım ve dua ederek 

arabaya bindiğimi hatırlıyorum. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kendiniz mi kullandınız arabayı? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Kendim kullandım, zaten çok yakın, Güvenlik Kapısına gittim. Çankaya Kapısının tehlikeli 

olacağını düşündüm, Güvenlik Kapısının daha rahat olacağını düşündüm, oraya yöneldim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada bir şey gördünüz mü?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Güvenlik Kapısına geldiğimde ışıklar sönüktü, karanlıktı, polis arkadaşlar vardı. Polis arkadaşların 

çok tedirgin olduğunu gördüm, çok tedirginlerdi. Kimseyi içeriye almıyorlardı, bizi içeriye aldılar. O arada Jülide Hanımla 

bir telefon görüşmemiz oldu, Jülide Hanım da Çankaya Kapısında, içeri girmiş, kendisi anlatacaktır onu. Jülide Hanımı 

güvenli olacağı gerekçesiyle Güvenlik Kapısına çağırdım, orada buluşalım dedim. Jülide Hanım şoförüyle birlikte 

Güvenlik Kapısına geldi ve biz zannedersem benim arabaya geçtik, benim arabayla Meclis içinden Meclis Başkanının 

makamının olduğu kapıya, 1 no'lu kapıya…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Arabayı oraya mı bıraktınız? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - 1 no'lu kapıya bıraktım, arabayı da oraya bıraktım. 

Geldiğimizde Jülide Hanım, ben vardık, başka da kimseyi hatırlamıyorum, tabii biraz da o anın tedirginliğiyle çok şey 

hatırlamıyorum ama…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra Ahmet Gündoğdu gelmişti, 1 no'lu kapının orada biraz galiba beklediniz siz. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, kapının dışında bekledik. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada beklemişsiniz, sonra Ahmet Gündoğdu gelmiş odasının kapısını açtırmış, odaya 

geçmişsiniz. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Öyle oldu. Ahmet Gündoğdu geldi, Ahmet Gündoğdu gelmeden önceydi zannedersem bizim AK 

PARTİ ’li vekillerimizden birkaç kişi geldi ve sonra CHP’li vekiller geldi, biz orada kapının önünde beklerken geldi CHP’li 

vekiller. Bülent Tezcan ve arkadaşları vardı. Geldiler çok samimi bir şekilde “Geçmiş olsun.” dediler. Onların gelmesi 

bizi çok rahatlattı tabii, yani biz Meclis'in önünde üç dört kişi duruyorduk ama çok tedirgindik çünkü Genelkurmaydan 

silah sesleri geliyor, bu arada etrafta bizim polislerimiz var, polislerimizde bir tedirginlik var, haklı bir tedirginlik, silah 

konusunda bize birtakım şikâyetler ilettiler. Yani, “Biz böyle elimizdeki silahlarla burayı korumamız çok zor. Bizim ağır 

silahlarımız vardı, bunlar alındı bizden geçmişte.” diye bir şikâyette bulundular. Kapıdan girerken o polisler bizi aldılar 

içeriye orada tabii aklıma muhafız alayı geldi. Geçmişte Türkiye Büyük Millet Meclisi kapandığı zaman polis kapıları 

bırakıyordu, asker kapıları koruyordu. Eğer, muhafız alayı koruyor olsaydı, muhafız alayı Meclis'te bulunuyor olsaydı o 

anda, muhtemelen biz Güvenlik Kapısından girip bir yerde derdest edilecektik, bekletilecektik. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Darbenin o ayağını mutlaka hesaplarlardı o darbeciler, yani mutlaka burada ilişkili bir asker… 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - En iyi ihtimal kapıyı açmayacaklardı, yani bizi de almayacaklardı ya da alıp derdest edeceklerdi 
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yani bizim Genel Kurula ulaşmamızı sağlayacaklarını zannetmiyorum. Muhafız alayının Meclis'ten kaldırılmasının ne 

büyük, ne isabetli bir karar olduğunu o gece gördük. 

Ahmet Gündoğdu geldi daha sonra. Meclis Koruma Başkanı geldi, onunla istişareler yapıldı. Bende o anda bir tedirginlik 

oluştu: “Biz şimdi Meclis'i açıyoruz ama Meclis'i açmamız demek burayı hedef yapmamız demek.” Meclis'in ışıkları 

yanmaya başlayınca o tedirginlik oluştu bende: “Ya, biz burayı açıyoruz ama bu, buranın hedef hâline gelmesi demek.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama bir başka noktada buluştuğunuz zaman bir oturum başlatma durumunuz olmazdı. 

Yani, Meclis'e gelince Meclis'te sonuçta gayriresmî de olsa, defakto da olsa bir oturum başlatıyorsunuz. Meclis Başkanı 

kürsüde, sağında solunda iktidar-muhalefet milletvekilleri ve orada sayı ne olursa olsun -ben geldiğim zaman 50-60 

civarında milletvekili vardı, Genel Kurulu hemen açtığınızdan hemen birkaç dakika sonra geldim- yani sonuçta öyle bir 

oturumun açılmış olması çok çok önemli.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İlk anda bende oluşan kaygı şuydu açıkçası: Biz 3 ya da 4 AK PARTİ  milletvekiliydik, o kadar da 

CHP milletvekili vardı. Yani yeterli sayıyı sağlamamış olmak beni asıl kaygılandıran konuydu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir hayal kırıklığı olabilirdi.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani bir 50 kişi olsaydı örneğin, öyle bir kaygı olmazdı bende ve “Toplandık, burada toplanıyoruz.” 

rahatlığı olurdu ama sayı çok az olunca ben kaygılandım orada. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama Genel Kurul açıldıktan sonra 50-60…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - 100’e kadar çıktı zannedersem.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayı bayağı bir arttı yani sonuçta orada bulunan milletvekili sayısı 100 civarında filan.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet.

Birkaç kez de aklımdan “Acaba burayı bıraksak, burayı bir hedef hâline getirmesek de İl Başkanlığına, Genel Merkeze, 

Külliyeye mi gitsek buradan diye geçti. O anda Meclis Koruma Başkanı Ahmet Gündoğdu’ya “Başkanım, burayı açmak 

çok riskli. Burayı açtığımız zaman, burası bir hedef hâline gelecek ve bizde de burayı koruyacak yeterli silah yok.” dedi. 

Haklı bir kaygı ve gerekçeyi dile getirdi Başkan. O anda bende “Evet yani benimle aynı kaygıyı paylaşıyor. Acaba gitsek 

mi buradan?” düşüncesi daha ağır bastı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aydın Bey, ama, galiba Meclis'i açmak hem güç, yani zorluk anlamındaki güç, bir de kudret 

anlamındaki güç. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, ona değineceğim. Orada Ahmet Gündoğdu Başkana şunu söyledi: “Biz, buraya millî iradeyi 

savunmaya geldik, bunun için de ölmeye hazırız; geleceklerse gelsinler, biz vazgeçmeyeceğiz, bu Meclis'i açacağız.” 

dedi. O anda zaten benim içimde kaygı da kalmadı, tedirginlik de kalmadı o kararlılığı Ahmet Gündoğdu’da görünce. 

Odaya çıktık, Ahmet Gündoğdu’nun odasına, o anda sayı artmaya başladı, çok sayıda milletvekilimiz gelmeye başladı 



Gazi Meclis'te O Gece

386

o anda yani odada oturacak yer kalmamıştı, Ahmet Gündoğdu’nun odasında. Hatta Bursa Milletvekilimiz, engelli 

milletvekilimiz Bennur Karaburun da geldi. Onu da görünce zaten çok rahatladım. Ondan sonra, artık Genel Kurulu açma 

safhasına gelindi. Sonra işte Genel Kurulun kapısının anahtarları bulunamadı, orada bir aksilik oldu. Basın mensuplarını 

içeriye almak istedik, basın mensuplarının içeriye alınmadığını gördük. Tabii darbe Fetullahçı olunca, etrafınızdan, 

özellikle de Meclis çalışanlarının bazılarından doğal olarak kuşkulanıyorsunuz. Etrafta Fetullahçı polis var mı, Fetullahçı 

personel zorluk mu çıkarıyor diye şüpheyle bakıyorsunuz. Zaten öfkeniz, kaygınız had safhada, bir de aksilikler olunca 

daha da tahammülsüz oluyorsunuz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tek bir kapı açılabilmiş, sonra iktidar kulisi tarafından, daha sonra muhalefet kulisi tarafından 

bir kapı daha açılmış. Biraz da şey herhâlde, şöyle bir şey de var, şöyle bir hâletiruhiye de var: Ya, biz Meclis'i açıyoruz 

ama işte basın yukarıda olur, bu, Meclis'in ritüelidir, aşağıya inmez, içeriye kimse girmez falan. Fakat, bunun bir de 

duyurulması gerekiyor; orada basın çekerken ses sistemi açılmamış, o teknisyenler yok, ses sistemi olmadığı için orada 

konuştuklarınızı basın alamıyor, basın alamayınca dünyaya duyuramıyorsun, ne yapmanız lazım? O zaman defakto, 

yukarıdaki o basın mensupları aşağıya iniyorlar, hatta “Efendim, biz içeriye girebilir miyiz?” diye tedirginlik yaşıyor. 

Normalde Meclis açıkken hiç kimse oraya giremez, sadece milletvekilleri ve bir de Meclis'in görevlileri, o stenograf, 

vesaire girer. Sonra, onlar defakto içeriye alınıyor, Meclis Başkanımız da talimatlandırıyor. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Şimdi, ilk anda biz, gazetecileri Meclis'in dış kapısından içeriye alamadık, öyle bir sorun oluştu 

ilk anda. Bir ara, Süleyman Soylu geldi ve Süleyman Bey’le dışarıya doğru ilerlemeye başladık, Dikmen Kapısına doğru, 

Süleyman Beye “Nereye gidiyoruz?” dedim, “Gazetecileri almaya gidiyoruz Dikmen Kapısına.” dedi, “Gazetecileri niye 

biz almaya gidiyoruz yani bu, bir telefonla halledilemeyecek bir şey mi?” dedim, “Haklısın.” dedi, döndü Süleyman 

Bey. Sonra, ben o anda kaç tane yetkiliye söylediğimi de hatırlamıyorum, “Gazetecileri içeriye alın, gazetecileri içeriye 

alın.” diye, Meclis Başkanımıza da söyledim, Meclis Genel Sekreterimize de söyledim. Nihayetinde yine bir ambargo 

uygulanmış, bütün gazeteciler girememiş ama birkaç kurumun gazetecisi geldiler, dediğiniz gibi, işte onları Genel 

Kurula aldık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Fakat, o arada yine gazeteci kökenli yani daha doğrusu iletişim kökenli bir milletvekilimizin 

yaptığı önemli bir fonksiyon var, Düzce Milletvekilimiz Sayın Ayşe Keşir’in. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, Ayşe Hanım yayın yaptı, başka milletvekili arkadaşlarımızın da irtibatları vardı o anda. 

Ben de mesela onlardan biriydim, zaten sürekli haber takip ediyorduk, işte yine o gruplarla istişare hâlindeydik, onun 

dışında medyayla da telefon aracılığıyla sürekli irtibat hâlindeydik, ben sabaha kadar herhâlde üç beş kere televizyonlara 

bağlandığımı hatırlıyorum. Hatta Erbil’de bir TV kanalına da bağlandım, neler yaşandığını anlattım. TV’ler aracılığıyla 

sürekli moral vermeye çalışıyordum. Oradan, Meclis’ten yayının yapılması tabii ki çok faydalıydı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Galiba, bu darbe girişiminde FaceTime çok konuşulacak yani iki türlü konuşulacak. İlki ve en 

önemlisi: Sayın Cumhurbaşkanımızın Hande Fırat’la CNN Türk’teki gazeteci arkadaşımızla FaceTime yoluyla halkımızı 

meydanlara, sokaklara, havaalanlarına çağırması; diğer FaceTime yayın da yine Meclis'ten milletvekillerimizin 
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telefonuyla yapılan o FaceTime ile dünyaya duyurulması. Tabii, daha sonra diğer kanallar devreye girdi falan ama o 

FaceTime önemliydi yani o teknoloji.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bende darbe kanaati oluştuğu anda baktığım iki yer vardı özellikle; birisi özel televizyon 

kanallarıydı, biri de İnternet’ti. Baktım, özel televizyon kanalları yayınlarına çok normal bir şekilde devam ediyorlar, 

darbe haberi ulaşmamış ama yayın devam ediyor. TRT dâhil olmak üzere. İnternet çalışıyor, Twitter falan, işte sosyal 

medya çalışıyor. Bunu gördüğüm zaman, zaten hem özel televizyondaki arkadaşları aradım hem internetle ilgili 

bürokrat arkadaşları aradım. Bu ikisinin kesilmesi demek, darbenin Allah korusun başarılı olması demek. Bunu akıl 

edemediler veya bu konuda acil, hızlı hareket edemediler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Esasında etmişler, TÜRKSAT’a falan gittiğim zaman, oraya gelmişler. Bir tane mesela, bir şeyi, 

o büyük bir çanak var, onu bombalıyor ama o şey değil. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - TÜRKSAT’a çok geç saatte gittiler. Şimdi, TRT Genel Müdürümüzle de görüştük. TRT İstanbul 

basılmış, Ankara’dan haberi yoktu TRT Genel Müdürümüzün. “Biz yayını Ankara’ya aldık, Ankara’dan devam ediyoruz 

yayına.” dedi. Ankara’dan da normal devam ediyordu yayın. Ama, Genel Müdürümüz hareket hâlindeydi TRT’ye doğru, 

hatta kendisi de söyledi: “TRT’ye de girmiş olabilirler, gerekirse ben dışarıdan idare edeceğim oradaki durumu.” diye. 

Yani şunu söylemek istiyorum: Kanallar yayınlarına devam ediyorlardı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İşte, Allah’ın hikmeti yani onu düşünememiş oldular. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İnternet aynı şekilde yani internetle hem haber alabiliyorduk hem her tarafa haber 

gönderebiliyorduk. Oysa Türkiye’de veya başka bir ülkede İnterneti kesmek o kadar zor bir şey değil. Yani, bizim zaman 

zaman Twitter’ı durdurduğumuz, Facebook’u durdurduğumuz oluyor. Bunu da ihmal etmişler. 

TRT’de bildiri okunduktan sonra, TÜRKSAT’ın da Yönetim Kurulu Üyesi olan Mustafa Varank, TRT’yi uydudan çıkarttırdı. 

TRT yayını kesilince, darbeciler TÜRKSAT’a yöneldi sanırım. Hem TRT yayınlarını devam ettirmek, hem de özel kanalların 

yayınını kesmek için.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O darbe bildirisini sürekli tekrar ettiriyorlardı TRT’de.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet, bir de tabii, “Yahu, bildiri TRT’de yayınlanıyor, öbür kanallarda niye yayınlanmıyor?” 

konuşmaları geçmiş herhâlde darbeciler arasında. Bunun TÜRKSAT’tan olabileceğini düşünmüşler. TÜRKSAT’tan TRT 

yayını kesilince TÜRKSAT bir hedef hâline geldi hem o TRT yayınını yeniden açmak için hem de diğer kanallardaki… 

Artık diğer kanalları susturmak için mi, yoksa o yayını, onları da basmak için mi, hangi mantıkla gittiler bilmiyorum ama 

biz TÜRKSAT’ta yayını durduğumuzda daha TÜRKSAT’a ulaşılmamıştı diye biliyorum. 

Şimdi, niye Meclis? 60’tan sonra darbelere baktığımız zaman, hepsinin asıl hedefi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi. 

Zaten “darbe” dediğiniz şey,  “Halk yönetmeyecek ülkeyi, ben yöneteceğim bundan sonra.” demek istiyorlar. Halk 

dediğiniz kim? İşte, halk, Meclis'te temsil ediliyor. Meclis'i ele geçirdiğiniz zaman Hükûmeti de düşürmüş oluyorsunuz, 



Gazi Meclis'te O Gece

388

Anayasa’yı da ortadan kaldırmış oluyorsunuz, yasaları da ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Yani, Genelkurmayın, 

Başbakanlığın, ne bileyim işte TRT’nin, birtakım kamu kurum ve kuruluşlarının ele geçirilmesi değil önemli olan, tek 

bir hedef var burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bütün darbelerde de bu olmuş. Meclis ele geçiriliyorsa yani Meclis 

üzerinde bir hâkimiyet sağlanıyorsa o zaman darbe başarılı olmuş. Geçmişteki örneklerinde Meclis hemen her seferinde 

kapalı olmuş darbe girişimlerinde, Meclis'in direnmesi diye bir şey de söz konusu olmamış zaten. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Açılma fırsatı olmamış. Yani, böyle sizin çok güzel anlattığınız gibi, bir milletvekili refleksiyle 

işte koştur koştur yani Meclis'e gelme, Meclis'i açma refleksi olmamış. Ben de şahsen evden çıktım, evim Genel Merkeze 

çok yakın, kayınbiraderimle gelirken, tam Genel Merkeze gitmeyi düşünürken Genel Merkez mi, Meclis mi diye 

düşündüm, 2 yer düşündüm; Genel Merkeze gideyim dedim önce yakın olduğu için, sonra o ara Julide Sarıeroğlu’nun 

“Aydın Ünal’la birlikte Ahmet Gündoğdu’nun odasındayız.” diye mesajını gördüm. İşte, o sizin anlattığınız, demek ki 

girdiniz, Gündoğdu’nun odasının kapısını açtınız, bizim AK PARTİ  Grubunun WhatsApp grubunda yazdığınız o mesajı 

gördüm, kayınbiradere dedim ki: “Doğru Meclis'e gidelim.” Yani, koştur koştur Meclis'e geldik. Yani çok bilinçli bir şekilde 

bu Meclis'in açık olmasının bu kadar önemli olabileceğini de düşünmüyordum belki de. Yani, Meclis'in açık olmasının 

önemli olduğunu düşünüyorduk ama darbeyi püskürtmede bu kadar etkili olabileceğini de düşünmeden koştur koştur 

geldik. Yani, Meclis'i açma iradesini düşünmek çok önemli bir şeydi. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Şimdi, İstanbul’da köprüyü trafiğe kapatırsınız veya köprüyü ele geçirirsiniz, İstanbul’daki 

birtakım kurumları, şunları bunları ele geçirirsiniz, bunun darbenin sonuca ulaşması bağlamında bir anlamı yok. 

Ankara’dır önemli olan. Ankara’nın, işte, bu Meclis ve etrafıdır. Devletin yönetildiği kampüs, bölümdür önemli olan. Ama 

burada da Genelkurmayı, Devlet Su İşlerini, İstatistik Enstitüsünü, ne bileyim, DPT’yi, Başbakanlığı, Ziraat Bankasını, 

bunları ele geçirmenin bir manası yok. Halkın seçtiği kim var? Çünkü halkın seçtiğine karşı yapıyorsunuz darbeyi. “Halk 

yönetmeyecek, halkın seçtiği yönetmeyecek, ben yöneteceğim.” Halkın seçtiği kim var?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Parlamento.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İşte, Parlamento var, bir de sonradan bizim reformumuzla Cumhurbaşkanlığı var. Yani, eskiden 

darbeler döneminde sadece Parlamentoydu hedef, şimdi hem Parlamento hem Cumhurbaşkanlığı hedef oldu. Dediğim 

gibi, Başbakanlık zaten Parlamentonun içinden çıktığı için Meclis'i ele geçirmeniz Başbakanlığı da lağvetmiş oluyor. 

Yargıyla zaten darbecilerin bir işi olmuyor. Hani, demokrasinin güç unsuru olan yargı bir kenarda duruyor, oraya bir 

müdahale etmek gerekmiyor zaten. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yasama, yürütme, yargı. Yasama ile yürütme zaten birbiriyle ilişkili.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani, Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığın ele geçirilmesi demek darbenin başarılı olması 

demek. Onun için ben Meclis'in direnişini çok çok önemli görüyorum. İlk defa Meclis darbe yapılırken ışıklarını yakıyor, 

toplanıyor gecenin o saatinde ve “Siz burayı ele geçiremeyeceksiniz.” diyor. Bunun sokaktaki insana büyük moral 

verdiğini düşünüyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Gelirken hiç bombalanabileceği aklınıza geldi mi? Yani, saldırıya uğrayabileceğini düşündünüz 
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ama bir bomba atılabileceğini veya bir o uçan F16, jet, onların Meclis'e bir bomba atabileceğini düşündünüz mü?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bomba atabileceğini düşünmedim ama bir saldırı ihtimalini düşündüm. 

Şöyle: Yani, Meclis'e gelebilirler askerler, etrafı tarayabilirler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Girer, derdest eder, direnene ateş eder dışarıdan falan.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bu kadar korkakça havadan bomba atmak veya helikopterden bomba atmak ihtimali hiç yoktu 

ama kapılardan girip, tanklarla girip askerlerin içeridekileri tarayabileceği korkusu bende vardı. Niye? Çünkü, dediğim 

gibi, Meclis'i ele geçiremezse darbe başarılı olamaz. Meclis'i ele geçirmek için de elinden ne geliyorsa yapacaktır diye 

düşündüm. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bombalandığı zaman korktunuz Aydın Bey?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani, işte, o evden çıkarken o beni öldürecekler veya beni teslim alacaklar, o zaman ben evimde 

bulunmayayım, dışarıda bulunayım hissi bir çizginin aşılmasıydı. Yani, o belki ilk defa tecrübe ettiğimiz bir şeydi. 

Türkiye’deki herkesin de…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dolayısıyla, korkuyu da o evin kapısında bırakıp ayrıldınız. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet. Yani, sadece biz değil, herkesin o eşiği aştığını görüyorum. Tankın önünde duranlar, 

silahların namluların önünde duranlar. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, herkes aşmıştı. Gerçekten, sanki sihirli bir dokunuş. Sadece AK PARTİ ’liler de değil, CHP 

vekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi mensubu milletvekilleri, sokaktaki vatandaş falan, Kürt, Türk, Alevi, başı açık, kapalı, 

sakallı ihtiyar, herkeste aslında o sihirli dokunuşun etkilerini gördük ve o tankın önüne bedenini koyan, gövdesini koyan, 

sokağa çıkan insanlarla ilgili herhangi bir tasnif yapmak mümkün değil galiba.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Değil, şimdi, ilk anlarda şu da oldu. Biz Çankaya bölgesinde oturduğumuz için “Darbe yapılıyor.” 

deyince sevinenlerin olduğunu da söylediler, Allah’tan biz böyle bir şeyle karşılaşmadık ama belli semtlerde sevinç 

çığlıkların atıldığı, tankların alkışlandığı gibi manzaralar da oluştu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onlara çiçeklerin falan verildiği falan gibi…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ama bunun Fetullahçı bir darbe olduğu ortaya çıkınca ben öyle zannediyorum ki o alkışlayanların 

hepsi bundan pişman oldular.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Olmuşlardır. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bunun Fetullahçı bir darbe girişimi olduğu yayılınca, -ki, ben burada Anadolu Ajansının çok 

önemli bir iş yaptığını özellikle vurgulamak isterim. Yani, erken saatlerden itibaren bunun sadece bir darbe değil, 

Fetullahçı bir darbe olduğunu çok ısrarla söyleyerek işte o kesimlerin yani bir darbeye destek verebilecek, darbeden 
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sevinebilecek kesimlerin durumun ciddi ve korkunç olduğunu anlamalarını sağladı- Türkiye tek yürek hâlinde darbenin 

karşına geçti. Aksi takdirde, toplumda da bir ayrışma olabilirdi, darbeyi destekleyenler, darbeye karşı çıkanlar diye. 

Fetullahçı bir darbe girişimi olması bunu da önlemiş oldu. 

Meclis bombalanırken Genel Kuruldaydık hepimiz. Önce bir uğultu -çünkü ben daha sonra kayıtlarda izleyince o anı 

hatırladım- arkasından da çok büyük bir patlama, sarsıntı elbette. Hepimiz ayağa kalktık ama ben hatırlıyorum hiçbir 

panik oluşmadı Genel Kurulun içinde. Hiç kimse “Hemen kaçayım, dışarı çıkayım, yatayım.” falan gibi bir hissiyat içine 

girmedi. Ayrıca, konuşmaların devam etmesi, Meclis kürsüsündeki konuşmaların devam etmesi herkesi yüreklendirdi. 

Dediğim gibi, o eşik aşılmıştı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada MHP ve CHP grup başkanvekilleri de konuştu, onları nasıl değerlendiriyorsunuz.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Zaten ilk andan itibaren onların Meclis'e gelmiş olmaları, hem de çok erken bir saatte gelmiş 

olmaları bize çok büyük bir moral verdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - En azından siyasi ayağıyla ilgili bir tereddüt olmadı. Çünkü her darbenin mutlaka bir siyasi 

ayağı vardır, o siyasi ayağının en azından Parlamentodaki muhalefetle ilişkili olmadığını düşündürüyor galiba.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Aklımıza çok soru işaretleri geldi yani. O anda zaten hem sağlıklı düşünemiyorsunuz hem de 

birçok şey geliyor, gidiyor aklınıza ama CHP’lilerin gelmesi bir anda bizi çok rahatlattı. “Burada birlikte direneceğiz.” 

dedik.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 1960 darbesinde, biliyorsunuz…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İşte, mesela, ben orada da biraz rahatladığımı hatırlatıyorum şimdi konuşunca. Hani “CHP’liler 

buradaysa Meclis'e bir saldırı olmaz.” düşüncesi oluşmuştu bende. Yani, onların gelmesi bizi çok rahatlattı, demek ki bu 

darbe başarısız olacak diye düşündüm. Bir yandan da işte başka şeyler aklınıza geliyor. Yani, acaba darbe başarılı olacak 

da, CHP tiyatro mu oynuyor şüphesi de vardı. Çünkü 1960 ve sonrasında bunları yaşadık. 1960’ta da CHP hiçbir zaman 

darbeyi sahiplenmedi hem darbeye giden yolu açtı hem darbe sonrasında darbecilerle tam bir uyum içinde çalıştı ama 

hiçbir zaman darbeyi sahiplenmedi. 27 Mayısı bayram olarak kutladı, yine de “Biz darbeciyiz, biz darbeyi destekledik.” 

demedi. Böyle bir akılla da hareket edebileceği aklımıza gelmedi değil. Yani, “Darbeyi kınıyoruz, darbeye karşı birlikte 

direniyoruz ama darbe oldu, ne yapalım?” gibi bir sonuç da çıkabilirdi sabah ortaya ama o çıkmadı, çok samimi bir 

şekilde hem CHP’liler hem MHP’liler sabaha kadar orada bizimle birliktelerdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Ünal, bu bombaya beraber Genel Kurul'da hem tanık olduk hem yaşadık bizzat. 

Meclis'teki o koruma amiri daha sonra burayı terk etmemiz gerektiğini söyledi, sonra biz istemeyerek de olsa dışarı 

çıktık, daha sonra işte sığınak vesaire Meclis'in farklı noktalarında geceyi geçirdik sabaha kadar, siz de oradaydınız. Tabii 

o farklı noktalarda her birimiz bir şey yaptı. Yani birimiz televizyona bağlandı, öbürümüz bir şeyler yazdı falan. Sizin 

de birtakım diyaloglarınız oldu. Bildiri yazılırken diyaloğunuz var özellikle Özgür Özel Bey’le aranızda geçen, bir onu 

öğrenmek istiyorum. Bir de, başka diyaloglar oldu mu o gece boyunca?
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AYDIN ÜNAL (Ankara) - Şimdi, zaman zaman bazı arkadaşlar geliyorlar, “O gece seninle telefonla görüştük, o gece 

aramızda şöyle bir konuşma geçti.” gibi bir şeyler söylüyorlar.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz hatırlamıyor musunuz onları?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Hatırlamıyorum ben çoğunu çünkü çok yoğun bir geceydi. Kazan’dan arayıp oradaki katliamı 

haber vermişler örneğin. Sonradan Kazanlı arkadaşlarımız hatırlattılar da, o konuşmaları öyle hatırladım.

Birincisi, bu sığınak konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ben. Benim tahminim Meclis'in altında başka bir Meclis 

var ve Meclis bir saldırı anında o alttaki sığınağa gidip güvenlik içinde çalışmalarına devam ediyor diye düşünüyordum 

ama önce sığınak bulunamadı, bulunduğu zaman işte oranın bir kalorifer dairesi, bir bodrum kat olduğunu gördük, o 

bir hayal kırıklığı oldu bende.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Meclis Başkanımız çok güzel bir çalışma yaptırıyor bu konuda.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - İnşallah.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Konuyla ilgili “Ben o günü yaşadıktan sonra fark ettim.” dedi.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Biz orada, aşağıda Genel Kurulu toplayabileceğimizi zannediyordum ama aşağıya indiğimiz 

zaman başka bir manzara oluştu. Bir ara, hatırlıyorum, Erol Ağabey’le sırtımızı bir kolona dayadık, orada haberlere 

bakarken…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Erol Kaya’yla mı?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Erol Kaya.

Erol Ağabey bana döndü “Bir şey söyleyeceğim.” dedi, biraz da gizli bir şey söyleyecek gibi. İçimden “Eyvah, vasiyette mi 

bulunacak bana?” dedim. O beni biraz rahatsız etti yani böyle bir şey duymak istemiyorum gibi bir hava vardı bende. Ne 

olacaksa olsun, böyle bir duygusallık yaşanmasın diye bekliyordum ama meğer vasiyetini söylemeyecekmiş, kendisine 

gelen birtakım bilgiler varmış 2’nci ve 3’üncü Orduyla ilgili bilgiler, onları aktardı bana, rahatladım ben biraz orada. 

Birkaç saat sonra İlknur Hanım beni aradı, onlar bir odada toplanmışlar. Ben o anda telefona bakamadım, bir 

televizyonla görüşüyordum. Daha sonra onların bulunduğu odaya geçtim. Grup Başkanvekilimiz İlknur Hanım, Erkan 

Akçay, Özgür Özel, Sayın Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Mehdi Eker, Mehmet Ali Şahin’i de gördüm herhâlde, Oktay 

Vural’ı hatırlıyorum, o vardı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada bir araya geldiniz, ben de oralardaydım. Baktım içerisi küçük, siz de bir amaca 

müteallik toplandığınız görüntüsü var. Meğerse, ertesi gün dört partinin ortak deklarasyonuyla ilgili…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - “Bir bildiri hazırlayacağız, siz kaleme alabilir misiniz?” dediler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Önce siz yoksunuz orada, galiba şöyle bir diyalog olmuş, Cemil Bey demiş ki: “Aydın Ünal’ı 
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da gördüm, Aydın’ın kalemi de güçlüdür. Aydın’ı da çağıralım, o da kaleme alsın.” İnsanlar söylemişler, siz kaleme 

almışsınız. Daha sonra bazı diyaloglar geçmiş, mesela ertesi gün -HDP orada yok ama- HDP’nin de deklarasyona imza 

atabilmesi için bazı ifadeler, MHP’nin hassas olduğu ifadeler… Mesela Sayın Erkan Akçay bir yere “Türk milleti” diye 

vurgu yaptırmış.

Orada Özgür Özel’le aranızda geçen enteresan bir diyalog var, onu dinlemek isterim.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben kalemle yazdım bildiriyi yani bana grup başkanvekillerimiz dediler ki: Şöyle şöyle bir bildiri 

hazırlayalım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz dikte mi ediyorsunuz?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yok, ben kalemle kendim yazdım bildiriyi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ha, siz bildiriyi yazdınız.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Kendim yazdım, ben bir taslak hazırladım. Bildiriler genelde böyle yazılır. Tartışılır, konuşulur, 

notlar alınır, sonra bir kişi oturur yazar. Sonra yazılan üzerinde tartışılır.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada mı hazırladınız? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Orada hazırladım. Ben normalde el yazısıyla yazamam, mutlaka F klavyeli bilgisayarda 

yazarım. Çok zor olur bana elde yazmak. Yani yoğunlaşamadığım için de iyi metin çıkmıyor ortaya elle yazarken. Ama 

işte o heyecan, o yoğunluk, önümde A4 kâğıtlar, kalem; ben oturdum ve el yazısıyla, herhâlde dört sayfa bir metin 

hazırladım. Sonra onu okuduk orada, bazı önerileri oldu grup başkanvekillerinin. Dedik ki: “Bunu bilgisayara geçirelim, 

orada düzeltmeler yapalım.” Meclis'ten bir arkadaş çağırdık bilgisayarlı. Bir arkadaş geldi ve onu bilgisayara geçti. Sonra 

onun üzerinde düzeltmeler yaptık. Bilgisayara geçince metin, ben o masanın üzerinde duran el yazısı kâğıtları aldım, 

katladım, cebime koyarken de Özgür Bey’e dedim ki: “Bunlar tarihî vesika. Bunları ömür boyu saklayacağım ben.” O 

“efemera” dan  bahsetti.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, “efemera” diye bir şey varmış.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Bu tür belgeleri toplayanlar var, değerli kâğıt, fotoğraf vesaireleri toplayanlar var; ondan bahsetti 

Özgür Bey bana. Taslağı cebime koyarken, “Darbe başarısız olursa bunlar hatıra olur, değerli bir hatıra olur ama başarılı 

olursa bunu bizim aleyhimize delil olarak kullanırlar.” dedim. O da güldü “Evet, hâkim bunu eline alıp bizim yüzümüze 

okuyabilir ‘Bunu siz mi yazdınız, siz mi hazırladınız.’ diye.” dedi, orada gülüştük onunla. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O kâğıtları saklıyor musunuz?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Elbette, elbette saklıyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu da alıp kitabımıza koymak isteriz.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Özgür Bey “Hâkim bunu yüzümüze okumaz inşallah.” demeseydi ben orada imza da attıracaktım 
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o kâğıtlara ama bu sefer sıkıntı olacaktı yani o sebeple imza da attırmadım orada bulunanlara. O duruyor elimizde.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, Sayın Ünal, bombalanan yerleri gördükten sonra -gün ağarınca gördünüz, ben sabah 

yedi civarında filan gördüm- ne hissettiniz? Yani Başbakanımızın makam odası, kulisler, özellikle muhalefet tarafındaki 

kulis darmadağın olmuş, Şeref Kapısı yıkılmış, bizim İdare Amirimiz Orhan Karasayar Bey’in odası darmadağın olmuş; 

orayı görünce ne hissettiniz? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - “Bunlar nasıl insanlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalıyorlar?” diye düşündüm. Bunu 

şu anlamda düşündüm: Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haşa kutsiyetinden, dokunulmazlığından kaynaklanan 

bir şey değil, siz o darbeyi başarmış bile olsanız asırlar boyunca silinmeyecek bir iz bırakıyorsunuz orada, kara bir leke 

bırakıyorsunuz. Yani o kadar düşüncesizler, o kadar ahmaklar ki, ne kadar cani olursanız olun, orayı bombalamayın, 

o sizin işinize yarayan bir şey değil, o sizin yakanıza yapışır. Bu darbede başarılı olmuş olsanız bile onun altından 

kalkamazsınız.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O ayıpla bir ömür yaşayacaksınız.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Elbette. Şimdi, bu Meclis'in bombalanması demek, bunun asırlar boyunca konuşulması demek. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi söz konusu olduğu her zaman orası işte “15 Temmuz 2016’da bombalanmıştı.” diye anılacak. 

Belki bu, ders kitaplarına bile girecek yani girmesi gereken de bir şey. 

Tarihini hatırlamıyorum ama 1914 müydü ilk darbemiz, Osmanlı Dönemi’ndeki Meclis'i Mebusana yapılan darbe? 

Örneğin orada silahlar kullanılmıştı darbe yapılırken, Meclis'i Mebusan içinde, Meclis'te silahlar kullanılmıştı, Başbakan 

-yanlış hatırlamıyorsam- vurulmuştu. Aradan yüzyıl geçti ve biz bunu unutmuyoruz. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Konuşuyoruz hâlâ. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Hâlâ konuşuyoruz.

Dolayısıyla darbecilerin ne kadar boş, ne kadar ahmak olduklarını gördüm ben o enkazı gördüğüm zaman.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Vekilim, bir de şöyle bir şey var: Bu, yanlışlıkla düşmüş bir bomba değil. Orayı çok 

bilinçli yapmışlar yani yanlışlıkla “Bir de buraya, bir de buraya atayım.” filan değil, direkt odaklanarak, koordinat 

belirleyip oraya direk bombayı atmışlar. Bu, bu olayın aslında alçaklığını, vahametini daha da artırıyor. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Benim de merak ettiğim bir konuydu o; yani “Bu bombalar milimetrik mi düşüyorlar?” şeklinde. 

Onu daha sonra bir uzmanıyla da görüştük. İki uçağın burada görev aldığını söylediler; uçaklardan birinin lazerle 

işaretleme yaptığını, diğerinin de onun işaretleme yaptığı noktaya, tam o noktaya bombayı bıraktığını söylediler. 

Dolayısıyla, özel seçilmiş bir yerde… Zaten eğer rastgele atılan bir bombaysa Genel Kurul’un üstüne de düşebilirdi o ve 

hepimizi orada şehit de edebilirdi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, yaralanan ve şehit olan bir yakınınız mutlaka vardı. 
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AYDIN ÜNAL (Ankara) - Gece Meclis'teyken, ilk önce Mustafa Varank… Ki uzun süre de biz birlikte çalıştık, çok yakın 

çalıştık ve Fetullah Gülen örgütüyle mücadelede de gerçekten, neredeyse omuz omuza diyebileceğimiz bir mücadele 

verdik biz. Onun ağabeyinin şehit edildiği haberini aldım, saatini hatırlamıyorum ama İstanbul’da şehit edildiği haberini 

aldım, orada bir yıkıldık. Hemen arkasından Erol Olçok’la ilgili haber geldi. 2001’den itibaren birlikte çalıştığımız birisiydi. 

Bütün o süreçleri birlikte geçirdiğimiz ve özellikle seçim dönemlerinde, ben, en stratejik 2 birimin, Erol Bey’lerin Arter 

Reklam Ajansının ve bizim metin ekibinin olduğunu düşünürdüm. Çok yoğun çalışırdık, geceli gündüzlü çalışırdık ve 

bire bir halkla irtibatlı çalışırdık; çok iyi işler çıkarmıştık. Kişisel manada da iyi bir dostluğumuz vardı. İnanamadım ama 

işte o gecenin yoğunluğunda, o sıcaklığında…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O olayla beraber…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Evet. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Beraber ortak dostluğumuz olan bir doktor arkadaş aradı beni, ben de o anda inanamadım. 

Hanımı aradım hemen çünkü bir ay önce bizim umre arkadaşımızdı, biz beraber Ramazan umresi yaptık. Hanımla da 

tabii, böyle bir şey oldu, işte gece ekmek pişirtip önüne koyuyorduk, “Yenge sen bunu nereden buldun?” falan diye böyle 

şakalaşmalar gözümüzün önünden bir film şeridi gibi geçti. Tabii, Erol Bey bizim partimizle bütünleşmiş birisiydi. Ne 

kadar bütünleşmişti? Bunu ifade etmek için şöyle bir örnek verebiliriz: İki gün sonra cenazesi vardı, siz de oradaydınız. 

Cumhurbaşkanımız hüngür hüngür ağladı ve konuşamadı. Yani, onun konuşmasına mani olacak kadar çok yakın 

dostluğu olan, partimizle bütünleşmiş birisiydi. Oğluyla beraber şehit olması… 

Şöyle bir şey sorayım, benim aklıma geldi: Hatırlar mısınız, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında onun bir sancak 

reklam filmi vardı yani bir sancağı göklere çekmek için önce bir kişi, sonra 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, bin kişi, binlerce kişi 

koşuyor âdeta o sancağı tepeye dikmek için ve bir kısmı orada vuruluyor, belki o sancağı çeken şahıs da, kardeşimiz de 

vuruluyor reklamda. O reklam filmini çeken Erol Bey’di, Erol Olçok. Ben onun şehadet arzusunu da biliyorum. Aklınıza o 

film geldi mi Aydın Bey? Belki o anda gelmemiş olabilir ama…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - O film o anda gelmedi, daha sonra gösterilmeye başlandığında “Bunu da Erol ağabey yapmıştı.” 

dediğim oldu. Ama, AK PARTİ ’nin işte o ilk ambleminin hazırlanmasından bugüne kadar o müzikler, o görüntüler yani 

sadece görünen kısmı değil, görünmeyen kısımda da Erol ağabeyin çok büyük emeği vardı AK PARTİ  için. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynı dağın yeliyiz biz değil mi?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani, o zaten muhteşem bir şeydi, muhteşem bir ezgiydi. Dombra aynı şekilde Erol Ağabeyin 

hazırladığı bir şeydi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O da onun projesi miydi?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Tabii, Dombra da onun projesiydi. Cumhurbaşkanımızın itirazları da olmuştu “Böyle şahsi, benim 

ismimim geçtiği bir şey bugüne kadar yapmadık.” diye Erol Bey’e. Yanlış hatırlamıyorsam, Erol Ağabey de “Bu sefer bir 
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parti seçimi yapmıyoruz, bir isim seçimi yapıyoruz. Dolayısıyla, buna ihtiyacımız var.” şeklinde bir diyalog geçtiğini de 

biliyorum. Yani, ne kadar müzik, ne kadar görüntü varsa bir şekilde Erol Ağabeyin elinden geçti, bütün o organizasyonlar, 

o kongre organizasyonları. Dediğim gibi, seçim dönemlerinde çok yakın çalışırdık. Onların bir mutfağı vardı, örneğin 

orada sloganlar üretilirdi çok sayıda. O sloganların mitinglerde kullanılabilmesi için, kulakları aşina hâle getirebilmek 

için biz de metin ekibi olarak onlarla uyumlu, birlikte çalışırdık. Halkın nabzını tutmak konusunda da çok iyiydi, nerede 

ne olması gerektiğini, nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğini çok iyi bilirdi yani o konularda çok yakın çalışmamız olmuştu 

Erol Ağabeyle. 

“Yaşadığı gibi öldü.” dedim ben, gerçekten yaşadığı gibi öldü. Çok büyük bir yokluğun içinden gelmişti Erol Ağabey, 

sokaktan gelmişti ve hiç bozulmadı, o para, o şöhret onu hiç bozmadı, büyük işler yaptı, hiç bozulmadı. Sürekli bir ayağı 

topraktaydı, bir ayağı yoksulların arasındaydı. Yaşadığı gibi şehit oldu. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Allah rahmet eylesin, Allah makamını ali etsin. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Çok cesur birisiydi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Oğlu Abdullah Tayyip’le beraber inşallah…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Kazan’dan yine o gece telefon eden arkadaşlar olmuş, onların da bir kısmını hatırlıyorum, 

bir kısmını hatırlamıyorum. Kazan’da durumun vahim olduğunu, çok sayıda yaralılar olduğunu, o saatte şehitlerden 

bahsetmediler ama çok sayıda yaralıların olduğunu söylediler. Oradan tanıdığımız arkadaşlar çıktı. Kızılcahamam’da bir 

aileden 3 şehidimiz var. Hem aileyi hem ailenin fertlerini yakinen tanıyorum, onları daha sonradan öğrendik, onlar bizi 

üzdü. Altındağ ilçemizde yine bir yönetim kurulu üyemiz şehit oldu, o üzdü. Köyümüzün bir imamı vardı, bir bacağını 

kaybetti. Yani, böyle çok sayıda yakın tanıdığımız var ama bunlar çok üzdü. Bir kişiye çok üzüldüm yani tanışmadığım 

için çok üzüldüm, Halil Kantarcı, İstanbul’da. Twitter’da beni takip ettiğini de gördüm, maalesef şehadetinden sonra 

gördüm bunu. O tweetler sanki o şehadete gittiğini bilen mesajlar. Hatta, son tweetlerinden bir tanesi “Ölürsem beni 

böyle hatırlayın.” diye sigaralı bir tweeti. Sanki çok önceden hissetmiş, sezmiş ve orada şehadete yürümüş. Hayatı da 28 

Şubat döneminde hapislerde geçmiş mazlum, mağdur ve mağrur bir kardeşimiz. Onun da cenazesinde bulunmak nasip 

oldu İlhan Varank kardeşimizle birlikte. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Allah rahmet eylesin. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - O çok üzdü beni. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Fatih Camisinde Halil Kantarcı da var değil mi? 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Halil Kantarcı’nın da cenazesi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok şükür ben de oradaydım. 

Diğerinde de Yeni Şafak…
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AYDIN ÜNAL (Ankara) - Mustafa Cambaz vardı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Mustafa Cambaz vardı, o da enteresan bir isim yani o çektiği fotoğraflar, en son attığı “tweet” 

falan. 

Benim şöyle bir tespitim var Aydın Bey, çok sayıda şehit yakınıyla görüştüm, hepsiyle görüşemedim tabii. Pek çok 

gazimizi ziyaret ettim, onlarla konuştum. “Ben tesadüfen buradan geçerken şarapnel bana dokundu, cam parçası 

buraya girdi, işte şehit oldu.” falan denilen hiçbir Allah’ın kuluna rastlamadım. Tesadüfen hiç yok değil mi, hepsi bilinçli, 

hepsi bilinçli. Hatta, Sayın Başbakanımızla Kazan’da yaralıları ziyaret ederken orada birisi dedi ki, soyadı Aydın, Orhan 

Aydın mıydı, Osman Aydın belki de… “Geçmiş olsun, yaralanmış.” falan dedi. “Sayın Başbakanım, ben oraya şehit olmak 

için gitmiştim, ben şehit olmak arzusuyla gittim zaten. Bir şey yapamasam bile şehit olmak arzusuyla gittim ben.” dedi. 

Enteresan yani gerçekten… Hani o sihirli değnek var ya…

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Hepsi seçilmiş. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hepsi seçilmiş yani. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Yani, çok örneği var dediğiniz gibi ağabey ama Keçiören’de bir aileye gittik. Keçiören ilçe 

teşkilatımızda bulunmuş, gençlik teşkilatımızda bulunmuş Mustafa isminde bir genç kardeşimiz şehit olmuş. Babasının 

güneydoğuda gazi olduğunu öğrendik Vücudunda bazı yaralar var. Dedi ki: “Mustafa’yı aradım gece ‘Neredesiniz 

Mustafa?”. Mustafa  demiş ki: “Baba arkadaşlarla bir aradayız, dua ediyoruz.” “‘Oğlum şimdi duanın sırası değil, harekete 

geçin.’ dedim, ‘Fiilî dua yapın.’ dedim Mustafa’ya, bu talimatı verdim ve işte arkadaşlarıyla çıktılar, şehit oldu.” diye 

son derece vakur, aynı zamanda da son derece mağrur yani hem oğlu şehit hem kendisi terör gazisi, ne annesinde ne 

kendisinde en küçük bir sarsıntı yok. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Pişmanlık yok yani. 

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Pişmanlık olmadığı gibi o gururu da, o gözlerindeki gururu da, haklı gururu da görüyorsunuz. 

Yani, her ailede -dediğiniz gibi- bunu gördük, her ailede. 

Bir hastanede ilginç bir karşılaşma oldu. Ankara’da Akay Hastanesine gittik. Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan var, 

oradaki yaralıları ziyaret ediyorduk. Bir odaya girdik, genç bir arkadaş, kolu yaralı. Biraz sohbet ettikten sonra -annesi 

de var yanında- “Şu fotoğraf bana ait.” dedi telefonundan gösterdi. İstanbul’da köprüde tankların önünde elini havaya 

kaldırmış bir genç çocuk fotoğrafı var. Darbenin sembol fotoğraflarından biri oldu o. “Bu benim” dedi. Biz şaşırdık, Bilal 

Bey de ben de. Ya seninle bir fotoğraf çektirebilir miyiz dedik. Muhammed Emin Tekin. Gülüştük orada. Olayı anlattı. Ona 

demişler ki: “Neden sol elini kaldırdın?” Tankın önünde sol eli havada Muhammed’in. Onu sorgulamış bazıları. Esprili bir 

şekilde dedi ki: “Sağ elim doğuştan engelli, onu zaten kaldıramıyorum, onun için sol elimi kaldırdım.” Sol elini kaldırmış 

ve sol elinden vurmuşlar, omzuna yakın bir yerden vurmuşlar Muhammed Emin’i. Bunu anlatırken Muhammed Emin 

annesi arkada gözyaşları döküyordu. Bir süre sonra “Annen çok kızdı mı?” diye sordum. “Evet” dedi. Annesi kızmış ama 

aynı zamanda çok da büyük bir gurur yaşatıyordu annesine de. Böyle bir karşılaşmamız oldu. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Maşallah yani hep böyle çok örnek var. 

Önceki darbe girişimleriyle mukayese ettiğiniz zaman 15 Temmuzla ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Aslında onu konuşuyorduk yani Meclis'in bombalanması aslında en büyük fark. Dediğim gibi 

önceki darbe girişimlerinde Meclis bombalanmamış. Eğer Meclis'te bir direniş…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Acaba bombalamaya gerek mi görmemişler?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ben zannetmiyorum. Meclis'te bir direniş olsaydı bile Meclis'in bombalanacağını 

zannetmiyorum çünkü gerçekten Meclis'i bombalamak çok canice bir eylem ve asla silinmeyecek bir eylem. Çok kara 

bir leke olarak darbecilerin alınlarına yapışacak bir eylem. Dolayısıyla hiç kimsenin böyle bir bombalamaya girişeceğini 

düşünmüyorum. Meclis'e asker girer, asker sağı solu tarayabilir, oradakileri teslim almaya çalışabilir ama Meclis'i 

havadan bombalamak bence önceki darbecilerin bile cesaret etmeyi düşünmeyeceği bir eylem. Ben darbedeki farkı 

da biraz ondan, onun üzerinden koyuyorum. Şimdi Cemal Gürsel, sonraki darbeciler, Talat Aydemir’ler, Madanoğlu’lar, 

Kenan Evren’ler, Çevik Bir’ler bunlar darbecilerdi bunlar bu ülkeye çok büyük kötülük yaptılar, bu ülkeye çok büyük 

zararları dokundu bunların ama en nihayetinde bunlar bu ülkenin askerleriydiler. Yani belki ahmaktılar, belki yaptıkları 

eylemin nereye gideceğini, kime yarayacağını bilemeyecek kadar düşüncesizdiler hatta cahildiler ama en nihayetinde 

bu ülkenin askerleriydiler. Hani ölesiye sevmek diye bir kavram vardır. Kenan Evren’ler, Cemal Gürsel’ler ülkelerini 

seviyorlardı ama ölesiye seviyorlardı, öldüresiye seviyorlardı. Sevdiğini alamayıp da öldüren o aşıklar gibi. Ülkelerine 

zarar veriyorlardı o sevgiden. Bu 15 Temmuz darbecilerinde bu yoktu. Yani bunların hiçbir millî vasfı yoktu, ülkelerine 

ilişkin en küçük bir sevgilerinin olduğuna da inanmıyorum. Dolayısıyla bu işi canice halletme yoluna gittiler. Bizim hiçbir 

darbemizde kitlesel ölüm olmamıştır, cinayet olmamıştır hiçbir darbemizde. 1980 öncesinde oldu böyle şeyler ama 1980 

sonrasında sadece 40 kadar idam var, başka bir şey yok. İşte aynı şekilde 28 Şubatta birçok hayat söndürüldü ama öyle 

kitlesel bir katliam yok. 1960’ta da baktığınız zaman darbe sonrası 3-5 kişi hayatını kaybediyor. Bir tanesi şehit Teğmen 

Kalmaz, bir askerin silahından çıkan kurşunla, o sokakları ele geçirmeye çalışırken yanlışlıkla çıkan bir kurşunla ölüyor. 

İşte, Çankaya’da bir baba ve küçük çocuğu ölüyor mesela. Darbe sevinciyle sokağa çıkıyorlar, askerleri alkışlamak için 

ama askerler sokağa çıkma yasağı olduğu için vuruyor onları, öyle ölüyorlar. Yine, sevinç gösterilerinde tank paletleri 

arasında kalıp İstanbul’da ölenler var. Ama böyle ne sokağa çıkma var ne de bir katliam var geçmiş darbelerde. Bunlar 

çok canice yaptılar bu işi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bunların millî olmadıklarının en önemli işaretidir.

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Ülkelerini seven insanlar değiller, başkaları adına, başka ülkeler adına bir darbeye giriştiler. Onun 

için de yüz yıl, iki yüz yıl, beş yüz yıl belki arkalarında kalacak iz bırakmaktan hiç çekinmediler; Meclis'i bombalamak 

gibi, insanları öldürmek gibi. Çok canice bir darbe girişimiydi. Belki millet de bunu hissettiği için, önceki darbe 

girişimlerine benzemediği için bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu gördüğü için sokağa çıktı, tankların önüne 

çıktı diye düşünüyorum. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok teşekkür ediyoruz. Başka ilave edeceğiniz bir şey var mı?

AYDIN ÜNAL (Ankara) - Allah, 15 Temmuz gibi bir geceyi bize bir daha yaşatmasın inşallah. O gece, Meclis’e ulaşmak 

için evden çıktığımda, o gün evde olmayan 11 yaşındaki oğlum Mehmet Yusuf geldi gözümün önüne. İçime büyük 

bir karamsarlık çöktü. Oğlum babasız kalacak, üzülecek karamsarlığı değildi bu. “Ben 1980’i yaşadım, 28 Şubat’ı, 27 

Nisan’ı yaşadım. Oğlum da böyle bir ülkede mi yaşayacak? Bu ülkenin çocukları ilelebet darbe illetiyle mi yaşayacak” 

diye düşündüm. Eğer bu gece darbe başarılı olursa, Türkiye sür-git darbelerle malul olacak. “Ne kötü, ne acı” dedim. “Bu 

gece ölmeliyim ama darbe başarılı olmamalı” dedim. Gerçekten de, çocuklarımıza artık farklı bir Türkiye bırakıyoruz. 

15 Temmuz’dan sonra, yaptığımız reformlardan sonra hiç kimsenin darbeye teşebbüs edemeyeceğini düşünüyorum.  

Çok şanlı bir direniş sergiledik; ama daha önemlisi, 15 Temmuz’da tamamen değişmiş bir Türkiye’yi çocuklarımıza 

bırakacağız. İnşallah artık hiç kimse bu ülkede darbe görmez. Şehitlerimizi Allah, rahmetiyle kuşatsın, gazilerimizden 

de Allah razı olsun. 



399

Gazi Meclis'te O Gece

Ayşe KEŞİR

25 ve 26. Dönem Düzce Milletvekili

Soru 1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

Ayşe Keşir: 15 Temmuz günü Ankara’daydım. Düzce’li Bakanımız Faruk Özlü başkanlığında Düzce’nin koordinasyon 

toplantısı vardı. Toplantı gün içerisinde yapıldığı için o gece Ankara’da kalıp ertesi sabah şehrime gitmek üzere 

programımı yapmıştım. O gece sosyal medyadan Boğaziçi Köprüsü‘nün tek taraflı kapatıldığını, askerin orada olduğunu 

gördüm  “Muhtemel yoğun bir terör tehdidi var ya da bir ihbar var tedbir alınıyor.” ihtimali aklıma geldi.  Darbe hiç 

aklıma gelmedi. Aşağı yukarı saat 22.30'a doğru arkadaşım Nur mesaj attı. "Darbe mi oluyor ne oluyor?" diye. Köprü 

kapatılmış uçak sesleri bir yandan duyulmaya başlamıştı. O arada evde 12 yaşındaki kızımla yalnızız. Ortanca kızım bir 

program için arkadaşları ile dışarıda, geç gelecek. Onu eve çağırdım, gelmesi gerektiğini ve benim çıkmam gerektiğini 

söyledim. O ilk önce anlamadı. “Ne olduğunu anlamadık, henüz bilmiyoruz ama olağanüstü bir durum var, sen bir 

an önce eve gel kardeşinin yanına, benim çıkmam gerekiyor.” dedim. Eşim de o sırada TRT’de idi.  Aracımı çağırdım. 

Kızım eve geldiğinde soru soruyor. "Ne oldu, neler oluyor?" Ama O’na net bir cavep vermedim. Bilmiyoruz,  netleşen 

bir şey yok. Milletvekili arkadaşlarımızla Jülide Sarıeroğlu, Ali Özkaya, Bakanımız Faruk Özlü, Grup Başkanvekilimiz 

İlknur İnceöz ile telefon trafiği yaptık. Kimsede çok net bir bilgi yok ama olağanüstü bir durum var. Asker TRT’yi kuşattı 

bilgisi de geldi. TRT kuşatıldıysa artık bunun bir darbe girişimi olduğunu anladık. Ama bununla ilgili bir eylem planımız, 

bilgimiz yok. Tek aklıma gelen dışarı çıkmam gerektiği ve ilk aklımdan Genel Merkez'e gitmemiz gerektiği geçti. Çünkü 

bizim ait olduğumuz siyasi kimlik orası. Kalkışmanın karşısında aidiyet duyduğumuz yerin AK PARTİ olduğu, oraya 

gitmek ihtiyacı… İlk aklıma o geldi açık söyleyeyim. 
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Tüm darbelerde genelde ilk alınan kişiler milletvekilleri oluyor. “Ya tutuklanırız ya da itiş kakışta kör bir kurşuna gideriz.” 

aklıma bu gelmişti. Gidip dönmeme ihtimaline hazırdım açıkçası. Ama çocuklara bunu bu şekilde söyleyemedim. 

Annelik belki sonradan aklıma geliyor, böyle yaptığım, düşününce. Sadece ortanca kızama "Üzerinde ne kadar 

nakit var?" diye sordum. Çünkü biz Ankara’da yalnız bir çekirdek aileyiz. Benim ailem İstanbul’da, eşimin ailesi                                                                                                       

Konya/Ereğli’de. Dönemezsem çocuklarım yapayalnız. Kızım "Çok bir şey yok 50-100 TL bir şey var" dedi. Gidip 

dönmezsem bir şey olursa ilk bir iki gün, dayısı amcası gelene kadar idare etsinler diye bir miktar nakit bıraktım eve. Bir 

yandan da hazırlanıyorum çıkmak için. Abdest aldım, giyindim. Çocuklarımla helalleştim. O an TRT bildirisi okundu ben 

evdeyken. Başbakanımızın açıklamasını dinledim. Bir yandan hazırlanıyorum bir yandan çocuklara dert anlatıyorum. O 

arada da Cumhurbaşkanımızın açıklaması ben çıkmak üzereyken geldi. Hemen çıktım akabinde. O’nu sağ salim görünce 

içim çok rahatladı. 

Soru 2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Ayşe Keşir:  Milletvekili Parti WhatsApp grubunda yazışmalar olmuş onlarında çok farkında değilim. Hemen hiç 

yazmadığım için orası aklıma gelmedi. O ara mesaj attım.  "Genel Merkez'e gidiyorum" diye. Bir arkadaştan cevap 

geldi araca binerken."Genel Merkeze değil Meclis'e geçiyoruz."diye. Ve ben Meclis'e döndüm. Çetin Emeç yolundan son 

derece rahat gittim. Olayların yoğunlaşmasından çok önceydi Meclis'e intikalimiz. Sadece Meclis'in Dikmen Kapısı'nda 

kuruma ait bir otobüs çekilmişti ve biz aradan girdik. O arada Meclis'te olan vekil arkadaşlarımızdan Jülide Sarıeroğlu 

ile telefonlaştık. Meclis'e ilk gelenlerden biri oydu. “İdare Amirimiz Ahmet Gündoğdu’nun odasındayız.” dedi.  Grupta 

yazışmalar oldu. Oraya geçtik. İlk gelen 8-10 milletvekilinden biriyim. Ağırlıklı olarak kadın vekiller vardı, ilk gelenlerin 

içinde. Orada bir müddet bulunduk. Ne yapacağız, ne olacak? Uçak sesleri yoğunlaşmaya başladı. Meclis Başkanımız 

binadaymış, Ahmet Bey onunla irtibatlandı ve ortak bir kararla, ortak bir akılla Meclis Genel Kurulunun açılması 

gerektiği düşünüldü. 50 yaşındayım, Partimizin kurulduğu günden itibaren pek çok kademesinde görev yaptım. 

Yıllarca verdiğimiz mücadele ve emeğin aslında tam da bugün için olduğunu düşündüm. Bugün dik durmayacaksak ve 

direnmeyeceksek, biz yıllarca neyin iddiasındaydık?

Soru 3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de 

bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz?

Ayşe Keşir: Biliyorum darbeler de siyasiler ilk hedeftir. Giriş çıkışta bir zorluk yaşayabiliriz ya da asker basar, gelir bizi alır 

götürür ya da itiş kakışta bir kör kurşun olur ihtimallerini düşündüm. Açık söyleyeyim, o zamana kadar okumalarımla 

bilgimle bomba ihtimalini düşünmedim. 

Daha sonra Genel Kurulu açmak için kapıya geldik. Orada olan arkadaşlar biliyorlar, anahtarı bulunamadı, kapı kırılmaya 

kalkıldı, sonra anahtarlar geldi, ışıklar yakılamadı… Yani  Meclis’in olağanüstü duruma hiç hazırlıklı olmadığını gördük 

ne yazık ki! 

Soru 4- Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki düşünceleriniz… İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, 

darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 
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Ayşe Keşir: Meclis'in 15 Temmuz gecesi açılmış olması, sivil siyasetin duruşu açısından çok önemli. Genelde darbeler 

askerî darbeler sivil siyaseti sonlandırır ve bir sivil siyasi iş birlikçisiyle beraber onunla devam eder akabinde darbe 

şartları değiştikten sonra. O akşam tüm sivil siyasetçiler aslında bunun iktidar partisine yapılan bir darbe olmadığını, 

Türkiye’nin geleceğine yönelik hatta şimdi okumalarını yaptığımızda görüyoruz ki Türkiye’nin parçalanmasına yönelik 

büyük bir oyun olduğunu büyük bir iş birliği olduğunu fark ederek böyle bir refleks gösterdi ve sivil siyaset darbecilerle 

iş birliği yapmadı. Meclis'in o akşam oynadığı rolün, görevin o anlamda çok fazla önemi olduğunu düşünüyorum.

Genel Kurul açıldığında Sayın Başkan İsmail Kahraman kürsüden bir konuşma yapacak, içeride biz 20-25 kişiyiz 

milletvekili olarak. Aklıma şu geldi birazda mesleki bir refleks ile “Başkan burada konuşacak ama bize mi konuşacak?  

Buranın açıldığını kamuoyuna duyurmamız lazım.” Bakınıyorum, çabalıyorum, meslekten biliyorum, TV’lerin olağanüstü 

haller için nöbet çizelgeleri olur, Meclis TV’nin aslında bir nöbetçisinin ve bir kameramanının gelmiş olması lazım. 

Onun üzerinden mesleki anlamda bir şey yapmamız gerekiyor. Televizyonculuğun olağanüstü durumlarını biliyorum. 

Öyle bir hazırlıkta yok, irtibat da kuramadım. O arada Cumhurbaşkanımızın FaceTime ile bağlandığını biliyorum. Ve 

Meclis Başkanımız önce bir başka arkadaşın telefonuyla başka bir kanala kürsüdeki konuşmasında bağlandı fakat 

daha sonra Sayın İsmail Kahraman divana oturup Meclis'i açacağı zaman, meslekten arkadaşlarla irtibatlanarak CNN 

Türk İstanbul rejiye, telefonum üzerinden FaceTime ile bağlandım. Meclis Başkanımız divandaki yerinden “Olağanüstü 

bir durum açıyoruz.” demeden Başkanımıza telefonu takdim ettim yayına bağlandı.  Meclis Başkanımız o anki duygu 

ve düşüncelerini, Meclis’in iradesini söyledi. Akabinde o arada CHP’li vekiller, gelmişti içeriye. Aklıma şu geldi yine 

mesleki bir refleksle. Bu meselenin sadece AK PARTİnin, AK PARTİ’ye gönül vermişlerin ya da AK PARTİ siyasetçilerinin 

konusu olmadığı, (CHP’nin, MHP’nin de geleceği bilgisi gelmişti. Hatta Sayın Bahçeli’nin ilk açıklamayı yaptığı bilgisine 

ulaşmıştık o ara biz.) Tüm sivil siyasetin darbenin karşısında durduğunun ve Meclis'in ortak bir iradeyle çalıştırılmaya 

çalışıldığının kamuoyu tarafından bilinmesi ihtiyacı oluştu bende. Daha evvel olan darbe tecrübelerinden biliyoruz, 

darbelerin bir sivil ayağı olur ve darbecilerin işi bitince onlar devralır. 15 Temmuz’da tüm siyasi partiler ortak bir duruş 

ve irade gösterdi. Bu Türk siyasi tarihi için kıymetli ve kayda geçmesi gereken bir durumdu.  Sayın Meclis Başkanımızdan 

sonra ilk sözü, orada hemen yanımızda bulunan Bülent Tezcan’a verdim telefonu. Hatta Bülent Bey çok yakın, yüzüne 

tutarak konuştu. Ben arzu ediyorum ki biraz uzak tutsun Meclis Genel Kurulda olduğu gözüksün. Televizyonunu yeni 

açan izleyiciler Meclis’te olduğumuzu bilemezler diye endişe ediyorum.  Meclis'in çalıştığı izleyiciler tarafından bilinsin 

istedim. Tabii yayın sırasında bunu söyleyemiyorsunuz. Akabinde hemen 1-2 metre ilerisinde Levent Gök vardı CHP’den. 

Levent Bey'e rica ettim, sırtını Genel Kurula döndürdüm ve telefonu kamera gibi kullanarak biraz geriden, derinliği 

alarak, Meclis'te yapıldığının görülmesini istedim ve telefonu o şekilde tuttum. Her ikisi de mesajlarını verdiler. Günler 

sonra yayını izlediğimde Bülent Tezcan “Şimdi tankların üzerine çıkma zamanıdır.” demiş onu fark ettim. O arada Meclis 

Başkanımız İsmail Kahraman, Genel Kurulu açtığını ifade etti. Sağına CHP, soluna AK PARTİ Grup Başkanvekillerini aldı. 

Partimizden Mehmet Muş konuştu. Ondan sonra biz yayını kapattık konuşmaları önemli buldum ve vedalaştık CNN 

Türk’le.

Soru 5- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?
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Ayşe Keşir: Meclis çalışması devam ederken milletvekilleri içerideyken bomba düştü. Ama şunu biliyorum Meclis'te 

bulunan ben ve diğer tüm milletvekillerinde “Bomba düştü eyvah bana ne oluyor?” ifadesi hiç yaşanmadı. Aksine, 

“Bombaya rağmen buradayız.” iradesi kuvvetle hakimdi. Siyasi görüşlerimiz farklı, mizaçlarımız farklı, farklı bölgelerden 

geliyoruz, cinsiyetlerimiz farklı kadın-erkek ama tüm vekillerde “Her şeye rağmen buradayız.” iradesi vardı. Adalet 

Bakanımız basına yansıyan açıklamalar yaptı. O arada CNN Türk İstanbul tekrar aradı beni. “Neler oluyor bomba patladı?” 

diye ve benim oradaki beyanımda o yöndeydi. “Herşeye rağmen milletin emanetine sahip çıkıyoruz, buradayız”. Tevafuk 

o ki yayında “Demokrasi nöbetimizi” tutuyoruz diyorum. “Bomba atıldı hatta sonik patlamalar ile birkaç bomba sesi 

duyuldu üst üste, taramalar devam ediyor ama biz buradayız.” diyorum. Tabii şu reflekste oluştu bende, birazda mesleki 

bir hassasiyetle. Salonda bulunan milletvekili arkadaşları da konuşturdum. Ön sıralarda hangi arkadaşlarımız varsa 

görebildiğim o an onları da konuşturduk yayında. Yaklaşık 24 dakika toplamda yayın yapmışız. O akşam Meclis'in 

kuvvetli iradesinin kamuoyuna yansıtılması yönünde. 

Soru 6- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Ayşe Keşir: Bombalanan yerleri daha sonra gördüm. Bahçeyi ise üç gün sonra. Çünkü Özel Harekatta Düzce’nin şehidi 

vardı. İlime gittim, cenaze törenini gerçekleştirdik. Düşman kuvvetlerin savaşlarda birbirine yapmadığını, devletin 

yetiştirdiği, emek ve para harcadığı, altına helikopter ve F-16 verdiği kendi vatandaşımızın yapması canımı çok yaktı. Bu 

bir darbe değil bir savaştı aslında…

Saat üçe doğru gelen bombadan sonra Meclis Genel Kurulu Salonunun fiziki şartların uygun olmadığı başka yere geçilmesi 

yönünde bir irade oldu. Ben o arada yayına devam ediyorum Meclis Genel Kurul Salonunda en son ben kalmışım. En son 

Meclis Salonunu göstererek o şekilde yayından ayrıldım. O anlamda o akşam Meclis'te yaşadıklarımız böyle;  saat 03.00 

gibi aşağı yukarı sığınak denilen bir yere gittik. Sığınakta değildi aslında sığınak şartları yoktu yarım kat alt katta bir 

bodrum gibi koridorların olduğu hiçbir oda şartlarının olmadığı yere geçtik. Çok sonraları 8-10 sandalyenin olduğu bir 

oda bulundu. Hatta o ara namazımızı kıldığımız yeri hatırlıyorum. Bir sandalye bulup namaz kılmak istedim. Yok yani 

öyle bir şart yok. Dar bir koridor, 50-60 cm eninde, muhtemelen havalandırma koridoru tamamı toprak, orada sadece 

bir sandalyelik yer bularak namaz kılabildik. 

Soru 7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî İradeye sahip çıkmak 

için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve                            

7’den 77’ye sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Ayşe Keşir: Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra milletimizde şu refleks  hakimdi: Öncelikle O’nu sağ salim ve 

kararlı gördüklerinden dolayı içleri rahatladı ve 60’ta yaşananı asla tekrar yaşamak, liderlerini yalnız bırakmak istemediler. 

Çoluk çocuğuyla, genci yaşlısı, kadını erkeği… Bende hatırlamıyorum 60 ihtilalini yaşım gereği. Hatırlamayanlarda 

dahi öyle bir iz bırakmış ki… Buna “kan hafızası” diyen bir teori var. O akşam aslında 7 den 70'e herkeste bu “kan 

hafızası” canlandı. 60’ı hatırlayanlar iradeyi bilerek çıktılar. “Biz asla Menderes'e yapılan'ı bir daha yapılmasına izin 

vermeyeceğiz.” dediler. Ama hatırlamayanlarda o “kan hafızası” gerçekleştiğine inanıyorum ben. Hatta toplumun her 
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kesimi yani siyasi olarak siyasetle ilgilenenler AK PARTİ'li olanlar, kendini AK PARTİye yakın hissedenler ya da başka bir 
siyasi partiye yakın hissedenler ya da siyasetle hiç ilgisi olmayanlar… Sorsanız bir siyasinin adını ya da siyasi görüşü 
ifade edemeyecek kadar siyasetle ilgisi dahi olmayanlar (sonradan görüyoruz bunları) dışarı çıkmışlar ve bu sivil raddeyi 
göstermişler. O anlamda, gerçekten bir millî mücadele destanıdır. 241 şehidimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. 
Yakın tanıdığım arkadaşlarım, okul arkadaşlarım vardı içinde. Çengelköy’de şehit olan Mustafa Cambaz gibi. Öyle bir 
refleksti ki bu şimdi daha sonra zaman içinde şehit olanların sokaklara çıkma hikâyelerini, iradelerini görüyorsunuz 
basında. Mesela 17 yaşındaki bir gencimiz Mahir Ayabak “Ben gencim en önde olmam lazım.” diyerek şehit oluyor. 
16 Yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok babası ile birlikte, 17 yaşındaki Sağlık Lisesi Mezunu Uhud Kadir Işık yaralıların 
yardımına koşarken şehit düşüyor. Bir çocuk, bir genç,  sadece okuyarak, yazarak, anlatılarak bu iradeye sahip olmaz. O 
onun kanında taşıdığı genetik mirasta sahip olduğu bir irade, güç. 17 yaşındaki bir çocuğa sadece kitap okutarak veya 
anlatarak azmi, bu iradeyi veremezsiniz. O onun gerçekten taşıdığı ve içinde beslediği bir irade, millî şuur ve ruh bu… 
O anlamda her yaştan şehitlerimiz var, gazilerimiz var kadın, erkek. Köprüde o tanklar, tek başına duran kadınlar var. 
Safiye Bayat… Komşusu ile beraber mahallenin gençlerini ehliyeti olmadığı halde kamyon kullanıp sokağa dökülen 
kadınlar var.  Şerife Boz… Farklı bir şey daha var o akşam söylediğim.  Ağırlıklı olarak bireysel silahlanmaya ilgisi olan 
bir toplumuz. O gün köprüde belki yüz iki yüz araç kaldı, olaylar ilk olduğunda. Muhtemeldir ki araçların en az yarısının 
torpidosunda silah vardır. Ama hiç biri o gece o silahını kullanmadı askere karşı. Bedenleri ile mücadele ettiler. Askere 
emir verenler, o hainler, o savunmasız insanlara, bedenlerine ateş emri verdiler.  Tankların önüne, paletlerin önüne 
yatan irade, hiçbir başka milletin tarihi bunu yazamayacak. Ne bugüne kadar yazdı, ne de bugünden sonra yazacak. 
Bu şerefli milletin bir davranış biçimidir bu. Çünkü biz ne sömürge olduk bugüne kadar, ne iltica ettik, ne de sömürge 
yaptık. Böyle bir millete ancak böyle bir şerefli mücadele yakışırdı. Bunun bir eylem planı da yok, afete hazırlık planı, 
darbeye hazırlık planı böyle bir şey yok. İnsanların o anki ruh haliyle millî şuurla ortaya çıkardığı bir durum. Gaspralı 
İsmail, milleti tanımlarken ‘dilde, fikirde, işte birlik’ der. Yani aynı dili konuşacaksınız, birbirinizi anlayacaksınız aynı 
fikriyatta olacaksınız ve aynı işi yapacaksınız. 15 Temmuz gecesi işte bu üçü de gerçekleşti ve biz millet olduğumuzu o 
gece bir daha hatırladık. O anlamda milletimizin o geceki duruşunu son derece önemsiyorum. 

Darbe girişimi gecesini konuşup Ömer Halisdemir’i anmamak olmaz. O ilk kurşunun şehidi. Daha sonra tabii basından 
gördük, takip ettik komutanı kendine emir verdiğinde sonunda şehadet olma ihtimali olmasına rağmen bile bile vatan 
göreviyle gözünü hiç kırpmadan o görevi yerine getirmesi darbenin askerin içinde gidişatının değişikliğinin önemli bir 
göstergesi. O anlamda kendisini buradan rahmetle anıyorum. Bir tarihe not düşeceksem içinde mutlaka Ömer Halidemir 
olmasını isterim. Nasıl bir şerefli babanın nasıl bir şerefli evladı olduğu tekrar tekrar söylensin, yazılsın isterim. Çok şükür 
evvelki gün kabrini, ailesini ziyaret etmek, babasının annesinin elini öpmek nasip oldu. Eminim adını bilmediğimiz 
hem o gecenin kahramanları hem de hâlâ içinde o Ömer Halisdemir ruhunu yaşatan vatanperver, millîyetperver, bayrak 
sever pek çok ferdin olduğunu biliyorum. Böyle bir milletin bir ferdi olmaktan dolayı Allah’a hamd ediyorum. 

O gece milletimizin yaşadığı ruhun, darbeyi bedeniyle püskürtmesinin, henüz Siyaset, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji, Psikoloji 
vd. sosyal bilimler literatüründe bir karşılığı, tanımı yok. Kim bilir kaç doktora, doçentlik tezi hazırlanacak, kaç cilt kitap 
yazılacak? Sosyal bilimciler, Türk milletinin o asil, imanlı, vakur, kararlı, gözü kara duruşunu kavramlaştırabilmek için 

daha çok çalışacak…
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Soru 8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

A. Keşir: Meclis'e ilk geldiğimizde, Genel Kurula geçtiğimizde 24 dakika zaten yayın ile geçti. Önceleri tarama ve bomba 

seslerini duyuyor ve zaman zaman haber alıyorduk. Erol Olçok ve oğlunun haberi geldi mesela. Önce inanamadık. 

Çocuklarım, İstanbul’da olan yaşlı annem, diğer şehirlerdeki akrabalarım merak ettiler elbette. Zaman zaman yazıştık. 

Bomba düştüğünde çok endişelenmişler. En çok küçük kızım ve annemin merak etmesine üzüldüm. Bize bunu yaşattılar. 

Annem, yıllar evvel 19 yaşındaki bir evladını toprağa verdi. Genç ölümün acısını yaşadı… Bir de üzerine o gece… 

Şehit Mustafa Cambaz fakülteden arkadaşımdı. Daha sonra cenazesine ve ailesini ziyarete gitme imkanım oldu. Eşi 

“Mustafam başka türlü ölemezdi, bu ölüm O’na çok yakıştı.” diyor. 

15 Temmuz gecesi, kendi ailelerimiz ile fazla irtibatta olamadık. Daha sonra eve gelince ailem, kızlarım, annemin 

duygularını öğrenme fırsatım oldu. O gece sadece kısa kısa mesajlaşabildik. Annem 10:.30 gibi haberdar olmuş 

olaylardan, biz görüşemedik. Bir tanıdık Meclis bombalandığı sırada annemi aramış “Meclis bombalanıyor Ayşe Abla 

da orada...” demiş. Annem: “Allah’ım, ailemizden birine de şehitlik nasip oldu, demek ki.” Dedim diyor.  Küçük kızım 12 

yaşında, Külliyeye son atılan bomba yakın olduğu için evimizden hissedilmiş (Gerçi O Meclis’e atılan bomba zannediyor.) 

“Anne, ev sallandı, heryer aydınlandı o zaman sana bir şey oldu zannettim.” dedi. Aslında aile fertlerimiz de küçüğünden 

büyüğüne, o gece sürecin her aşamasını iliklerine kadar yaşadı.

Soru 9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

A. Keşir: 15 Temmuz gecesi Meclis'te alınan bir başka kararda, ertesi gün Meclis'in olağanüstü toplanması, 4 parti ile 

birlikte ve ortak bir bildiri hazırlanmasıydı. Böyle bir kararla sabah ona doğru biz Meclis'ten ayrıldık. Saat 17.00'de 

Meclis tekrar toplandı. O anki duygularımda en az önceki gece kadar yoğundu. İstiklal Marşının önce marşın okunması 

akabinde tüm kıtalarının Başkanımız tarafından okunması çok anlamlıydı. Ve orada hakikaten millî bir ruhun Kurtuluş 

Savaşı'nda ilk Meclis ruhunu hissettik ve öyle bir tanıklığımız oldu.

Tüm siyasi partilerin ortak tutumu ve duruşu çok kıymetli… Tüm dünyaya önemli bir duruş göstergesi. Akabinde de 

Yenikapı ruhu… En çok Başkanımız İsmail Kahraman, İstiklal Marşı'nın şiirini okuduğu zaman biz milletvekillerinin de 

iştirak etmesi ve on kıtanın aynı ruh ile okunması esnasında duygulandım ve Allah’a şükrettim. 

Soru 10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke... Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

A. Keşir: Tabii burada sadece Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ya da sadece AK PARTİ değil onun üzerinden ta Gezi 

Olaylarından başlayan ve yıllardır belki olan ama Geziden sonra ifşa olan bir oyun var. Yani yedi düvelin içinde olduğu 

bir oyun belki bu. Türkiye’nin büyümesini engellemek isteyen, Türkiye’den hatta toprak almaya, parçalamaya yönelik 

gelen büyük bir oyun. Ama bu Aziz Millet 15 Temmuz gecesi bu oyunu bozdu. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, 

Yüce Meclis'te çalışan milletin emanetini namus gibi taşıyan milletvekilleri bu oyunu bozdu, milletin bizzat kendisi 

oyunu bozdu, Ömer Halis Demir bozdu, 241 şehidimiz bozdu oyunu. Ama bu oyunlar bitmeyecek. Bu milleti Allah birlik 
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ve dirlikten ayırmasın. Allah öyle bir geceyi tekrar millete yaşatmasın. Allah bizi birlik ve dirlikten ayırmasın diyorum.

Yaşım gereği 1980 darbesi ve sonrasını iyi hatırlıyorum. 1960 darbesini de başta babam olmak üzere hem tanıklıklardan 

hem de okumalarımdan biliyorum. 15 Temmuz bir darbe değil, bir savaştı. Türkiye’yi Suriye veya Mısır yapma girişimi 

idi ve bence çok uluslu, içeriden dışarıdan çok ortaklı bir girişimdi. Hem Cumhurbaşkanımızın duruşu hem de milletin 

duruşunu hesap edemediler. Ayrıca sivil siyasetten de dayanak bulamadı ve siyaset darbe karşısında kenetlendi. Meclis 

tüm iradesiyle milletten aldığı emanete canı pahasına sahip çıktı. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde bu 1960, ne 

1980'ne 28 Şubat ne de 27 Nisan’dı. Milletin bizzat kendisine ve tamamına, silahsız insanlara ateş açıldığı, Meclis'in 

bombalandığı bir başka darbe girişimi yazmadı tarih… 

Soru 11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından 

teşebbüs edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda 

Meclis’te bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

A. Keşir: Herşeyden önce burada bir kazanım varsa öncelikle bu Türk siyasetinin tamamına mal edilmelidir. Orada her bir 

siyasi partiden bulunan milletvekillerinin tek tek varlığı dahi çok kıymetlidir. 

Kendi adıma mesleki bir refleks ile 24 dakikayı aşan canlı yayın yapabilmiş olmayı, o gece bana yüklenen misyon olarak 

yorumluyorum. Hepimiz üzerimize düşeni yaptık. Bana da mesleğim gereği böyle bir görev düştü. İktidar, muhalefet 

tüm sivil siyasetin ortak tutum ve duruşunun kamuoyu tarafından bilinmesi, vatandaşa güç vermesi açısından önemli 

buldum. Nitekim daha sonra aldığım geri dönüşlerde tam da beklediğim gibi bir etki bırakmış olması içimi ferahlattı. 

Daha sonraları basından ifadeleri okuduğumuzda, “Aslında Meclis'i hedef almanın planlarında olmadığını, canlı yayın 

yapılınca bunun kamuoyu üzerinde olumlu etkilerini gördükten sonra Meclis'i hedef aldıklarını ve bombalamaya karar 

verdiklerini...” öğreniyoruz. Darbeciler Meclis'in çalışacağını beklemiyorlardı, canlı yayını da beklemiyorlardı. CNN Türk’e 

de teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın yayına bağlanmasından itibaren önemli bir görev üstlendiler.

Hem çocuklarımıza anlatacağımız hem tarihe tanıklık edeceğimiz bir andı o atmosfer. Tabii Allah tekrar o günleri 

yaşatmasın. Ama o ruhun içinde birey olmak, o ruhu paylaşanlardan biri olmakta büyük bir şeref. Allah’a bize bu 

şerefi yaşattığı içinde hamd ediyorum. Asla hainlerden, asla korkaklardan, asla kaçanlardan olmadık. Allah böyle 

bir leke vermedi bize çok şükür. Şerefli bir şekilde dik duran bir ekibin parçası olmak, torunlarımıza, mesleğimize 

bırakabileceğimiz önemli bir miras olduğunu düşünüyorum.
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Ayşe Sula KÖSEOĞLU

25 ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili

Aslında 15 Temmuz darbe girişimini öğrendiğimde Ankara’daydım. Meclis perşembe günü çalışmasını bitirmiş, ben 

Trabzon’a dönmemiştim çünkü cumartesi günü, 16 Temmuzda Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Sapanca’da bir 

programı vardı, o programa katılmak amacıyla ben de cuma gününü Ankara’da geçirmeye karar verdim. Trabzon’dan 

kızımı da Sapanca’daki programa götürmek amacıyla cuma günü Ankara’ya davet ettim. Beraber saat sekiz-sekiz 

buçuk gibi buluştuk kendisiyle. Genel Merkez yakınında bir alışveriş merkezinde biraz gezdikten sonra yine o civarda 

bir restoranda yemek yemek için mola verdik. Saat dokuz-dokuz buçuk gibiydi. O esnada kızım “Anne, havaalanı buraya 

çok uzak olmasına rağmen neden bu kadar uçak sesi var, uçaklar nereye iniyorlar?” filan gibi bir şey dedi çünkü çok 

alçaktan uçak sesleri duyuluyor, geçişleri görülüyordu. Ben o söyleyince daha dikkatli fark ettim, gerçekten alçak uçuş 

yapan jetleri gördük. Herhâlde bir ihbar gibi bir durum var, olağanüstü bir durum var diye düşündüm ama asla aklımıza 

bir darbe olabilme ihtimali gelmedi. Birazdan masadan kalktık eve gitmek üzere, geçerken restoranda yine Gümüşhane 

eski milletvekilimiz Kemalettin Aydın Bey vardı, o da “Sayın Vekilim, bir anormallik var, farkında mısın, nedir, ne oluyor, 

jandarma köprüyü tutmuş?” diye. Ben de “Herhâlde bir ihbar var, acaba nedir, hayırlısıyla inşallah bir sıkıntı oluşmaz.” 

diye düşündüm ama biz daha çok terör olayı üzerinden bir ihbar olduğunu ve emniyet amaçlı tedbir alındığını düşündük 

ilk etapta. Taksiye bindim oradan eve giderken, taksi şoförü Kızılay yolunun kapandığını –Dikmen’e gidecektim- Eskişehir 

yolunun ve Konya yolunun da kapalı olduğunu söyledi. O esnada AK PARTİ Grubumuzdan milletvekillerimiz “Neler oluyor, 

köprünün ayağı tutuldu, acaba bir sıkıntı mı var?” diye herkes bir yorum yapmaya başladı. Ben de Ankara’daki bir kısım 

yolların kapalı olduğunu, uçakların alçaktan uçuş yaptığını ben de oraya bir yazışmayla bildirdim. Tam o esnada kırmızı 

ışıkta durduk ve yandaki taksi şoförü bizim taksi şoförüne “Abi darbe oluyor.” filan dedi. İkimiz de donduk, “Saçmalamayın, 

ne alakası var, öyle bir şey olabilir mi, ne darbesi?” filan gibi bir şok oldum. Sonra yine grubun yazışmaları üzerine 
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Markar Eseyan’ı aradım. “Markar, ne oluyor, var mı bir bilgin?” filan dedim. O da “Bir darbe kalkışması oluyor galiba, öyle 

bir durum var, durum ciddi gibi görünüyor.” dedi. Onun üzerinde işte tam eve varmak üzereydik. Eve girdim, ben de o 

esnada AK PARTİ Grup içerisindeki arkadaşlarla ne yapalım diye yazışmayı takip ediyorum, işte “Reisten haber var mı, 

nerede olduğunu bilen var mı?” diye herkes birbirine soruyor ya da “Grup Başkanvekillerimizden bir talimat gelsin, ona 

göre hareket edelim.” diye. Orada zannediyorum Abdülhamit Gül Bey ilk yazdı, işte “Ankara’da olan milletvekillerimiz 

Meclis'e gelsin.” diye. Ben de Ankara’daydım. Hemen üzerimi giyindim, kızımla helalleştim, dedim “Kızım, ben Meclise 

geçiyorum.” Orada evim Meclis'e çok yakın olduğu için Meclis'e ilk giden milletvekillerinden bir tanesi oldum belki ama 

tabii ki hâlâ yani o televizyondan izlerken bile, o TRT’nin ilk bildirisi okunduğunda kapıdan çıkıyordum, yani oradan 

izlerken bile insanın kanı donuyor gerçekten, inanamıyorsun yani 2016 Türkiyesi’nde bir darbe girişiminin ve üstelik otuz 

yıl önceki metnin neredeyse aynısı bir metinle, üstelik “yurtta sulh” diye tanımlayan insanların sonrasında baktığınızda 

yurttaki insanlar sulh adına çıktıklarında tankları üzerine sürmekten, silahları doğrultmaktan kaçınmadıkları, kurşuna 

dizdikleri bir ortamda yani o çok anlatılır hisler değil gerçekten inanamadım yani TRT’de ilk o görüntüyü izlediğimde bir 

kamera şakası gibi, acaba, olamaz gibi düşündüm gerçekten. Ama sonuçta biz, Türkiye eski Türkiye değildi yani insanlar 

bunu daha sonra fark ettiler ama bizler bu duruşa karşı bir duruş içerisinde olmamız gerektiğini zaten biliyorduk. Ve 

hemen, daha evden çıkmadan Twitter’da, belki ilk “tweet” atanlardan bir tanesiyim: “Millî iradeye sahip çıkacağız, 

demokrasimize sahip çıkacağız, Reis’e sahip çıkacağız son nefesimize kadar” diye, duruşumuzu gösteren bir “tweet” 

attım 23.09’du. Hemen akabinde de danışmanımı arayarak -yaklaşık 80 bin civarında SMS listemizde insan var- onlara 

mesaj göndermesini istedim. Hem Twitter’de hem Facebook’ta paylaştığım “Demokrasimize karşı yapılmak istenen bu 

darbe girişimine karşı milletimizi uyanık olmaya ve millî iradeye sahip çıkmaya çağırıyorum.” diye bir mesaj gönderdim 

hem SMS yoluyla hem sosyal medya yoluyla ve kızımla helalleşerek evden çıktım. 

Belki ikinci sorunun cevabı, Meclise doğru geldiğimizde -evim Meclis'e çok yakın- bir 500 metre kala Zonguldak 

Milletvekilimiz Hüseyin Bey’in danışmanı beni -o da Meclis'e geçiyordu- aradı “alayım seni vekilim” dedi. Beraber yola 

çıktık. Tam Meclise 500 metre kala polis, Meclis'in Dikmen’den aşağıya giden kısmını kesmiş, bizi durdurdu. Elinde 

kalaşnikof vardı, yanımdaki arkadaş “Vekilimi Meclis'e götürüyorum.” dedi. “Kimlik çıkarın” dedi böyle sert bir tonla. Ben 

de şaşırdım açıkçası bir milletvekiline bu şekilde hitap etme tarzından dolayı ama belki de şaşkınlık içerisinde miydi, 

tabii, o an aklından 50 tane şey geçiyor. Arkadaşa “Levent, bu paralelci olmasın.” dedim. Yani oradan birden aklıma polisin 

de paralel içinden olabileceği düşüncesi geldi. Levent “Vekilim elim tabancamdaydı.” aynı zamanda polis olan arkadaştı 

danışman. Sonra polis kimlikleri uzattı bize, bir şey de söylemedi. Levent “Biz gidiyoruz.” dedi ve geçti, o da bir şey 

söylemedi ama o ilk karşılaşma anı ve o tedirginliği orada çok net hissettim. Meclis'e girdiğimizde tam Meclis'in kapıları 

o iki tane büyük otobüsle yeni yeni kapatılmak üzereydi. Bir tanesini çekmişler biz son giren araçtık belki de çünkü diğer 

aracı getirdiler, biz geçtikten sonra da giriş yolunu kapattılar, saat 23.30’a gelmemişti zannediyorum, o civardaydı biz 

Meclis'e geldiğimizde. İlk geldik AK PARTİ Grubunun olduğu yere arabayı park ettik. Üstte Grup  Başkanvekilimiz İlknur 

İnceöz Hanım “Ayşe biz buradayız, gel.” dedi. Yukarıya çıktığımızda 6-7 tane milletvekili henüz gelmişti. AK PARTİ Grup 

Başkanvekilinin odasında diğer arkadaşların gelmesi amacıyla bekledik. 
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Üçüncü sorunun cevabı belki, Meclis'e gelirken aslında tabii ki kızımla helalleşerek gelmiştim. Orada, o darbe girişiminin 

başarıya ulaşması hâlinde bizi sağ bırakmayacaklarını düşündüm. Ölümü göze alarak geldik daha doğrusu ama 

Meclis'in bombalanacağını bu kadar adi bir tavır sergileyebileceklerini inanın ben de düşünemedim. Gerçekten insanın 

aklının alabileceği bir durum değil zannediyorum. Yani bir operasyonla bizi oradan alabilme ihtimallerini ya da bizi esir 

alacaklarını veya öldürebileceklerini düşünmüştüm ama bombalanması ihtimali gerçekten aklımın ucundan geçmedi.

Dördüncü soru, tabii, biz Meclis'e ilk vardığımızda daha sonra Meclis Başkanının geldiğini öğrendiğimizde aşağıya 

arkadaşlar “Genel Kurulun olduğu kulisteydi.” dediler, biz de oraya indik. Yaklaşık o zaman bir 40-50 milletvekili vardı 

ilk etapta Genel Kurulun kapılarını açalım, içeriye girelim diye düşünüldü. Genel Kurulun anahtarı bir beş on dakika 

bulunmaya çalışıldı o esnada kapı zorlanmaya çalışıldı, biz de hani kapıyı zorlayarak açmayalım çünkü burası milletin 

Meclisi, biz kendi Meclisimizi kırarak değil kilidi bularak açacağız diye. O esnada işte üçüncü denemeden sonra 

doğru anahtar geldi, Meclis'in kapısı açıldıktan sonra içeri girdik ve o Meclis'in Genel Kurulundaki o hassasiyeti yine 

taşıyarak danışman ve diğer görevli arkadaşların seyirci çıkmasını, içeriye sadece milletvekillerinin girmesini söyledik 

ve milletvekillerimiz içeriye girdiler. Diğer partilerin henüz grup başkanvekilleri gelmemişti. O ilk konuşma kürsünün 

olduğu yerde Meclis Başkanının etrafında toplandık ve Meclis Başkanımız aslında bizim belki şey üzerinden… Ben 

o esnada Periscope üzerinden canlı yayın yapmıştım. İşte bir konuşma yapalım ama nasıl duyuralım gibi bir şey 

vardı orada. İlk canlı yayınımızı aslında orada televizyon kanalı gelmeden telefonlar üzerinden yaptık. Meclis grup 

başkanvekillerinin geleceği söylendiği için onları beklemeye karar verdik ve bu esnada Meclis TV çalışmadığı için 

dışarıdan -a Haber’in- araç gönderilerek içeriye bir televizyon kanalının alınabilmesi düşünüldü ve bir kanal, sadece işte 

a Haber yetkilileri içeriye alınabildi, orada o telaş içerisinde, bir kanalı içeri alabildik ve Meclis Başkanı kendi kürsüsüne, 

grup başkanvekilleri de kâtip üyelerin olduğu yerlere geldi. CHP’de yaklaşık ilk etapta 10 milletvekili, MHP’den de 5-6 

milletvekili ilk etapta gelmişti. Grup başkanvekilleri işte yerlerini aldıktan sonra hem o canlı yayında hem Ayşe Keşir 

arkadaşımız elindeki telefonla FaceTime’la CNN Türk’e bağlandı. Ben de Periscope’tan canlı yayın yaptım. İki defa o 

konuşmaları orada yayınlamaya çalıştık. Ben o akşam dört tane Periscope canlı yayını yapmıştım. O konuşma… Levent 

Gök konuştuktan sonra tekrar -grup başkanvekilleri bir tur konuştu- Adalet Bakanımız konuşurken ilk bomba o esnada 

patladı yani saat bir buçuk civarındaydı zannediyorum ilk bomba patladığında. Hepimiz şok olduk tabii, Meclis böyle 

bir sıçrayıp yere oturdu sanki ve içerisi duman doldu. O yüzden bu tahmin edilebilir bir şey değildi gerçekten. Bir on 

beş dakika sonra ikinci bir bomba daha geldiğinde, Meclis'in, bakanlar, Meclis Başkanı ve milletvekillerinin oradaki 

durumu, orada hepsinin ölebilme durumu, ölmesi Türkiye’de ciddi bir infial ve hayal kırıklığı ve moral bozukluğu 

doğurabileceğinden sığınağa inilmesine dair bir karar verildi ve o karara uyarak bizler de Meclis Başkanımız ve 

bakanlarımızla beraber Meclis'in sığınağına doğru yöneldik. Aslında oradan devam eden bombalar geldiğinde, sonraki 

aşamada yine sığına indiğimizde de Meclisin sığınağının olmadığını gördük ama devamı aşamasında işte birkaç tane 

daha bomba oradayken atıldı ve hep şunu dedik yani Allah’ım… Gerçekten orada dışarıya çıkma ihtimali yok çünkü 

helikopter tarıyor, yukarıdan da bomba tehdidi altındayız. Allah’a teslimiyetin ve Allah’ın yardım edeceğine olan inancın 

son noktasına geldiğimizi hissettim ben orada. “Allah’ım Müslüman olarak canımı al.” diye söyledim. Ama sonuçta 

öleceksek burada inandığımız doğrular uğruna ve savunduğumuz iradenin tecelligâhı olan yerde ölmek. Bize de bu 

yakışırdı gerçekten Adalet Bakanımızın söylediği gibi. 
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5’inci soruya gelirsek… Oradan Meclis'in o bombalanmış hâlini gördüğümde, inan, hâlâ gözümün önüne geldiğinde 

gözlerim doluyor yani kendi içimizde yetişen insanların oradaki Meclis'e yaptıkları saldırı… Aslında biz millî iradeye 

sahip çıkmak için oradaydık. Onlar da “Millî iradeyi tanımıyoruz, milleti tanımıyoruz, milletin vekillerini de tanımıyoruz.” 

mesajını vermek için orayı bombalamışlardı. Bunun milleti tanımamanın, milletin temsilcilerini tanımamanın milleti 

tanımamak olduğu anlamına geldiğine ve biz milleti yok etmek anlamına geldiğine o bombalar en canlı şahidi. O 

Meclis'in yıkık, harap hâlini gördüğümde gerçekten ne kadar büyük bir tehlikeyle ülkenin karşı karşıya kaldığını insan 

çok daha derinden, çok daha etkili bir şekilde hissediyor maalesef. 

Ben 6’ncı sorunun cevabında… Burada, Genel Kurulda iktidar ve muhalefetle bir arada olmanın hissettirdiği duyguyu 

sormuşsunuz. Ama biz bugüne kadar, tabii milletvekili seçildiğimiz 25 ve 26’ncı Dönemde hep iktidar ve muhalefet 

birbiriyle çatışan, birbiriyle hep didişen, sabahlara kadar zorlu müzakerelerin geçtiği bir ortamda hep bulunuyorduk. 

Türkiye’de böyle, bir arada, ortak tavır koyduğumuz zamanlar çok nadirdi ama o gece milletin geleceği söz konusu 

olduğunda iktidarı ve muhalefetiyle Türkiye'nin tek vücut olabildiğini görmenin mutluluğu ve heyecanı başkaydı 

gerçekten. Orada özellikle grup başkanvekillerinin konuşmaları tarihî konuşmalardı. Ben Sayın Özgür Özel’in 

konuşmasını çok beğenmiştim o akşam. Burada, özellikle, tabii muhalefetin duruşu da bu ülkedeki birlik ve beraberliğin 

tescili anlamında önemliydi. Herkes elinden geleni yaptı. Bence muhalefet de Milliyetçi Hareket Partisiyle, Cumhuriyet 

Halk Partisiyle o akşam gerçekten tarihî konuşmalarla ülkenin geleceğinde önemli bir yer tuttular. Ben, bu anlamda, 

tüm muhalefet mensubu arkadaşlara da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Acıyı beraber paylaşmak bizi daha güçlü 

kıldı gerçekten. Ondan sonraki süreçte de bunun yansımalarını hep beraber hissediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın millî iradeye sahip çıkmasıyla ilgili… Milletimizin yazdığı kahramanlık destanı konusuna gelince, 

aslında…
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Bekir BOZDAĞ

Adalet Bakanı

22, 23, 24 ve 26. Dönem Yozgat Milletvekili

15 Temmuz 2016 tarihi demokrasi tarihimiz açısından kara bir lekedir. 15 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde Yıldırım 

Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet törenine katıldım. Bu töreninin ardından evime geçtim. Ben o gece evde 

yalnızdım. Eşim ve çocuklarım Yozgat’a bayram için gitmişlerdi, dönmemişlerdi. Bir tek büyük oğlum Ankara’daydı o da 

teyzesinin evinde kalıyordu. 

Evde olduğum sırada Müsteşarım Kenan İpek aradı, “Bir hareketlilik var. Uçaklar çok alçak uçuyor, köprüde tanklar 

görülmüş.” dedi. Hemen İçişleri Bakanımızı arkasından MİT Müsteşarımızı aradım, her ikisiyle de bir görüşme imkânımız 

olmadı. Bir iki aramadan sonra Sayın Başbakanımızla görüşme fırsatım oldu. Ne yapmamız gerektiği konusunda Sayın 

Başbakanımızla bir istişaremiz oldu. Görüşmede bu konuda mücadele edilmesi gerektiği, tavır konulması gerektiği, 

bunun da Türkiye kamuoyu ile paylaşılıp halk ile beraber bu mücadelenin yürütülmesinin önemi üzerinde durduk. Sayın 

Başbakanımız kısa bir süre sonra açıklama yaptı. 

Ben evde kalkıp abdest aldıktan sonra üzerimi değiştirdim, oğlumla birlikte evden çıkarak özel arabama bindim. Basın 

Danışmanım Bilal Çetin Bey'i aradım. Televizyonlara beni bağlamasını söyledim. İlk olarak TRT’ye beni bağlamasını 

söyledim. Ancak TRT’nin darbeciler tarafından işgal edildiğini öğrendik. TRT’yi darbecilerin teslim aldığını öğrenince ilk 

Kanal 24 TV’ye saat 23.14’te yayına bağlandım. Araçta giderken de sürekli televizyonlara bağlanarak kamuoyunu bu 

darbe teşebbüsünün emir komuta zinciri altında yapılmadığı, TSK içindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu darbecilerin 

bir girişimi olduğunu anlatmaya çalıştım. 

Biz ilk başta Müsteşar Kenan İpek Bey ile Külliyede bu meseleyi takip etme kararı almıştık.  Fahri Kasırga Bey de bizimle 
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orada olacaktı. Kenan Bey, Fahri Bey'i alıp gelecekti. Fahri Bey'i darbecilerin, Kenan Bey'in gözleri önünde derdest edip 

götürdüğünü öğrendim. Kenan Bey, araba ile yaklaşırken Fahri Bey'in alındığını görüyor.

İlk aklıma gelen Kızılay’da darbeye karşı çıkan halkın arasına katılarak onlarla birlikte meydanda mücadele etmekti. 

Balgat’ta Ağrı Eski Milletvekilimiz Halil Özyolcu'nun ofisine gittim. AK PARTİ Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can'ı da 

telefonla arayarak buraya çağırdım. Yaptığımız istişareler neticesinde Meclis’e geçtik.  

Meclis'e girerken Meclis'in iki tarafında tanklar vardı. Darbeci askerler de oraları tutmuşlardı. Biz Güvenlik Caddesindeki 

kapıdan Meclis'e girdik. Arabayı oraya park ederek Meclis'e yürüyerek girdik. Geldiğimizde Meclis oturumu açılmış, 

Başkan bir konuşma yapıyordu. Canlı olarak yayın yapan televizyonlar vardı. AK PARTİ, CHP, MHP Grup Başkanvekilleri, 

milletvekilleri oradaydı. 

Hükümet adına ben konuşma yaptım.Uçakların sesi Meclis'i yalayıp geçiyordu, büyük bir gürültü vardı. Ben tam kürsüde 

konuşma yaparken bomba düştü  ve tavanlardaki lambalar gitti geldi. Milletvekilleri sağa sola kaykıldı. Ben bu esnada 

konuşmaya devam ediyorum ama arkada da Meclis Başkanımızın önündeki konuşmayı da duyuyorum. Bazı arkadaşlar 

orada iyi niyetle “Devlet aklı lazım.” diyerek insanların sığınağa girmesi önerisini getiriyordu. İyi niyetle bir istişare 

yapıyorlardı.  Ben bunu duyunca konuşmamı bıraktım arkaya döndüm. O esnada canlı yayın devam ediyor. 

Eğer Meclis bir bomba düştü diye canlı yayında apar topar bir telaş ve panik içerisinde sığınağa giderse bu görüntünün 

halkın moralini bozacağını düşündüm. Sokağa çıkın çağrısını yaptığımız insanlar çağrı yapanların kaçışını gördüğü 

zaman çıkmaktan vazgeçebilir veya başka şeyler olabilirdi. Milletin psikolojisi bozulabilir.  Böylece Başkanımıza dönerek 

“Sayın Başkanım, eğer biz burayı bırakıp gidersek, bizim gidişimizi halk görür. Meclis kaçtı diyerek halk meydana 

gelmez. Bize düşen burada ölmektir. Bu duruşu biz ortaya koyarsak zaten halk bu Meclis'e sahip çıkar. Bu Meclis'i ve bu 

iradeyi korur.” dedim. Sağ olsun adı gibi Kahraman Meclis Başkanımız bizim görüşümüze itibar etti ve çalışmaya devam 

ettik. Ben yine konuşmama devam ettim.

Ben Cumhurbaşkanımızın konuşmasını yayın esnasında izleyemedim, arabada dinledim. Yüzünü görme imkanım o anda 

olmadı ama o konuşmayı duyduktan sonra Allah’a şükrettim. Çünkü Cumhurbaşkanımızın hayatta olması hepimizin işini 

kolaylaştırdı, motivasyon sağladı.  Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması atom bombası etkisi yaptı. Hepimizin gücüne 

yüz türlü, bin türlü güç kattı. Halk onun çağrısından sonra sokaklara döküldü. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşana kadar 

"sokağa çıkın" çağrısı yapan da oldu, sokağa çıkan da oldu. Ama sokağa çıkanların sayısı çok azdı. Ne zaman ki Sayın 

Cumhurbaşkanımızın halk sesini duydu, yüzünü gördü, meydana gelin çağrısını duydu o zaman herkes gözü hiçbir şey 

görmeden meydanlara çıktı. Gecenin bütün olaylarını tersine çeviren an Sayın Cumhurbaşkanımızın “Halkın gücünden 

daha başka güç tanımıyorum. "Milletimi meydanlara çağırıyorum." çağrısı ve o görüntüsü oldu. O çağrı atom bombası 

etkisi yapmıştır.

Meclis’te gördüğüm şey şu benim. Herkesteki duygu aynı. Darbe başarılı olursa Türkiye kaybedecek, Türk milleti 

kaybedecek, demokrasi kaybedecek. Ve hepimiz ülkemizin nereye gideceğini tahmin edemiyoruz. Bu ülke bizim ve 
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hepimizin bunu korumamız lazım. İktidar muhalefet farkı ortadan kalkmış durumdaydı. CHP’lisi,  MHP’lisi, AK PARTİ'lisi 

sanki tek parti tek vücut olmuş gibi bir hava vardı. Herkes de orada ölmek için vardı ve orayı kimse terk etmeme 

noktasındaydı. Bu bizim demokrasi tarihimiz için son derece önemli. İlk defa Meclis böyle 12 Mart 1971 Meclis’te 

darbe muhtırasının okunduğu bir Türkiye ve darbe muhtırasına itiraz etmeyen bir Meclis'ten bırakın okumayı darbeyi 

uçaklarla bombalarla tebliğ etmeye çalışan alçaklara karşı Meclis'i canı pahasına terk etmeyen,darbeye direnen bir 

Meclis gördük. Bu esasında Meclisimizin geldiği noktayı, Meclisimizde bulanan milletin temsilcilerinin demokrasiye, 

millî iradeye, Anayasaya sahip çıkma noktasında verdiği azim ve kararlılığı, milletin sokaklara çıkarak uçaklara ve 

tanklara direnmesi de demokrasiye sahip çıkma bilincini göstermektedir. 
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Bennur KARABURUN

25 ve 26. Dönem Bursa Milletvekili

Evim MİT’e yakın bir yerde saat 21.00  sıralarında çok şiddetli silah sesleri gelmeye başladı. Bu sırada milletvekillerinin 

Meclis’e gitmesi kararlaştırıldı. Bende ekip arkadaşlarımdan TBMM’ye gitmek için hazırlık yapmalarını istedim. 

“Kefenlerimizi giyiyoruz, hakkınızı helal edin, haydi Bismillah!” diyerek hep birlikte yola çıktık. 

Meclis'e yakın bir yere geldiğimizde bir araç bizi durdurdu. Bizi durduran polisti. Geçmemize izin vermedi ancak 

milletvekili olduğumuzu söyleyince geçebildik ve Meclis'e girdik. Bizim her zaman arabayı yanaştırdığımız yere 

bombanın düştüğünü gördük. Bunun üzerine görevliler, Meclis Başkanının girdiği kapıdan içeri geçebileceğimizi 

söylediler. Arabanın kapılarını açtık, tam ben arabadan inecektim ki koruma polisim beni indirmek için kucaklarken 

birdenbire bomba patladı. O kadar şiddetli patladı ki herkes kaçışmaya başladı, yere yatanlar oldu. Koruma polisim 

soğukkanlılığını koruyarak, beni Meclis Başkanının girdiği kapıdan içeri soktu.

Biz milletin kürsüsüne milletin Gazi Meclis'ine sahip çıkmak suretiyle Meclis'e geldik. Gerektiği takdirde ölmeyi de göze 

almıştık. Meclis'in saldırıya, hele de bombalanabileceğini asla tahmin edemezdim.   

Çok zor anlar yaşadık ama bir kere bile korkmadık, irkilmedik. Çünkü, biliyorduk ki millet bizimleydi. Sokaklara, caddelere 

çıkan millet bize güç verdi. Eğer o gün milletin kürsüsünden onlar seslenmiş olsalardı. Durum çok daha farklı olabilirdi. 

İnanın çok şaşkınım, bu terör örgütünün gözünü bu kadar kan bürüyeceğini düşünemezdim. İçimi sızlatan milletin 

sesinin yükseldiği bu koskocaman yapıya bu kadar vahşice bir saldırı milletin ta kendisine yapılmış en büyük ihanetin 

göstergesi olduğunu düşündüm.
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O gün sabaha kadar biz iktidar partisi ve muhalefet vekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı korkmadan, 

çekinmeden, yeise kapılmadan dimdik ayaktaydık. Bu süreci birlikte yaşamak hepimize güç verdi. Ve sonuç olarak 

ortaya çıkan “Söz konusu vatan olunca gerisinin teferruat.” olduğunu birlikte gördük.

Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın televizyonda cep telefonundan da olsa konuştuğunu görmek içimi rahatlattı.          

Hamdolsun aklıma bile getirmek istemiyorum ona kötü bir şey olmamıştı. Yaptığı çağrıdan sonra bu aziz milletimiz 

sokaklara döküldü. Hep sorarım bir tek kişi ve o bir tek kişinin iki dudağı arasından yapılmış çok ama çok önemli davet 

olduğunu anlayan aziz milletimiz sokaklara döküldü. Neden? Çünkü; Sayın Cumhurbaşkanımız bize hiç yalan söylemedi. 

Eğrisi ile doğrusu ile mevcut durum neyse onu aktardı. Yani adam gibi adam olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu çağrıyı 

duyan aziz milletimiz ona olan güvenini sokaklara çıkarak vatana sahip çıktı. Bu aziz millete ve Sayın Cumhurbaşkanımıza 

ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vatanına sahip çıkan milletimize layık olabilmek için biz milletvekilleri ve devletin 

karar merciinde olan bütün arkadaşlarımız bu millete vefa borcumuzu ödemek adına ne kadar çalışsak azdır.

Meclis'teyken elektrikler hiç kesilmemişti. Dolayısıyla haberleri hiç gözümüzü ayırmadan izleyebilme şansımız oldu. 

Bu arada muhabir arkadaşlarımıza minnettarlığımızı, teşekkürlerimizi sizlerin aracılığı ile bir kez daha iletmek isterim. 

Çünkü; o anlarda bizim sesimizi duyurabilmek için atılan bombaların kurşunların altında canını hiç düşünmeden 

kamerasını omuzuna alıp koşa koşa bizim sesimizi duyurabilmek için geldiler. Düşünsenize bu milleti top atsanız 

yıkabilir misiniz? TABİİ Kİ YIKAMAZSINIZ. Sayın Cumhurbaşkanıyla, Başbakanıyla, milletvekiliyle, bütün devlet erkanıyla, 

muhabiriyle ve en önemlisi de Kasap Hüseyin Amcayla, Ayşe Teyzeyle, Bakkal Naci Abiyle, Liseli Erkan Kardeşimle top 

yürek vatanımız için görevimizi yapmak adına hepimiz ayaktaydık. Aziz milletimizin darbe girişimine alet olan hainlere 

nasıl karşı koyduğunu televizyonlardan içimiz kan ağlayarak izledik. Ve bu esnada sabaha kadar saydığım 11 tane 

bomba tabii bunların bazıları ses bombası ve Genelkurmay Binası'na atılan bomba sesleriydi. Biz Meclis'te milletimizin 

gücünü hissederek dik durabildik. Allahu Teala bu aziz milletten razı olsun. Tabii bunları yaşarken telefonda ailemle ve 

yakın dostlarımla konuşup helalleşmiştim. Belki ölebilirdik. Ama inanın yakınlarımın desteği ve milletimizin dik duruşu 

bize inanılmaz bir güç vermişti.

Bütün gece hiç uyumadan diğer parti temsilcilerimizle birlikte sabahlamıştık. Az önce de dedim ya  söz konusu vatan 

olunca gerisi teferruattı. Herkes darbeye hayır diyordu. Cumhuriyet tarihinde hatta dünya tarihinde hiç görülmemiş 

tarihe altın harflerle yazılacak bir birlikteliğe şahit olmanın gurur ve onurunu yaşadım. 

Geçtiğimiz dönemlerde ülkemizin yaşadığı darbelerin hazin öykülerini hepimiz biliyoruz. Allahu Teala rahmet eylesin 

Adnan Menderes'i çok sevmelerine rağmen milletimizin bunları tecrübe edinerek çok güzel dersler çıkardığımızın bir 

ifadesidir aslında. Bu darbe kalkışması 15 Temmuz'da milletimiz hem Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. İnanın 

diğer ülkeler bize gıpta ile bakıyor. Bizler topun, tankın ve kurşunların üzerine gidebilecek kadar yürekli insanlarız. Hem 

de elimizde silah olmadan göğsümüzü siper ederek vatanımıza göz diken tüm iç ve dış düşmanlara karşı dik durabilecek 

bir milletiz. Her yerde şunu söylerim “Vatanımıza göz dikenlerin gözlerini oymasını bilen bir milletiz.”

Gözü dönmüş bu hain güruhun dersini verdik. Bundan sonraki süreçte artık bir darbenin olamayacağını düşünüyorum. 
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Millet sokaklarda canını düşünmeden mücadelesini verdiği gibi bizlerde milletin Meclisi'nde milletin vekili olarak 

milletin kürsüsüne sahip çıktık. Ve o hainlerin Meclis'in içine girerek milletin kürsüsünden seslenmelerine engel olduk. 

O kürsü milletindir. Ve ona sahip çıkmak biz tüm vekillerin namus borcudur. Ve o gece bizlerde bu görevin hakkını verdik 

Allahu Tealanın izniyle.

Bu hain FETÖ örgütünün iç ve dış düşmanların bir projesi olduğu aşikardır. Tarih boyu bu güzel vatanımızı bölüp 

parçalamak için uğraştılar. Sahip olduğumuz bu vatanın ne kadar değerli olduğunu bizlerde, düşmanlarımızda çok 

iyi biliyorlar. Birinci sebep; bu vatanı bölüp parçalayıp kendi emelleri için kullanabilmek, ikinci sebepte hakla batılın 

savaşıdır. Yıllar boyu haçlı seferleriyle Müslüman devletleri dağıtmak için ellerinden geleni yaptılar. Ancak Allahu 

Tealanın inayetiyle asla parçalayamadılar, parçalayamayacaklar.
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Burhanettin UYSAL

26. Dönem Karabük  Milletvekili

Ben Profesör Doktor Burhanettin Uysal, Karabük Milletvekili. 

Soru 1: Aynı darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

O gün, 15 Temmuz 2016 tarihinde akşam bir misafirlikteydik. Çocuklarım aradılar, Ankara semalarında uçakların uçmaya 

başladığını, bir hassas olayın olduğunu izah ettiler. Ben de tanıdığım emniyetten arkadaşları aradım. Onlar da hassas 

bir durum olduğunu, kendilerinin de bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Ortak kanaat, bir tatbikat gibi olduğunu 

söylediler. Ama ilerleyen saatlerde televizyonda, İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nü askerlerin tuttuğu, hareketlilik olduğu 

ve sosyal medyada artık darbeye teşebbüs olduğu anlatılmaya başlandı. Bu arada da AK PARTİ  Gruptan -SMS olarak- 

Meclis'e gelmemiz istendi. Tabii, bu arada darbe olduğu artık kesinleşmeye başlamıştı. 

Soru 2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelişte veya girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Evet, o gün Meclis çalışmadığı için şoförüm ve danışmanım yanımda değildi. Ben şoförümü çağırmadım ve bir taksi 

çağırarak oğlum Doktor Fahrettin Şamil Uysal’la birlikte Meclis'e hareket ettik. Zaten darbe olduğu anlaşılmıştı. Taksici 

hemen bize şu ifadeleri kullanıyordu, darbeye karşı çıkıyordu: “Bu yolları kimler yaptı? Neyin hesabını sormak için darbe 

yapıyorsunuz? Hazinede para birikti, bunu mu alacaksınız? Bunu biz size yedirmeyiz.” diye taksici de müthiş bir tepki 

vardı. Tabii biz Dikmen Kapısı'na geldiğimizde Dikmen Kapısı kapalıydı. Genelkurmay'ın ön tarafından tekrar Çankaya 

Kapısı'na doğru gittik. Tabii, orada da engellemeler vardı. İlk başta biz tabii anlayamadık, o engellemelerin arasından 

aslında geçiş varmış. Tekrar Meclis'in etrafında dolanarak bir giriş aradık ve Meclis'e zor bir şekilde girdik. Tabii, Meclis'e 
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girdik ama hep askerî tanklar ve şeyler başlamıştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde halk birikmeye başlamıştı. 

Tabii, telefon görüşmelerimiz de devam etti. Aynı zamanda Karabük’te AK PARTİ  yöneticileri de bizden bilgi almaya ve 

nasıl hareket etmeleri konusunda bizden talimat almaya çalışıyorlardı. Bir taraftan da biz AK PARTİ  Genel Merkezinin 

yönlendirmesi doğrultusunda meydanlara inmeleri, bütün iletişim araçlarıyla halkın uyarılması konusunda bizim de 

talimatlarımız oldu. 

Soru 3: Meclis'e girerken hangi duygular içerisindeydiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saldırıya uğrayabileceğini, 

hele de bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz?

Tabii, Meclis'e gelirken gerçekten tutuklanacağım düşüncesiyle geldik ama Türkiye Büyük Millet Meclisi demokrasinin 

mabedi konumundaydı. Biz de bu mabette görev almış, Karabük’ü temsil eden bir milletvekili olarak teslim alınacaksam 

da Meclis'te alınmalıyım diye Meclis'e geldim. 

Meclis'e geldiğimde, tabii, AK PARTİ  Grubuna çıktım. Tabii, Meclis çok zifiri karanlıktı. Gruba çıktığımda grupta kimse 

yoktu. Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu geldi. İkimiz karanlıkta, tabii, ne yapacağımızı da bilmiyoruz, yanımda 

oğlum da vardı. Birlikte aşağıya indik. Aşağıya birkaç milletvekili daha geldi. Karanlıktayız, bu lambaları yakmamız 

gerektiğini söyledik. Tabii, orada birkaç polis arkadaş da güvenlik açısından yakılmamasının doğru olduğunu bize 

söyledi. Ben lambaları yakmamız gerektiğini, Meclis'in çalıştığını göstermemiz gerektiğini onlara ifade ettim ve lamba 

düğmelerinin nerede olduğunu sordum. Tabii, polisler de lambaların nerede olduğunu bilmiyordu. 

Meclis bombalandığında hayatımda ilk kez ölümle kalım çizgisi arasında kaldım ama arkadaşların o metaneti beni daha 

da coşkulandırdı, direnmeye sevk etti. Diğer milletvekillerimiz de galeyana geldi. Yani, o cephenin düşmeyeceğini hep 

birlikte haykırınca, insanların, milletvekillerinin içerisindeki korku duygusu uzaklaştı. 

Soru 4: Tabii, o daha önceki sorularda da cevapladığım gibi, oğlumla beraber Meclis'e gelmiştik. O, salon içerisinde 

misafirlerin izlediği yerde bizleri izliyordu. Tabii, bombadan ilk etkilenecek yerin orası olmasından dolayı, tabii babalık 

duygusuyla oğlumun oradan inmesi gerektiğini işaret ediyorum, bir taraftan da oğlumu kontrol etmeye çalışıyordum. 

İnanın ki, hayatımda yaşadığım en acılı, en korkunç günlerden bir tanesiydi. Yani, hazmetmek mümkün değildi. Yani, 

bundan önceki darbelerde milletvekilleri tutuklanmıştır, yargılanmıştır, suçlu bulunmuştur, beraat etmiştir. Ben 

Meclis'te tutuklanacağımızı düşünüyordum. Askerler tarafından tutuklanacağımızı zannediyorduk. Hazırlıklı olarak 

gelmiştik. Biz bu ülkede kardeşiz. Aynı milletteniz, aynı dindeniz, aynı ülkeye hizmet etmeye çalışıyoruz. Biz bir olursak 

ancak ayakta kalabiliriz, bu inancı taşıyoruz. Ama, bu bombaların üzerimize atılmış olması ihanetin ne denli büyük 

olduğunu bize hatırlattı. Bunun bir darbe girişimi değil, gerçek manada bir ihanet girişimi olduğunu o anda anlamıştık. 

Fakat her şerde bir hayır vardır, tüm milletvekillerimizi bu ihanet çetesine karşı bir olmaya, birlikte olmaya sevk etti. 

Ve Meclis'teki bu durum, tabii, basın yayın kanallarıyla da ülke geneline yayılmasıyla birlikte, sokaklara çıkma, darbe 

yapanlara karşı durma şeklinde şekillendi diye düşünüyorum.

Soru 5: Bombalama devam etti, birkaç kere bomba atıldı. Tabii, sadece bomba atılmasıyla birlikte cam, çerçeve yere 

düşmüyordu, aynı zamanda bir deprem etkisi oluşturuyordu. Yani belirli bir hasarı gece görmek mümkün değildi çünkü 
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helikopterlerle asker indirmeye çalışıyorlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görevli polis memurları uzun menzilli 

tüfeklerle o helikopterleri indirmiyor. Sabaha kadar bu tür çatışmalar devam ediyordu. 

Tabii gün aydınlanınca dışarıya çıktığımızda binanın harabe hâline dönüştüğünü, o botanik bahçesinin bir harabeye 

dönüştüğünü, bahçenin içerisinde o bombadan dolayı çukurların açıldığını, yol üzerinde bulunan otomobillerin 

hurdaya döndüğünü… Bu, helikopterle taranmadan veya uçaktan atılan bombanın etkisiyle oluşan hasarlardı. Tabii, 

orada bulunan, yıllarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçiren oradaki çalışanların birçoğu orayı gördüğü zaman 

inanın ki ağlamıştı. Biz de ağladık çünkü Avrupa’nın, dünyanın önemli meclislerinden bir tanesi olduğunu belirtiyoruz. 

Misafirlerimiz geldiği zaman bunları onurla, gururla gezdiriyorduk. Her bir avizenin her bir eşyanın özel yapım olması, 

bir anlam içermesi, o binanın yapımında Anadolu’daki yapı malzemelerinin kullanılmış olması, bahçesinin bir botanik 

bahçeye dönüştürülmüş olması yani demokrasinin Kâbe’si olarak nitelendirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu 

şekilde bombalarla tahrip edilmesi neticesinde ihanetin boyutunun ne kadar büyük olduğunu anladık ve gerçekten de 

çok üzüldük. 

Tabii daha sonra Meclis çalışmaya devam etti. O harabeleri, misafirlerimizi o bombaların atıldığı yerleri gösterdiğimiz 

zaman, ilk gördüğü zaman insanların çok büyük tepkisi oluyor ama ilerleyen günlerde o tepkinin daha da azaldığını, en 

azından şahsımda azaldığını gördüm. İlk günler yutkunarak anlatırken, zaman içerisinde, artık bunun bir müze olması, 

gelecek nesillere aktarılması gerektiğini, bugün mevcut milletvekillerinin demokrasi için nasıl savaştığını, bundan 

sonraki nesillere anlatılması gerektiğini, bunların da somut birer örnek olduğunu defalarca ziyaretime gelenlere 

hatırlattım. 

Soru 6: O gün, tabii, muhalefet milletvekilleriyle sabaha kadar Meclis'te birlikte olmak, birlikte darbeye karşı gelmek, 

elbette ki demokrasi adına verilen  ve özlemini duyduğumuz bir çalışma şekliydi çünkü 15 Temmuz öncesinde Meclis'te 

gerilim gerçekten çok fazla artmıştı, Meclis'in tatilde olması gerekirken çıkarılması gereken kanunlar nedeniyle Meclis 

tatil edilmemişti ve çok yoğun bir çalışma ortamı vardı. Elbette ki bu kanunların çıkarılmasında, iktidar ile muhalefet 

arasındaki düşünce farklılığı bir gerilime neden oluyordu ve bu gerilim bazen kavgalara dönüşüyordu ama 15 Temmuz 

akşamı, muhalefet partisinin milletvekilleri ile iktidar partisi milletvekilleri arasında bir fark yoktu, hepimiz aynı davayı 

savunuyorduk, hepimiz Meclis'i savunuyorduk, hepimiz demokrasiyi, insan haklarını savunuyorduk ve gerçek anlamda 

Türk milleti olarak ülkemize, bayrağımıza sahip çıkıyorduk. Bu, özlenen bir durumdu diyebilirim. 

Soru 7: Tabii, 15 Temmuz akşamı daha sonradan sayısını öğrendiğimiz 40 milyon civarında insanın Cumhurbaşkanımız, 

Başkomutanımızın bir canlı telefon görüşmesiyle meydanlara çıkması, Cumhurbaşkanımızın halkı meydanlara 

çağırması, davet etmesi neticesinde Türk halkının buna duyarlılık göstererek o tankların, helikopterlerin, zırhlı araçların 

önüne çıkması, kamu kurum ve kuruluşlarını koruyarak özellikle, askerî araçların kışlalara girmesi veya kışlalarda 

bulunan silahlı araçların ve askerlerin kışla dışına çıkmaması için tedbirler almaya başlamaları dünyada örneği 

gösterilemeyecek bir davranıştır. Tabii, burada birincisi, Türk halkının kendi oylarıyla seçmiş olduğu Cumhurbaşkanına 

sahip çıkma duygusu var. Türk milleti tabii, bundan önce yaşanılan darbelerde üzüntüler duymuşlar. Özellikle, merhum 

Adnan Menderes darağacına gönderildiğinde aziz milletimiz bunu kabul etmemiş ama gözyaşlarını içeri akıtmışlar. 
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Bunun Türk milleti olarak üzüntüsünü bugün hâlâ yaşıyoruz. Belki de çok sevdiğimiz, kendi oylarıyla yüzde 52’nin oyunu 
alarak Cumhurbaşkanı yaptığımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başına da bu tür bir olayın geleceğini düşünerek Sayın 
Cumhurbaşkanımızın “Sokağa çıkın.” tavsiyesini tarihten kaynaklanan ve içimizde bir sızı olarak kalan, darbeye karşı 
çıkamama, cesaret gösterememe düşüncesini aşarak Türk milleti o gün meydanlara inmiştir.

İkincisi: Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçek manada sevildiğini ve halkıyla direkt bir diyalog içerisinde olduğunu bu 
olaylar gösterdi. Aynı zamanda da Türk milletinin, özellikle, Orta Doğu’da yaşanan, Irak’ta, Suriye’de yaşanan bu 
olumsuzluğun ülkemize sıçrayacağını düşünerek bu olaylara karşı çıktığını düşünüyorum. Çünkü yıllardır televizyonda 
özellikle, Irak ve Suriye’deki iç kargaşalar neticesinde vatansız kalan insanların büyük bir kısmının ülkemizde misafir 
edildiğini, Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenlerin, mültecilerin denizde boğulduklarını, özellikle, basında çok 
seyrettiğimiz Aylin Bebek fotoğraflarının Türk milleti üzerinde çok olumsuz etki yaptığını düşünüyorum. Bence Türk 
milleti şöyle düşünüyordu: Irak’ta, Suriye’de iç kargaşalar oldu, kardeş kavgası oldu, vatanlarına sahip çıkamadılar, onlar 
Türkiye’ye sığındılar ama bu kardeş kavgası Türkiye’de gerçekleşecek olursa bizim gideceğimiz bir ülke yoktu, bizi kabul 
edebilecek bir ülke yoktu. Tek bir çare vardı, o da ülkemize, bayrağımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaktı. Bu, 
bilinçaltında yatan bir düşünceydi. Bu saikla hareket edildiğini düşünüyorum. Özellikle, bu darbe girişiminin Fetullahçı 
paralel yapılanmadan kaynaklandığını Türk halkı öğrendiği zaman yine bilinçaltında Türk milletinin uğramış olduğu 
haksızlıklara tepki göstermek adına meydanlara inildiğini düşünüyorum ben. Şöyle ki: Her aileden çocuklar üniversite 
sınavlarına giriyordu ama kendi çocukları başarılı olamıyordu, cemaate yakın olan veya cemaat mensubu olan kişilerce 
bu soruların çalındığı, zaten artık hukukça da tescillenmişti, adliye tarafından da tescillenmişti. Velev ki bir üniversiteyi 
öğrenci kazansın, mezun olduğunda devlet memurluğuna girmede haksızlıkların yaşandığı her gün televizyonda ifade 
ediliyordu. Memur olsan bile amir olma, yükselme konusunda cemaat mensuplarının veya taraftarlarının çok hızlı terfi 
ettikleri televizyonda sürekli bahsediliyor ve insanlar bu adaletsizliğe, bu haksızlığa bir dur demek istiyordu. O günkü 
Türk halkının düşüncelerinin bu olduğunu zannediyor ve bu amaçla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir telefon çağrısıyla 
40 milyon insanın gece yarısı sokaklara dökülmüş olması gerçek anlamda bilinçaltında olan bu haksızlıklara dur demek 
veyahut da Türk halkının kendi haklarına sahip çıkma adına hareketi olduğunu düşünüyorum. 

Soru 8: Darbe akşamı Meclis'te haberleşmede çok fazla da bir sorun yaşanmadı çünkü telefonlarımız çalışıyordu. Bütün 
televizyon kanalları canlı yayındaydılar, sürekli birbirlerine bağlanıyorlardı, burada bir sorun yoktu. Darbe girişimi an 
be an Meclis'te olduğu gibi ülkemizin her tarafında takip ediliyordu. Tabii biz Meclis'e geldiğimizde biz de Meclis'in 
çalıştığını gösterme adına bu direnişe, bu darbeye direndiğimizi göstermek adına biz de Meclis olarak yayın yapmak 
-yani Meclis'i açtıktan sonra- istemiştik ama o anda zaten TRT’nin işgal edilmiş olmasından dolayı ve aynı zamanda 
Meclis çalışanlarının özellikle Genel Kurulda televizyonu çalıştıracak olan kişilerin yani teknik personelin Meclis'te 
bulunmaması nedeniyle Meclis televizyonu yayına geçememişti ve Meclis dışında bulunan özel televizyon kanalları 
Genel Kurula çağrılarak, seyyar kablolar çekilerek oradaki oturumu iktidarın ve muhalefetin darbeye karşı direnişini 
ve halkın da direnmesi gerektiği konusundaki söylemleri özel televizyon kanallarıyla, cep telefonlarının kameralarıyla 
canlı yayın yapılarak Türk halkına duyurulmaya çalışılıyordu. İletişim konusunda gerçekte bir sıkıntı yaşanmadı sadece 

Meclis içerisinde teknik personelin bulunamayışından, o saatte oraya gelmeyişinden, getirilemeyişinden kaynaklanan 

bir sıkıntı yaşandığını düşünüyorum. Bireysel olarak bizlerin haberlere ulaşmasında çok fazla bir sıkıntı yaşanmadı. 
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Soru 9: Darbe girişiminin akşamı zaten Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey bir sonraki gün yani cumartesi 

günü Meclis'i olağanüstü toplantıya davet etmişti. Biz sabaha kadar Meclis'te bekledikten sonra tabii uykusuzduk, duş 

almamız gerekiyordu. Cumartesi günü tıraşımızı olarak Meclis'e tekrar geldik. Özellikle tabii darbe artık bastırılmıştı. 

Türk milleti olarak iktidarımıza, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmanın haklı gururunu yaşıyorduk. Tabii milletvekili 

olarak siyasi kimliğimizden dolayı hem seçim bölgemizde hem arkadaş çevremiz bütün ilgisini bize yöneltmişlerdi. Tabii 

Meclis'e geldiğimizde Meclis'in hınca hınç dolu olması ve milletvekillerinin tek bir gayeyle orada toplanmış olmaları 

iktidarın ve muhalefetin aynı söylemler içerisinde olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmişti. Ve beklenilen tablonun bu 

olduğunu belirtmiştik. Ve Meclis'in bu şekilde çalışmasının ülkeye çok katkı sağlayacağını milletvekillerimiz birbirleriyle 

konuşurken duydum. Özlenen bir tabloydu. Gerçekten her şerden bir hayır doğduğuna inanan biriyim. Olağanüstü 

Meclis'in toplantısının birlik beraberliğimizin simgesi olması hasebiyle çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. 

Soru 10 : Ülkemizde daha önce darbeler yaşanmış, darbe girişimleri yaşanmış ama hem tarih bilgimiz hem de annemizin, 

babamızın yaşadığı darbe girişimlerinden öğrendiğimiz bir bilgi birikimi vardı. Özellikle 1960 ihtilalinde halk tarafından 

çok sevilen ve çok yüksek oylarla iktidara gelen Adnan Menderes’in darbe neticesinde idam edilmesi ve bunun halk 

tarafından çok da kabullenilmemesi dilden dile dolaşıyor. Rahmetli Adnan Menderes’in isminin bir konuşmada 

geçmesinde herkes rahmetle, minnetle anıyordu. Millet olarak o gün kendi değerimize sahip çıkamadığımızı ifade 

ediyorduk ama 15 Temmuz akşamı Türk milleti kendi vermiş olduğu oyun takipçisi olduğunu, demokrasinin ülkede artık 

çok daha oturmuş olduğunu, artık kutsallaştığını görüyorum, gördük. Çünkü, Türk milleti şöyle sesleniyordu: “Ben oy 

verdim. Benim oyumla Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu, eğer onun oradan alınması gerekiyorsa yani 

Cumhurbaşkanlığından indirilmesi gerekiyorsa bunu iç veya dış güçler değil ancak ve ancak bunu oy veren Türk halkı 

yapar.” şeklindeki davranışı olarak değerlendiriyorum. 

Tabii, 1960’lı yıllarda yaşanan bu darbe neticesinde babalarımızın boynu büküktü. Bir haksızlığa hem de kendisinin 

vermiş olduğu oyla seçilen insanın haksız bir şekilde katledilmesine göz yummuş olmaları Türk halkında manevi bir 

travmanın geçirilmesine neden olmuştu ama 15 Temmuz akşamı yaşanılan darbe olayında Türk milleti dik durmuştur, 

1960 ihtilalinde yaşanılan üzüntülerin bir daha yaşanılmaması için mücadele verilmiştir. Bu anlamda, çocuklarımıza, 

tarihe çok önemli bir not düşüldüğünü bizden sonra gelen nesillerin bizlerle gurur duyacağını, bir daha darbe girişiminde 

bulunacak iç ve dış güçlerin bir kez değil, bin kez düşünmesi gerektiği konusunda Türk milletinin kararlı, azimli, dik 

duruşunu değerlendireceğini düşünüyorum. 

Soru 11: Tabii, darbe girişiminde uçaklar kullanılıyor, helikopterler kullanılıyor, zırhlı araçlar kullanılıyor, savaş gemileri 

kullanılıyor. Tabii, bunlar sokaklara çıktığı zaman kurşun yağdırıyordu, ateş püskürtüyordu ve çok fazla şehit ve gazi 

veriliyordu. Tabii, Meclis o gün çalışma günü içerisinde olmamasına rağmen, Meclis'te milletvekilleri bulunmuyor 

olmasına rağmen darbe girişimiyle birlikte milletvekillerinin cesaretli bir şekilde “Meclis'i çalıştırıyoruz.” ifadesinin 

darbe yapanlar üzerinde çok büyük olumsuz etki oluşturduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu, milletvekillerimiz 

Meclis'e gelmeseydi, orada 15 Temmuz akşamı olağanüstü toplantıya çağırma daveti yapılmamış olsaydı ve darbeye 

karşı olduğumuzu iktidar ve muhalefet partileri ateşli bir şekilde haykırmamış olsaydı ben Meclis'in bombalanacağını 
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düşünmüyordum. Çünkü Meclis bir simgeydi, mevcut hukuk sistemi, parlamenter sistem çalışıyordu. Her ne kadar 

darbe yapıldığı ifade ediliyorsa da Meclis'in lambaları yanıyorsa, kürsüsünde milletvekilleri darbeye karşı olduğunu 

söylüyorlarsa darbe yapanların gücünün kırıldığını, basit bir terör eylemi olduğunu halk anlayacağından dolayı ve 

böyle Türk halkının olayı algıladığını darbecilerin düşünmesinden dolayı Meclis'in çalıştırılmaması konusunda defalarca 

bombalanmasının nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. Zaten Meclis'i susturamayışlarından dolayı da darbenin 

başarılı olamadığını düşünüyorum. Tabii, milletvekillerinin elinde silah yoktu, silahlı bir mücadelenin içerisinde de 

değillerdi ama Meclis demokrasinin mabedi olarak bilinir, hem madden hem manen Türk halkı üzerinde çok etkili oldu. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclis Başkanımızın, Başbakanımızın aynı yönde açıklamalar yapmasının, milletvekillerinin 

iktidarıyla muhalefetiyle demokrasiye, insan haklarına, hukuka bağlı kalmanın gerektiğini biz seçilmiş milletvekilleri 

olarak “Bizim görev yerimiz, çalışma alanımız Meclis'ten ölürüz de çıkmayız.” ifadesinin hep bir ağızdan seslendirilmiş 

olmasının darbeyi yapanlar üzerinde çok negatif etkisi olurken, dirençleri kırılırken, hınçları artarken aziz milletimiz 

üzerinde de teşvik edici, ülkeye sahip çıkıcı, cesaretlendirici bir manzaranın oluşmasına neden olduğunu düşünüyorum.

Soru 12: İlave etmek istediğimiz konular. Elbette ki büyük bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu darbe girişiminden 

de öteye bir ihanet girişimiydi ama şunu gördük ki: Ülkemizde demokrasi, insan hakları, hukuka bağlılık milletimiz 

tarafından artık kutsal değerler hâline getirilmiş ve millet olarak nasıl bir bayrak, bir ezan için ölmeyi göz önüne alıyorsak 

milletimiz bu demokrasi, insan hakları, hukuk düzeni içinde ölmeyi göz önüne almış ve bunu kutsallaştırmıştır. Bu bize 

neyi hatırlatıyor? Bu millet olmamızın ve birlikte yaşamamızın, birlikte kural koymamızın ve koyduğumuz kurallara da 

birlikte riayet etmemiz bizim seçtiğimiz yöneticilerin başkaları tarafından yönetimden alınmasının, alaşağı edilmesinin 

mümkün olamayacağını, bundan sonra darbe girişiminde bulunabilecek insanların iç ve dış mihrakların, uzantılarının 

bunu yapmakta artık tereddüt yaşayacaklarını, bunu yapmak istedikleri zaman bir defa değil bin defa, bir milyon kez 

düşünmek zorunda kalacaklarını Türk toplumunun formatının değiştiğini, eski geleneksel anlayışlarının kalktığını, artık 

demokratik düzene, insan haklarına, hukuk devletine çok daha bağlı; haklarını ödevlerini bilen, sorumluluğunu bilen 

bir Türk toplumu hâline geldiğimizi görüyorum ve bundan da onur, gurur duyuyorum. Her şerde bir hayır vardır. Ben 

15 Temmuz darbe girişiminin devlet içinde paralel yapılanmanın ortaya çıkmasında şer gibi gözükse de aslında uzun 

zamanlı düşünecek olursak ülkemizin gerçekten bir felaketten kurtulduğunu, Allah’ın koruması altında olduğumuzu bir 

kez daha ifade etmek istiyorum. Eğer bu FETÖ, paralel devlet yapılanması 15 Temmuz akşamı değil de daha ilerleyen 

uygun bir zamanda Türk milletinin zaafa düşeceği bir anda daha sinsice bu hareketi gerçekleştirecek olsalardı sonuç 

olarak değişmeyecekti ama şehit ve gazi sayımızda artış olacağını söyleyebilirim. Yani Türk toplumu bundan sonra -az 

önce ifade ettiğim- demokrasiden, insan haklarından ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmeyeceğini 15 Temmuz akşamı 

gösterdi, bundan sonra da gösterecektir. Tabii, birçok değişik yorumlar yapılabilir, yani “250 tankla çıkmış olsalardı Türk 

milleti ne yapabilirdi?” diye soruyorlar. Ben bugünkü yapılanı aynen Türk milleti gerçekleştirecekti, şehit sayımız 241 

değil, 2.400 olacaktı ama bu hukuka, bu devlete bu bayrağa yine sahip çıkılacaktı diye düşünüyorum. 
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Gazi Meclis'te O Gece

Bülent ÖZ

25 ve  26. Dönem Çanakkale Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihi gelişmeye tanıklık ettiniz. İzniniz 

olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum. 

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz? 

O gün sabah Dilekçe Komisyonu Başkanı ile birlikte Çorum İli Alaca İlçesi Yerinde İnceleme Programı çerçevesinde 

incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a hareket etmiştik. Çorum’daki çalışmaların tamamlanmasının ardından 

Ankara’ya hareket ettim. Yolda telefonla irtibat kurduğum danışmanım Ankara’da olağanüstü bir hareketlilik 

olduğunu, kendisinin TBMM Ala Sosyal tesislerinde olduğunu ve askerî uçakların Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesinde 

alçak uçuş yaptığını ifade etti.  Ankara’ya girdiğimi 10-15 dakikalık yolum kaldığını ne olup bittiğini farklı kanallardan 

soruşturup konuşuruz diyerek kapattık. Sonrasında 22.15 sularında danışmanım tekrar arayarak Yenimahallede MİT’e 

helikopterlerle ateş açıldığı yönünde bilgiler aldığını söyledi, sosyal medyadan Boğaz Köprüsü'nün kesildiği yönünde 

haberleri okuyunca bu durumun gerçekten olağanüstü bir durum olduğunu ve bunun ancak bir kalkışma olabileceğini 

kıymetlendirdim. Aracımı alıp Çanakkale’ye hareket edecektim fakat bu tabloda Ankara’da kalıp, TBMM’de bulunmanın 

ve bir tepki koymak gerekliliğini hissederek Meclis'e geçmeye karar verdim.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Meclis'e geçerken bazı yollar kapalıydı ve şoför başka bir güzergah seçerek bizi Meclis kapısına getirdi. TBMM 

yerleşkesine girişte polis, yanımdaki TBMM personelini içeri almak istemedi ve fakat ben arkadaşların benimle birlikte 

olduklarını ve görevli olarak Çorum'dan döndüğümüzü ifade ederek çalışanların araçlarını alarak çıkmaları konusunda 
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güçlük çıkarmamalarını rica ettim. Anlayışla karşılayarak çalışanların kampüse girmesini sağladım. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz? 

İfade ettiğim gibi Meclis'e geçerken henüz askerî kalkışmanın halka ateş açmaya vardığı bir tablo ortada yoktu. 
Demokrasinin askıya alınacağı bir askerî rejimle Türkiye’nin yaşamasının mümkün olmadığını kıymetlendirdim. Bu 
anlamda da tereddüt etmeksizin Meclis'e geçmeye karar verdim. TBMM’nin saldırıya uğrayabileceği aklımın ucundan 
dahi geçmedi. Ulusal Kurtuluş savaşında dahi hedef haline gelmemiş Meclis'in üniformalı askerler tarafından hedef 
alınabileceğini hiç düşünmedim. O gece bizzat yaşamasaydım da sanırım buna inanmakta güçlük çekerdim. 

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Meclis'e bombalar atılırken içerde olmak; bu durumun kendisi ve insanda yarattığı haleti ruhiye pek kolay anlatılabilecek 
bir durum değil. Sanırım ilk büyük patlama olmalı odamda idim 3. danışmanımla kendimizi koridora attık ve birkaç 
dakika sonra odaya girdiğimde odam kullanılamaz haldeydi, kitaplarım, albümlerim, biblolarım yerlere saçılmıştı. 
Sekreterya ile milletvekili odasını bölen camlar yerinden çıkmış çerçeveleri düşmüştü. Aydınlatma kabloları sarkıyordu. 
Sanırım Yeni Hizmet Binasında bu anlamda hasar oluşan tek oda benim oda olmuş. Odanın o manzarasını gördükten 
sonra bu Cuntacıların gözü dönmüş işgal kuvveti gibi hareket ettiklerini kıymetlendirdim ve ulusun seçilmiş temsilcisi 
olarak bu durumun kabul edilemeyeceğini bu alçaklara güçlü bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini düşündüm. Odamın 
camından adeta TBMM çatısına iniş yapacakmış gibi alçalan bir helikopterin ateş edişini izledim, birkaç kare fotoğraf 
çektim bu alçakların yaptıklarını kaydettim. Daha sonra aşağı indim sağa sola kaçışan, panik haldeki personelle aynı 
kaygı ve endişeyi yaşadım. Düşünün öyle bir psikoloji ki Genel Kurul Binası'na geçmeye karar verdim fakat çok daha 
güvenli olacağı halde tüneli kullanmak aklıma gelmedi, hızlı adımlarla bahçeden yürüyerek Ana Bina'ya geçmeye 
çalıştım. Bahçeden geçerken uçağın dalış yapmasıyla yere abandım, ikinci dalışında da bombayı bıraktı. İlk dalışında da 
bırakabilirdi. Dalış yapan uçaklar oracıkta sizi yok edecekler gibi bir his uyandırıyor insanda. Çok sonra kendi kendime 
sordum neden tüneli kullanmadığımı? Ama mantıklı bir açıklama yok, o anda öyle davranmıştım. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Bombalanan noktaları tabiri caizse üzerinden dumanlar tüterken görmek durumunda olunca bu alçaklara o an 
söylediklerimi burada ifade etmeyi doğru bulmuyorum. Tarih bu alçakları ve bunların arkasındaki emperyalistlerin 
amaçlarını yazacaktır. Unuttukları şey mensubu olmakla onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi ve Yüce Meclis 
bunların ağa babalarına karşıda direnmiş ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'na yön vermiş bir tarihe sahiptir. Bu alçakların 
başarılı olamayacaklarını TBMM’ye saldırdıkları andan itibaren gördüm. Çünkü bu ulus işgalcilere tarih boyunca geçit 
vermemiş bir ulustur. 

6- Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz... İktidar ve muhalefet Milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Geçmişte darbelere karşı net tavır koymuş bir siyasi partinin milletvekili olarak tereddütsüz parlamenter demokrasiden 
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yana tavır koyup, Genel Kurul Salonu'na geçtim. Bombalama sonrası Genel Kurulun toz duman olduğu, camların 

düştüğü esnada Periscope ile canlı yayın yaparak milletimize burada olanları anlatmaya çalıştım. Sayın Bekir Bozdağ ve 

milletvekilleri olarak meclis bombalanmaya devam etse dahi burayı terk etmememiz gerektiğini ifade ettik. O esnada 

periscope ile yaptığım canlı yayın görüntüleri daha sonra bir çok ulusal kanalda yayınlandı. O anlarda benimle canlı 

yayın yapmak isteyen Voice of America kanalına bağlanarak 3G marifetiyle yapılan bağlantıda darbe girişimini kınayıp 

yaşananların demokrasi adına kabul edilemez olduğunu vurguladım. Genel Kurul Salonu'na girdiğim anda içerideki 

milletvekilleri ile aramızda parti farkı olmadığını herkesin aynı hedef etrafında kenetlenmiş olduğunu hissettim. Hatta 

içeri girişimle birlikte Sayın Kahraman’ın bana doğru gelişini ve sarılışını hatırlıyorum. İçerde millî iradeye sahip çıkmak 

adına ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğimizi düşünüyorum. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Her şeyden önce bu FETÖ/PDY Cuntasının hedef gözeterek halkın üzerine ateş açarak yüzlerce yurttaşımızı şehit etmesini 

bu millet asla unutmayacaktır. O gece bu alçaklara karşı direnirken şehit olan sivil, polis, asker herkese milletçe şükran 

borçluyuz. Mekanları cennet olsun. Allah bu millete bir kez daha benzer acılar yaşatmasın. Milletimiz kendine yakışanı 

yapmış ve emperyalistlerin uşaklarına hadlerini bildirmiştir. Milletimizle ne kadar gurur duysak azdır. 

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Dışarıdan haberleri ağırlıklı olarak, Twitter ve WhatsApp üzerinden ve fırsat buldukça milletvekili arkadaşlarım, 

danışmanım ve arkadaşlarım aracılığıyla aldım. Tabii insanın böylesi bir durumda en çok merak ettiği ailesi ve yakınları 

oluyor, eşimle telefonda konuştum ve ilimde bu anlamda bir tehlikenin olmadığını öğrenince onlar adına fazla endişe 

etmedim. Tabii eşim Meclis'in bombalandığı yönünde haberleri televizyonlardan izlediği andan itibaren, benimde 

içerde olduğumu bildiğinden sağlıklı iletişim kuruncaya kadar ciddi bir panik yaşamış. Sonradan eşimle görüştüğümde 

sesi hiç iyi değildi, ağlamaklı idi kendisini teselli edip iyi olduğumu söyledim. Yakınlarım Çanakkale’de ikamet ediyorlar, 

o gece yaralanan veya şehit olan bir yakınım olmadı. 

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Darbe gecesi zaten kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda TBMM’nin bu koşullarda derhal toplanması gerektiğini 

ifade ediyorduk. Bu alçaklara en güçlü yanıtın işleyen parlamenter demokrasi ile verilebileceğini ifade etmiştik. Bu 

anlamda Cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü toplantı ve orada ortaya konan ortak iradeyi Türk Demokrasi Tarihi 

açısından anlamlı ve önemli buluyorum. 

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke... Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Kuşkusuz her darbenin bir ekonomi politiği ve kendi iç dinamikleri vardır, ülkemizin geçmişte yaşadığı darbelerde silahlı 
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kuvvetler mensuplarının halkın üzerine ateş açması, TBMM’yi, kolluk güçlerini ağır silahlarla ateş altına alması gibi 

manzaralar yaşamamıştık. Bundan önceki  darbe süreçlerinde de darbecilerin uluslararası işbirlikleri olduğunu bugün 

daha net bir şekilde siyaset bilimciler, tarihçiler ortaya koyuyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımızın bir benzeri bu 

topraklarda daha önce yaşanmamıştı. İlkokul mezunu sözde bir Hocanın, bir meczubun devletin neredeyse bütün 

kademelerini ele geçirdiği ve bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki devşirmeleri aracılığıyla millete 

meydan okuduğuna tanıklık ettik. Bu Cuntanın eylemini diğerlerinden farklı kılan salt TBMM’nin ve kolluk güçleri ile 

halkın ateş altına alınması değildir. Aynı zamanda bir dini cemaat liderinin ülkemizi vekaleten işgal hareketiydi, neyse 

ki el birliğiyle bu hareketi boşa çıkardık. Ancak öncekilerle benzer yönleri de yok değildi yaşadıklarımızın, sokaklara 

çıkan tanklar, eli silahlı askerler, bu kalkışmayı yöneten emperyalizmin dış desteği. Darbe başarılı olsaydı sıralı 

komutanlardan hangileri işgal kuvvetlerinin başında olacak, hangileri nemalanacaktı bunlar açığa çıkarılmadan bu 

süreç aydınlatılmadan sağlıklı değerlendirmeler yapılabileceğini düşünmüyorum. 

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Burada asıl işi başaran Aziz Milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içerisinde bulunan ve tasfiye edilememiş vatansever 

subay ve astsubaylardır. Elbette bizlerin o gece parlamentodan darbecilere karşı ortak bir ses vermemiz ve millî iradenin 

tecelli ettiği TBMM’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetinin görevde olduğunu vurgulamamız, iktidarıyla muhalefetiyle 

Meclis'te grubu bulunan partilerin ortak tavır koyması, darbecilerin toplumsal destek bulmasını önlemiş, milletimizin 

cesaretini artırmıştır. Milletvekilleri olarak bizler bombalar altında darbecilere karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya ilan 

ettik, bu elbette demokrasi yanlılarına cesaret, darbecilere ise umutsuzluk kaynağı olmuştur. Kurtuluş Savaşı esnasında 

dahi sürekli çalışan Gazi Meclisimizin o gece çalışması ve darbecilere direnmesi halkımıza ve demokrasi yanlısı güçlere 

cesaret vermiştir. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

Bundan sonra benzer kalkışmaların yaşanmaması için sorunun doğru teşhis edilmesi gerektiğini söylemekte fayda 

görüyorum.  Hep ifade ediyoruz kamuda liyakat esas olmalıdır. Kabaca ifade edersem adama göre iş anlayışından, işe 

göre adam anlayışına geçmemiz gerekiyor.  Toptancı bir anlayışla kurumları suçlamak yerine suçluyu cezalandıran bir 

anlayışla hareket etmek ve yeni mağdurlar yaratmamamız gerekmektedir. 15 Temmuz dinci gerici kalkışma sonrası 

okların çevrildiği FETÖ/PDY terör örgütü ile sürdürülen mücadele doğru bir hatta kurgulanmaz ise yaşadığımız devlet 

krizinin derinleşmesi kaçınılmazdır. Bir cemaati temizleyip, başka bir cemaatin devlete yerleşmesine olanak sağlanması, 

yine liyakat sisteminin değil sadakat sisteminin uygulanması sonucunu doğurur. 

Ülkeyi hızla sürüklendiği bu uçurumdan aklıselim ve sağduyu kurtarabilir. Hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, işleyen 

bir demokrasi ve kuvvetler ayrılığı bu tip kalkışmaların panzehiridir. OHAL sürecini fırsata çevirmemek gerekir. Aksi 

halde devlet krizi derinleştirir.
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Canan CANDEMİR ÇELİK

23 ve 24. Bursa, 

25 ve 26. Dönem Gaziantep  Milletvekili

15 Temmuz Cuma günü daha önceden belirlenen programımız kapsamında, Dilekçe Komisyonu Başkanımız Sayın M. 

Belma Satır’ın başkanlığınca komisyonumuza iletilen sorunun yerinde tespiti ve incelenmesi maksadıyla Çorum’un Alaca 

ilçesine gittik. Gün içerisinde  kaymakamlık, belediye başkanlığı ziyaretleri ve sonrasında mağdur vatandaşlarımızın 

da sorunlarını dinleyip tespit ettikten sonra, 15 Temmuz oğlum Ahmet Can’ın da doğum günü olması münasebetiyle 

ailemle bir arada olmak ve bu anlamlı günü birlikte geçirmek  adına saat 19:00 civarında Ankara'ya doğru hareket ettik. 

Komisyonumuzca ziyaret edilen yerlerde ki sorunların çözümü adına fikir alış verişi yaparken, Ankara semalarında 

F-16'ların alçak uçuş yaptıklarını ve Boğaziçi Köprüsü'nün tek taraflı olarak Anadolu tarafından Avrupa yakasına geçişin 

engellendiği haberlerini aldık. Bir kalkışmanın veya darbe girişiminin olma ihtimali üzerinde durmadık. Boğaziçi 

Köprüsü'nün tek taraflı olarak kapatılmış olması, bir terör saldırısı olma ihtimalini ortadan kaldırmıştı. Sonrasında 

Beylerbeyi'nde işletmesi olan bir dostumuzdan, orada yaşananlar hakkında bilgi aldık. Askerin sokaklara indiğini ve 

yönetime askerce el konulduğunu söyledi. Artık bu bir darbe girişimiydi, bir an evvel Meclis'e gitmeliydik.

Eşimle birlikte, abdest alıp iki rekat namaz kıldıktan sonra, çocuklarımızı hızlı bir şekilde TRT Binası'nın karşısında oturan 

bir aile dostumuza emanet edip, gelen talimatlar doğrultusunda hızlı bir şekilde TBMM'ye hareket ettik. Belki son kez 

çocuklarımıza sarılıyorduk belki bir daha kokularını asla duyamayacaktık ama vatan söz konusuydu, o an gözüme 

Suriye’de, Irak'ta yaşananlar geldi. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bu zulmü yaşatmamak adına bu kalkışmaya 

cüret eden hainlerin ellerini kırmak, hadlerini bildirmek için yola koyulduk. Hareket ettiğimizde TRT Bina'sı askerlerce 

kuşatılmış durumda idi. Vatandaşlarımız yaşananlara sessiz sedasız kalmamış, imanıyla, vatan ve millet aşkıyla 

mücadele etmeye başlamıştı. Meclis'e hareket ettiğimiz esnada, tüm eş dost ve akrabalarımızı, bugün vatanı savunma 
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günüdür, bugün namus günüdür diye sokaklara davet ettik. Bir kalkışmanın yaşandığı kesinleştiği andan itibaren dilime 

kalbime bir dua düşüvermişti. Allahım bizler bir bireyiz, bizler bugün varız, yarın yoğuz, bizim ömrümüzden al ona ver. 

Allahım bu ümmeti Muhammedin ümidini bizden alma, onu muhafaza et.  Ya Rabbi tüm mazlumların yüzü hürmetine 

sen onu bize bağışla. Ona hainlerin şerlerini, belalarını ulaştırma. Onların planlarını sen başlarına çevir şeklinde. 

Allahım inşallah yaşıyordur, bir bela isabet etmemiştir diye dua ederken, sosyal medyadan Sayın Cumhurbaşkanımızın 

ve Sayın Başbakanımızın canlı yayına bağlanarak vatandaşlarımıza hitap etmesi bizlere derin bir oh çektirdi. Sayın 

Cumhurbaşkanımızı ekranlarda gördükten sonra, bu darbe girişiminin milletimizin olaya el koymasıyla  Allahın izni ile 

biteceğine, hiç şüphesiz son bulacağına inandım.

O inançla savaş uçaklarının alçak uçuşları altında, Meclis'in Çankaya Kapısı'ndan içeriye girmek için alt yoldan dönüş 

yaptığımız esnada, Meclis'e doğru hareketlenmiş olan bir tank ile karşı karşıya kaldık. O kadar gözleri dönmüş durumdalar 

da ki, aracımızı tankın altına alıp ezmek için üzerimize doğru bir manevra yaptılar. Rabbimin yardımı ve inayetiyle eşimin 

son anda ki manevrası ile ezilmekten kurtulduk. Meclis'e giriş yaptığımızda Genelkurmay Başkanlığımızın önü mahşer 

alanı gibiydi. Genel Kurula geçtik. Ortak deklarasyon açıkladık. Genel Kurul Salonu'nda herkeste bir inanmışlık çok ayrı 

bir cesaret söz konusuydu. Herkesin söylediği tek bir söz vardı, o da burada ölmek var asla Meclis'i işlevsiz bir hale 

getirmek yok idi. Sabaha kadar dışarıda şiddetli çatışmaların yaşandığına ve Meclisimize üç ayrı bomba atarak, nasıl bir 

hainlik içerisinde olduklarına şahit olduk. Meydanlarda sokaklarda canını ortaya koyarak mücadele eden dostlarımızla 

sürekli irtibat kurarak, karşılıklı bilgi alışverişini sağladık.

Uçak ve silah sesleri, hepsi birbirine karışıyordu. Allah'a hamdolsun ki, hepsini bastıran  imanıyla, inancıyla vatanını 

namerde çiğnetmeyen Aziz Milletimizin “tekbir” sesiydi. O gece insanlar ölümü öldürmüşlerdi, herkes çıplak elleriyle 

tankları durdurabileceğine inanmış ve hiç düşünmeden tankın önüne kendisini atacak cesareti göstermişti.

15 Temmuz gecesi; 2007’den beri milletin vekili olarak görev yaptığım bu makama hem milletin vekili hem de neferi 

olarak en kutsal  “görev zamanı”ydı. 

AK PARTİ'li milletvekillerimizden sonra muhalefetten de milletvekillerinin gelmesi millî birlik ve beraberliğimiz adına 

çok önemliydi elbette. Çünkü söz konusu olan vatandı ve söz konusu vatan olunca diğer her şey sadece teferruattan 

ibaretti.

Yaşadığınız en kötü kâbus nedir diye sorsalar; Gazi Meclisimizin, memleketimizin ve aziz milletimizin yaşadığı 15 

Temmuz gecesi gibi bir geceyi hayal dahi edemezdim. Milletimizin vergisiyle alınan uçaklarla, silahlarla, milletin 

vergileriyle maaşlarını alan hainlerce,  milletin Meclis'i bombalanıyor taranıyordu. Bütün zorluklar ve imkânsızlıklar 

içerisinde Genel Kurulu açmak, çalıştırmak ve millete mesaj verebilmek çok önemliydi. Bombalar atılırken dahi hepimiz 

dimdik ayaktaydık ve başaramayacaklarına inanıyorduk.

15 Temmuz darbeler tarihini ters yüz eden bir tarihtir. Bu kanlı girişim ile Türkiye’yi küçültmek istediler. Türkiye’yi bölmek 

istediler. Ama onlar küçültmek istedikçe, bölmek istedikçe, Türkiye büyüdü, büyümeye devam ediyor. Uçak, tank, 

helikopter, top da olsa… İşte "Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez." diyor ya Mehmet Akif, işte sindiremedi. 

Sindiremeyecekler de Allah'ın izniyle.
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Cemil ÇİÇEK

24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

18. Dönem Yozgat, 

20, 21, 22, 23, 24 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili 

Soru 1. Hain darbe girişimini 15 Temmuz gecesi eve geldiğimde öğrendim. Ben Ankara Gölbaşı’nda oturuyorum. Saat 

gece 22.00'yi geçerek dışarıdan eve geldim. Televizyonu açtığımda İstanbul’da Şehitler Köprüsü'nün bir bölümünün 

trafiğe kapatıldığı ifade ediliyor, görüntü eşliğinde canlı yayın yapılıyordu. Aklıma terör konusu geldi. Zaten kısa bir 

süre evvel İstanbul Atatürk Havalimanı'nda terör eylemi gerçekleşmişti. Belki böyle bir girişim ihbarı alınmış olabilir 

diye düşündüm. Bu arada bir eski milletvekili arkadaşım telefonla aradı, (Sayın Sadık Yakut) olayın mahiyetini sordu. 

Ben de muhtemelen terörle ilgili bir sıkıntı olabilir diye söyledim. TV yayınlarını seyrettikçe endişem arttı. Bu arada 

işin aslını öğrenmek için önce eski Genelkurmay Başkanı Sayın Necdet Özel’i aradım. Bize yakın bir yerde oturuyor. 

Kendisi verdiği cevapta karargahı aradığını (Gn. Kur. Bşklığı) hiç kimseye ulaşamadığını söyledi. Şimdi 1. Ordu Komutanı 

Ümit Paşa'yı arayacağım dedi. Daha sonra Emniyet Genel Müdürünü aradım. Cevaben o da net bir şey söyleyemedi. 

Anlaşılıyor ki ortada karışık bir durum var. Zihnimde bazı ihtimalleri düşünürken bu arada kuvvetli bir patlama oldu. 

Öğrendim ki Gölbaşı’ndaki  Özel Harekât Merkezi'ne bomba atılmış. Çok alçakça bir saldırı gerçekleşti. Kırktan fazla 

vatan evladı bu patlamada şehit oldu. Bu arada çok kişiden telefon gelmeye başladı. Ben onları cevaplarken eşimin 

telefonu çaldı. Arayan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Fahri Kasırga’nın eşi Aynur Hanımdı. Biz ailece kendileri 

ile görüşürüz. Bakan- Müsteşar olarak birlikte görev yaptık. Resmi ilişkinin ötesinde bir arkadaşlık ve dostluğumuz var. 

Eşim kendisine telefonda  “Endişe etme, her şey düzelir.” gibi teskin edici sözler söylüyordu. Ben telefonu aldım, ne 

olduğunu sorduğumda “Fahri’yi askerler götürdü.” diye endişeyle ve üzgün olarak cevaplar veriyor ve olayı anlatmaya 

çalışıyordu. 

Aldığım cevaplardan sonra zihnimde durum netleşti. Anladım ki bir darbe teşebbüsü var. Tam bu sırada Sayın 
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Başbakanımız Binali Yıldırım’ın bir kanalda net açıklamasını dinleyince, kendisini telefonla aradım. Belki de ilk 

arayanlardan biriyim. Hemen telefona cevap verildi. Ben kendisine “Hayırlısı olsun, yapacağım bir şey var mı?” diye 

sordum. Cevaben “Arkadaşlar muhtemelen Çankaya Köşkü'nde olacaklar, siz de orada olursanız iyi olur.” dedi.

Ben hemen hükûmet sözcüsü olduğu için Sayın Numan Kurtulmuş’u aradım. Sayın Başbakanla konuştuğumu söyledim. 

“Konuştuğum telefondan irtibat kuralım.” dedim. Hemen üstümü değiştim. Kendisinden telefon bekledim. Kısa sürede 

dönüş olmayınca evde arabam da yoktu. Temin ettiğim bir polis aracı ile evden çıktım. Eşim “Dur gitme işin aslını öğren. 

Her defasında böyle yapıyorsun.” diye bana endişesini izhar etti. Ben hızla TBMM’ye gideyim, şayet Sayın Kurtulmuş’tan 

telefon gelirse oraya geçerim diyerek Gölbaşı-Çetin Emeç Bulvarı, Emniyet Genel Müdürlüğü güzergahından Meclis'e 

gelmeye çalıştım. Yolun bir kısmını yürüyerek Meclis'e ulaştım. TBMM Genel Kurulunda 40 civarında milletvekili vardı. 

CHP’den 3, MHP’den 1, geri kalanlarda AK PARTİ’den milletvekili arkadaşlarımızdı. Sayın TBMM Başkanımız da orada idi, 

kürsüden konuşmalar yapılıyordu. Bu arkadaşlarımızın nasıl haberdar olup geldiklerini bilmiyorum. Bana hiçbir yerden 

davet gelmedi. Kendiliğimden, insiyaki olarak Meclis'e geldim. Yaklaşık 15 - 20 dakika geçtikten sonra TBMM’ye ilk 

hain saldırı yapıldı. Birinci bomba Halkla İlişkiler Binası'na, kısa bir süre sonrada Ana Bina'ya ikinci bomba atıldı. Sonra 

sığınağa indik. Telefon her yerden çekmiyor. Çok değişik haberler geliyor, yorumlar yapılıyordu. Bu arada bulunduğum 

yerden telefonum çalmaya başladı. CNN ve ATV’den arayanlar oldu. CNN ile konuşurken bir patlama daha oldu. Bu 

iki kanalda üç konuşma yaptım. Saldırının nasıl bir vahşet, cinnet ve cinayet olduğunu hele millî iradenin tecelligahı 

olan TBMM’nin bombalanmasının alçakça bir eylem olduğunu ifade ederek milletimize, millî iradeye, demokrasiye 

bağlılığımızı ifade etmeye çalıştım. 

Ne hissettiğime gelince: Doğrusunu isterseniz bir anda siyasete başladığım günden bu tarafa son 50 yıl gözümün önünden 

bir yıldırım hızıyla geldi, geçti. Türkiye bu alçaklığı ve vahşeti yaşamamalıydı diye düşündüm, ülkemiz ve milletimiz adına 

elbette kendi adıma da hayıflandım. Çünkü ben 27 Mayıs 1960 ihtilalinde ortaokul öğrencisi, 1963 Talat Aydemir darbe 

teşebbüsünde lise öğrencisi, 9 Mart ve 12 Mart 1971'de akim kalan teşebbüs ve muhtırada üniversite öğrencisi, 12 Eylül 

1980'de hayata yeni atılmış genç bir hukukçu, 28 Şubat 1997 post modern darbe girişiminde muhalefet milletvekili, 

27 Nisan 2007 e-muhtıra verildiğinde hükûmet üyesi ve hükûmet sözcüsü ve nihayet post modern zındık hareketin 

milletimize yaşattığı vahşetin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihi. Arada yaşanan bu boyutlara ulaşmamış başkaca 

sıkıntılar. Ellialtı senede sekiz çılgınlık, ilkellik, çağdışılık. Yani her yedi senede bir dipten ve derinden yaşadığımız siyasi 

deprem ve gözü dönmüşlük. 

Siyasi hayatımda üç gece sabahladım. 

Birincisi 1991 yılında Amerika’nın Irak’a saldırdığı sene. Rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı. Irak politikasına karşı 
muhalefetten ve TSK’dan tepkiler var. Bunun sonucu olarak o zamanki Genelkurmay Başkanı merhum Necip Torumtay 
görevinden ani olarak istifa etti. Ortalık karıştı. Bu bireysel bir çıkış mı yoksa askerin tavrı mı? Hiçbir şey belli değil. Ben 
o zaman Sayın Yıldırım Akbulut hükûmetinde Devlet Bakanıyım. Türkiye için o gün ve bugün beraberinde pek çok soru 
ve sorun bırakan bir olay. Ayrıntıları çok. İnşaallah başka bir zamana bırakalım. 
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İkincisi 27 Nisan 2007 e-muhtıra olarak bilinen antidemokratik gelişme ve bununla başlayan süreç. Çok söylenmesi 
gerekir, bilinmeyen pek çok yönü var. Yazılanlar ve söylenenler tam gerçeği yansıtmadığı gibi eksik ve yanlış pek çok 
değerlendirme yapıldı. Gün aydınlanınca bir çok kahraman (!) çıktı. Vakıa hiç de öyle değildi.

Üçüncü sabahladığım gece 15 Temmuz 2016, meş'um gece. İlk düşündüklerim bunlar. 

Milletimiz bunları hak etmiyor. Türkiye bir türlü normalleşemiyor. Muhammet İkbal’e atfedilen bir söz aklıma geldi. 
“İslam Dünyası aklını kaybetti, Batı Dünyası vicdanını kaybetti.” Her yedi senede bir akıl kaybının bize yaşattığı travmalar. 
Allaha sığınmaktan ve millete güvenmekten başka bir yol gözükmüyor. İşte böyle karmaşık duygu ve düşünceler. 

Soru 2. Gelişte yaşadıklarımı anlattım. Yolun önemli kısmını yürüdüm. Her taraf telaşla ama sorumluluk ve vatanseverlik 
duygusuyla yollara, sokaklara dökülmüş insanlar. Girişte beni tanıdıkları için yol verdiler. O manada bir zorluk yaşamadım. 

Soru 3. TBMM’nin bombalanacağını aklımın ucundan bile geçirmedim. Bu ülkenin ekmeğini yemiş, okullarında okumuş 
bazı insanların bu kadar alçalacağını nasıl tahmin edebilirdik. İşgal döneminde bile böyle bir vahşet ve bayağılık 
yaşanmadı. Hele de bu saldırı peygamber ocağı diye milletimizin inandığı ve güvendiği TSK içinden bir grubun bunu 
yapması üzüntümüzü daha da derinleştirdi. Meclis'e arka arkaya bombalar atıldığında CHP’den bir arkadaşımız bir 
şey söyledi. “Sayın Başkan iyi ki Meclis Muhafız Taburunu döneminizde Meclis'ten çıkarmışsınız. Değil biz içeri bile 
giremezdik, çok kan dökülürdü.” dedi. Bu ifade çok şey hatırlatıyor. Gerçekten de Tabur TBMM’den çıkartılmasaydı belki 
de bu “Yüce Çatı” darbecilerin lojistik üssü ve ikmal merkezi olurdu. Bu da başka bir düşüncem.

Soru 5. Sabah olup ortalık aydınlanınca vahşet ve alçaklık tüm boyutlarıyla gözlerimizin önündeydi. Bu millet bir daha 

böyle karanlık ve lanetli geceler yaşamasın diye dua ettim.

Soru 6. 15 Temmuz 2016 hepimiz için, milletimiz ve devletimiz için çok önemli bir tarih. Hatırladıkça derin üzüntü 

duyacağız. İçimizden “KEŞKE” diye başlayan sayısız cümleler kuracağız. Hep inanırız “Her zorlukta bir kolaylık vardır” 

“Şer dediğimiz hayır, hayır dediğimiz belki de şerdir, en iyisini Allah bilir.” O gece milletimize layık, şehitlerimizin 

ruhunu şad eden bir tablo yaşadık. Daha evvelki yedi darbe girişimi neticesinde görmediğim bir birliktelik sergilendi. 

İktidar, muhalefet darbeye ve alçaklığa karşı onurlu bir duruş sergiledi. Demokrasiye birlikte sahip çıktılar. 16 Temmuz 

2016 günü yapılan birleşimde kabul edilen manifestoyu sığınakta birlikte hazırladık. 14 Temmuz ve öncesi gerginlik, 

kutuplaşma geride kalmış, kaynaşma, dayanışma, onurla Meclis'i açık tutmanın gururunu yaşamış olduk. Zannediyorum 

ve inanıyorum ki karşılaştığımız ve karşılaşacağımız her sorunu nasıl çözeceğimizin sırrı 15 Temmuz gecesini hatırlamak 

ve o geceyi iyi okuyup anlamlandırmakla mümkün olacaktır. Tüm milletvekillerimize, genel başkanlarımıza, 

medyaya STK'lara ve hepsinden önemlisi 7 den 70'e sokağa dökülen, devlete, demokrasiye, cumhuriyete sahip çıkan 

milletimize minnet ve şükran borçluyuz. Allaha ne kadar hamd ve şükür etsek azdır. Çünkü böyle bir millete mensubuz. 

Ama sonuçta bir şeyi hiçbirimiz, sıfatımız, konumumuz, yaptığımız görev ne olursa olsun unutmamalıyız: Türkiye                                                        

15 Temmuz öncesine dönmemeli. Üslubumuza ve ilişkilerimize özen göstermeli, birbirimizin hukukuna riayet ederek, 

sorumlu davranmalıyız. Hepimizin bir vicdan muhasebesine ihtiyacı var. Kimse kendini dışarda tutmadan nerede yanlış 

yaptığımızı sorgulamalıyız. Bundan sonrada bir DEMOKRATİK TÖVBE yapmalıyız. Geleceğimiz birçok şeyle beraber buna 

bağlı. Değilse kısa sürede eski halimize döneriz. 
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Emrullah İŞLER

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı

24, 25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihî gelişmeye tanıklık ettiniz. İzniniz 

olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum.

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Darbe girişimini akşam saat 10.00 sularında Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ’dan gelen ve bir anormallik olduğunu 

söylediği, benim bu konuda bilgimin olup olmadığını sorduğu telefonuyla öğrendim. Yeğenimin düğününde ve gürültülü 

bir ortamdaydım. Selçuk Bey'i kısa süre sonra arayacağımı söyledim. Hemen salon dışına çıkarak bir arkadaşı aradım, 

bilgisi olup olmadığını sordum. O da hasta olduğu ve o anda istirahatte olduğu için konudan haberdar değildi. Salondan 

ayrılır ayrılmaz eski bir milletvekili arkadaşım aradı o da bir anormallik olduğunu Cumhurbaşkanlığından kimseye 

ulaşamadığını söyledi. Tekrar hasta olduğu için istirahatte olan arkadaşımı aradım. O gerçeği öğrenmişti "Hocam, darbe 

girişimi var ben göreve gidiyorum, hakkını helal et dedi."  Böylece 10.30 gibi darbe girişimini kesin olarak öğrenmiştim. 

Tekrar Selçuk Bey'le görüştüm, Başbakanlığa geçiyorum sen de oraya gel dedi. Bunun üzerine hemen Başbakanımız 

Binali Yıldırım’ı aradım. Bir anormallik mi var Sayın Başbakanım dediğim de evet, bir grubun kalkışması söz konusu ama 

bastıracağız dedi. Ben siz iyi misiniz diye sordum. İyi olduğunu söyledi. Ardından Beyefendi nasıl diye sordum. O da iyi 

endişe edilecek bir şey yok dedi. Bunun üzerine Başbakanlığa geçeceğimi söyledim. Geçin orayı organize edin talimatını 

verdi. Eşimi eve bıraktıktan sonra silahımı aldım ve helalleşerek evden ayrıldım. Genelkurmay’ın oraya geldiğimde 

polislerin yolu kestiğini gördüm. Polisler Sayın Bakanım ateş edildiği için geçmenize izin veremeyiz dediler. Polislere:  

"Bu şerefsizlerle mücadele edeceğiz, gün bugündür, gerekirse hepimiz ölecek ülkeyi bu hainlere teslim etmeyeceğiz, 

Allah’a emanet olunuz." deyip oradan ayrılarak Çetin Emeç Bulvarı'nı kullanarak Çankaya Köşkü'ne geçtim.
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Darbe girişimini kesin olarak öğrendiğimde hiç endişelenmedim. Akşamın bu saatinde yapılan bir darbenin başarılı 

olamayacağını bilecek tecrübeye sahiptim. Nitekim birkaç saat içerisinde darbe başarısız kılındı. Çankaya Köşkü'ne 

vardığımda Bakanlardan Süleyman Soylu ve İsmet Yılmaz; milletvekillerinden Selçuk Özdağ, Abdulhamit Gül ve 

Mehmet Muş; Başbakanlık Müsteşarı ve MGK Genel Sekreteri ve birkaç bürokrat arkadaş oradaydı. Daha sonra Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Hanım geldi. Bir süre sonra Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve Kalkınma Bakanı Lütfi 

Elvan geldi. O sıralarda Meclis Başkanımız İsmail Kahraman geldi. Köşkte iki karar aldık. Bir Meclis'i açmak; iki Ankara 

halkını sokağa çağırmak. Bu kararı Meclis Başkanımız Başbakanımıza iletti daha sonra telefonu ben aldım ve kararımızı 

Başbakanımıza ileterek başka talimatları olup olmadığını sordum. Başbakanımız derhal harekete geçmemizi söyledi.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Aldığımız karar neticesinde Meclis'e hareket ettik. Üzerimizde uçaklar alçak uçuş yapıyordu. Yolda teşkilattan 

arkadaşlarla telefon konuşmaları yapıyor, onları yönlendiriyordum. Bir arkadaşımız Kızılay’da tanktan araçlara ateş 

açıldığını söyledi. ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu kavşağa geldiğimizde bir tankın hızla Cinnah Caddesi'ne doğru 

gittiğini gördüm. Kavşağı Güven Hastanesi istikametine geçerken Kızılay tarafına baktığımda TRT Binası yanında iki 

aracın tankla ezildiğini gördüm. Meclis'in Güvenlik Kapısı'na geldiğimizde kapı otobüslerle kapatılmıştı. Araçtan inerek 

Selçuk Özdağ Bey'le bahçeden Genel Kurul binasına yürüdük. Bu esnada uçaklar üzerimizde alçak uçuş yapıyor, bir 

tank ise Meclis duvarından aşağı doğru hızla gidiyordu. Kulise geldiğimizde bazı milletvekili arkadaşların beklemekte 

olduğunu gördüm. Bizden sonra Meclis Başkanımız da geldi. Çalışanlar olmadığı için bir kargaşa yaşandı. Derken birileri 

anahtarları getirdi. Bakanlar Kurulu sıralarına açılan kapının önünde Meclis Başkanımız ve milletvekili arkadaşlar birikti 

ama kapı bir türlü açılmadı. Bir görevli elinde iki anahtarla diğer kapıya yöneldi. Ben arkasından gittim. O kapı hemen 

açıldı. Böylece o gece Genel Kurula ilk giren ben oldum. Arkamdan Selçuk Özdağ Bey girdi. Henüz salon karanlıktı. Cep 

telefonunun ışıklarından yararlandık. Derken ışıklar açıldı ve arkadaşlar içeri girdiler ilk başta 30 civarında vekil vardık. 

Daha sonra sayı arttı. Önce Meclis Kürsüsü etrafında toplanıldı. Başkan ilk konuşmayı oradan yaptı. Daha sonra Başkanlık 

Kürsüsüne geçti. Partilerin grup başkanvekilleri de kâtip üyelerin yerlerine oturdu ve oradan konuşmalar yapıldı.

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

O gece Meclis'in açılması darbeler tarihinde bir ilk olacağı için tarihe geçeceğimizi biliyordum. Darbe gecesi Meclis'in 

açılması, girişimi akamete uğratacağı için oldukça önemliydi. Bu nedenle Çankaya’daki değerlendirme toplantısında 

Meclis'in açılması gerektiğini en güçlü şekilde savunan bendim. Meclis'i açtıktan sonra "kaybettiler…" şeklinde tek 

kelimelik bir tweet attım. Darbeciler Meclis'in açık olduğunu canlı yayınlarda öğrenince çılgına döndüler ve o gece en 

fazla Meclis'i bombaladılar. Doğrusu o gece Meclis'in bombalanabileceği hiç aklıma gelmemişti. İlk bombayı Genel 

Kurula isabet ettirselerdi çok sayıda ölüm olurdu. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis bombalanınca ve Genel Kurul toz toprak içerisinde kalınca gayri ihtiyari olarak ayağa fırladık. Ben uçağın 



Gazi Meclis'te O Gece

433

arkasından "alçaklar! sizden korkmuyoruz." diye bağırdım. Daha sonra ortalık karıştı. Bir telefon görüşmesi için Genel 

Kuruldan çıktığımda cam kırıklarını ve dökülen sıvaları gördüm. Geri döndüğümde Başkanın ve milletvekillerinin 

sığınağa gittiklerini öğrendim. Daha sonra kah sığınakta, kah Meclis'in içerisinde dolaşarak sabahı ettim.  Bu esnada 

sürekli dışarıdaki arkadaşlarla irtibat halinde kalarak Ankara’da neler olduğu hakkında bilgi aldım. Zaman zaman Arap 

kanallarına canlı bağlanarak başarısız darbe girişimini değerlendirdim. 

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Gazi Meclis'in bombalanması ilk defa oluyordu. Bu bombalamanın bizzat asker üniforması giymiş FETÖ örgütü mensubu 

teröristlerce milletin vergisiyle alınan F-16'larca yapılması her Türk vatandaşı gibi beni de ziyadesiyle üzdü. Bu millet ve 

bu topraklar, tarihinde hiç böyle bir ihanet görmemişti. Doğrusu bu ihaneti anlatacak kelime bulmakta zorlanıyorum. 

Gerek Genel Kurul’da, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz... İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Yukarıda da belirttiğim gibi benim için önemli olan Meclis'in açılması ve darbeye karşıyız mesajının Türk ve dünya 

kamuoyuna verilmesiydi. Bu düşüncemi Meclis'i açtıktan sonra "Kaybettiler…" şeklindeki tek kelimelik tweetimde 

ifade ettiğim gibi gece boyunca bana bağlanan Arap kanallarıyla da paylaştım. Muhalefet partilerinden milletvekili 

arkadaşlarla darbeye karşı birlikte mücadele etmek doğrusu güzel bir duyguydu. Zor zamanda olması gereken birliktelik 

görüntüsü başarısız darbe gecesi verilmişti. Bu birlikteliğin darbe sonrası devam etmesi memnuniyet vericidir.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Her ne kadar 15 Temmuz gecesi pek çok ilk yaşansa da o gecenin en büyük kahramanı milletin bizzat kendisidir.                            

15 Temmuz gecesi bu milletin torunları, dedelerinin 27 Mayıs’ta yaşadığı utancın tekrarlanmasına müsaade etmedi. 

Başka bir ifadeyle torunlar, dedelerinin  “27 Mayıs’ta darbeye karşı koyamadık, Menderes’in asılmasına engel olamadık.” 

şeklindeki hayıflanmalarını tanklara ve uçaklara meydan okuyarak boşa çıkardı. Milletimiz 15 Temmuz gecesi iradesinin 

bir kez daha çalınmasına, gasp edilmesine izin vermedi. Son yıllarda elde ettiği kazanımlarını bir avuç millî irade 

hırsızı ve demokrasi düşmanına yem etmedi. Bu asil ve cesur duruşuyla Türk milleti, darbelerin nasıl önleneceği ve 

demokrasiye nasıl sahip çıkılacağı konusunda bölge ülkelerine ve dünyaya bir ders vermiştir. Bu nedenle bundan sonra 

darbe yapmak isteyenlerin akıllarının bir köşesinde halkımızın bu asil duruşu hep olacaktır. 

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Meclis'e gelmeden ve Meclis'te iken sürekli akraba, eş, dost, tanıdık ve arkadaşlarla irtibat halindeydik. Meydanlarda 

neler olduğunu takip ediyorduk. Akrabalarım meydanlardaydı. Oğlum, damadım, kardeşim, kayınbiraderim ve 
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yeğenlerim Ankara’da farklı alanlardaydı. Kimisi Genelkurmay Kavşağı'nda, kimisi Külliye'de bazıları da Kızılay 

Meydanı'ndaydı. Dolayısıyla hem akrabalarımdan hem de arkadaşlardan dışarıda neler olup bittiği hakkında sürekli 

bilgi alıyordum. O gece maalesef bazı teşkilat mensuplarımız şehit oldu, bazıları yaralandı. Şehitlerimize Allah’tan 

rahmet, gazilerimize şifa diliyorum.

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

O gün tekrar Genel Kurula girmek çok farklı bir duyguydu. Eğer darbe başarılı olsaydı parlamentoya kilit vurulacak ve 

bir daha oraya giremeyecektik. Bir yanda yaşananların üzüntüsü, diğer yanda darbecilerin püskürtülmesinin haklı 

gururuyla ve bütün grupların katılımıyla çok şükür darbe girişiminden sonraki olağanüstü toplantıyı gerçekleştirdik.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe Girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

İlk defa bir darbe girişiminde bu denli kan dökülmesi darbecilerin ne kadar acımasız olduklarını ve ne denli kararlı 

olduklarını ortaya koymuştur. Çok şükür milletimiz top yekûn darbecilerin hesabını boşa çıkarmıştır. Allah böyle bir 

acıyı bu millete, bu ülkeye bir daha yaşatmasın. Bu girişim bir darbeden ziyade bir işgal hareketiydi. Başarılı olsaydı bu 

ülkenin bağımsızlığı ipotek altına alınacaktı.

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Milletin vekillerinin ilk defa bir darbe girişiminde Meclis'i açması tarihi bir hamleydi. Darbecilerin psikolojilerini 

bozmada son derece etkili oldu. Bu nedenle en fazla bombalanan yer oldu. Vekiller de asiller yani millet gibi o gece 

yapılması gerekeni yaptı. Dolayısıyla o gün Meclis'te olan başkanımız ve bütün milletvekili arkadaşlarıma böyle bir 

tarihi ana şahitliklerinden dolayı tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

15 Temmuz’da milletimiz darbecilere darbe yapan bir halk olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz milletimizin demokrasi 

bilincini güçlendirmiş, millî iradeye sahip çıkma arzusunu artırmıştır. 15 Temmuzda oluşan millî birlik ve demokrasi 

anlayışının ve 7 Ağustos ruhunun Türkiye’nin geleceği için devam etmesi elzemdir. Bu ruhu devam ettirdiğimiz takdirde 

her türlü meydan okumalara rahatlıkla karşı koyabiliriz. Türkiye’nin son yıllarda ciddi meydan okumalarla karşı karşıya 

olduğu bir gerçektir. Bir başka gerçek ise milletimizdeki demokrasi bilinci, vatan, bayrak ve ezan aşkıdır. Söz konusu 

bilinç ve aşk 21. yüzyılı Türkiye asrına dönüştürmede etkili olacaktır. Milletimizin ve ülkemizin önü açıktır. Bundan kimse 

şüphe duymasın. Önümüzdeki yılların getireceği güzel günleri inşallah hep birlikte yaşayacağız.

Saygılarımla.
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Erkan AKÇAY

MHP Grup Başkanvekilli

23, 24, 25 ve 26. Dönem Manisa Milletvekili

SORU 1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

CEVAP 1- 15 Temmuz akşamı saat 10.00 civarında Balgat’ta açık havadaydım. Jet uçaklarının alçak uçuş yaparak Ankara 

semalarında tur atması dikkat çekiciydi. İlk dakikalarda herhangi bir olumsuz düşünceye sahip olmamakla birlikte bu 

uçuşların devam etmesi şüphe ve endişeyi de beraberinde getirdi. Daha sonra televizyon ve diğer haber kaynaklarından 

olumsuz ve olağan olmayan bazı askerî hareketlilik olduğu ortaya çıkmaya başladı. Artık bir kalkışmanın olduğu açıkça 

belli olunca doğrudan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne intikal ettim. Genel Merkezimizde hadiseleri kısa bir 

süre daha izledikten ve Genel Başkanımızla istişareden sonra TBMM’ye gitmenin ve Ankara’da bulunan milletvekilleriyle, 

diğer partilerin milletvekilleriyle birlikte Meclis'i toplamanın ve darbe teşebbüsüne karşı durmanın ülkenin selameti 

bakımından faydalı olacağı kanaatine vardık. Zaten Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli darbe teşebbüsünün ortaya 

çıkmaya başladığı ilk dakikalarda Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ı arayarak bu hain teşebbüsün karşısında, hükûmetin ve 

devletin yanında olduklarını bildirmiş ve bu açıklaması televizyonlardan yayınlanmaya başlanmıştı. Genel Başkanımızın 

talimatıyla AKP ve CHP grup başkanvekilleri ve Meclis Başkanımızla temasa geçtim ve Meclis'e hareket ettim.

SORU 2 -TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

CEVAP 2- Meclis'e gelişte herhangi bir zorluk yaşamadım. Ancak Meclis'in bahçe kapıları araçlarla ve Meclis'in 

otobüsleriyle tedbir amaçlı kapatıldığı için yaya olarak Meclis Genel Kuruluna geldim. Meclis Kavşağı'nda, Genelkurmay 

önünde ve Kızılay yönünden gelen yol ve kaldırım üzerinde darbeye karşı gelen vatandaşlarımız da toplanmaya 

başlamıştı. 
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SORU 3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de 

bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz?

CEVAP 3-  Meclis'e gelirken darbeciler tarafından mutlaka Meclis'i ele geçirme teşebbüsünde bulunulacağını tahmin 

etmek zor değildi. Şartlar ne olursa olsun TBMM’yi açmanın ve darbeye karşı sert ve kararlı bir duruşun sergilenmesinin 

tarihi bir sorumluluk olduğunu düşündüm. Ancak TBMM’nin savaş uçaklarıyla alçakça saldırıya uğrayabileceğini asla 

tahmin etmezdim.

SORU 4-  Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

CEVAP 4- Genel Kurulda konuşmalarımızı yaparken bomba atışlarıyla Genel Kurul Salonu, zemini ve bütün bina bir 

sarsıntı geçirdi. Genel Kurul Salonu bir toz bulutu içerisinde kaldı. Ama Genel Kurul Salonu isabet alsaydı tavanda asılı 

16 adet büyük avizenin kopuşuyla birlikte can kayıpları yaşanabilirdi. Bomba atıldığı esnada bunun eski darbelerde 

olduğu gibi değil, çok farklı tamamen Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarını hedef alan imha ve işgal teşebbüsü 

olduğunu hissettim. Bombalamanın ardından gerek helikopterlerle gerekse de tanklarla Meclis'e girme teşebbüsünde 

bulunulduğunu öğrendik.

SORU 5 - Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

CEVAP 5- Bombalama esnasında tek düşündüğüm her ne olursa olsun kesinlikle ölümü göze alarak dik onurlu bir şekilde 

darbecilere karşı direnme ve gerekirse çatışılması gerektiğini düşündüm. 

SORU 6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz... İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

CEVAP 6- Genel Kurul çalışmalarına devam ettiğimiz anlarda Meclis Ana Bina'nın bombalandığı esnada hepimizin 

darbe girişimi karşısındaki inancımız arttı ve bu inanç TBMM’nin darbe girişimi karşısında teslim olmayı ret ettiğini 

bütün dünya kamuoyuna bildirdi. O anlarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli ve kritik anlarından birini yaşayan 

ve tarihi bir görev üstlenen bir kişi olmanın gururu ve kararlılığını hissederken diğer yandan da Dünyaya çok önemli 

bir mesaj verdiğimizin farkındaydım. Bu mesaj sokaklarda tankların önüne yatarak, silahların karşısında korkusuzca 

dimdik durarak darbe girişimine direnen vatandaşlarımızın kararlılığıyla birleşerek ülkemizin devletiyle ve milletiyle 

demokrasiye ve millî iradeye sahip çıktığını haykırmaktaydı. Elbette ki bu olayların yaşanmasını hiçbirimiz istemezdik. 

Ancak işgal ve imha girişimi karşısında da susmadık, sinmedik. O gün bombalar altında Meclis koridorlarında tarihi bir 

duruşun parçası olduğumuzun gururunu yaşıyorduk.

SORU 7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî İradeye sahip çıkmak 

için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 

77’ye sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

CEVAP 7- Türk milleti 15 Temmuz akşamı ihanete, işgale karşı tutumunu en net bir şekilde ortaya koymuştur. Türk milleti 
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her nasıl ki terör örgütü PKK’nın saldırıları karşısında ülkesine ve devletine sahip çıkmışsa bir başka terör örgütü FETÖ’nün 

işgal ve imha girişimine karşı da sessiz kalmamıştır. O gece milyonlarca vatandaşımız hayatları pahasına devletinin 

işgalcilerin eline geçmesine karşı çıkmıştır. Milletimizin bu tutumu Dünya Demokrasi Tarihinin altın sayfalarına girmiştir. 

15 Temmuz akşamı milletimiz demokrasiye, Cumhuriyetin kazanımlarına, kurumlarına ve millî iradeye sahip çıkmanın 

destanını yazmıştır.

15 Temmuz akşamı Türk milleti suni bir varlık olmadığını bir kez daha göstermiştir ve çetin günlerden geçerken varlığına 

biçilen kefeni yırtıp atmıştır. Şüphesiz ki milletçe bir demokrasi ve devlet şuuruna sahip olmasaydık bu iradeyi ortaya 

koyamazdık. Bu iradeyi göstererek darbeye karşı çıkan büyük Türk milletinin her bir ferdiyle övünüyoruz.

TBMM’de de milletvekilleri siyasi parti ayrımı yapmaksızın yek vücut halde darbe girişimine direndi. TBMM’deki bu 

tutum işgal ve ihanete karşı duruşun sembolü haline gelmiştir. Türk siyasetinde müzakere ve uzlaşmaya dayalı bir zemin 

ve atmosfer oluşmuştur. Bu zemin 7 Ağustos günü İstanbul Yenikapı Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi 

parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşen ve yüzbinlerce vatandaşımızın bir araya geldiği mitingle taçlanmıştır.

Bu zemin ve atmosferi ülkemizde demokrasiyi ve hukuk devletini daha da geliştirmek başta iktidar sahipleri olmak 

üzere bütün siyasi aktörlerin ve kurumların görevidir. 

SORU 8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

CEVAP 8- Meclis'teyken dışarıyla iletişimimiz cep telefonlarımız aracılığıyla gerçekleşiyordu. Kimi zaman televizyonlardan 

son dakika bilgilerini alan yakınlarımızla görüşüyorduk; kimi zaman da sosyal medya aracılığıyla gelişmeleri takip 

etmeye çalışıyorduk.

Ülkemizde yaşanan ve bizim Meclis'te yaşadığımız o kritik saatlerde; eşim, iki oğlum, annem ve kardeşlerimle sürekli 

görüşmelerimiz oldu. Birbirimizi bilgilendirdik, moral verdik, dualar ettik. Ailemin dua ve desteği müthiş bir sinerjiydi. 

Hani  “Ölsem de gam yemem!” denir ya, tıpkı öyle. 

SORU 9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

CEVAP 9- Çok zor bir gece geçirmiştik. Gün ağardıktan sonra da tehlike geçmiş değildi. Sığınıktan çıktığımızda dahi her 

an tetikteydik. Saat 17.00’da toplanan Genel Kurulda milletvekillerinden dinleyici localarındaki misafirlere kadar ihanet 

şebekesine karşı tutumun kararlılığını görmek, Genel Kurul olarak yek vücut olmak bu darbe girişiminin hiçbir zaman 

başarılı olamayacağını göstermişti. Bu hissiyatı görmek, vatandaşlarımızdan gelen olumlu mesajları almak en büyük 

gururumuz oldu.

SORU 10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke... Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe 

Girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

CEVAP 10- Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü darbeye ve darbe girişimine karşı ilkesel olarak karşı çıktık. Bu tür 
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faaliyetlere karşı hiçbir zaman konjonktürel davranmadık. 15 Temmuz akşamı da ilkesel duruşumuzu devam ettirdik. 

Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren hızlı bir şekilde tepkimizi gösterdik.

15 Temmuz Darbe Girişimi bugüne kadarki bütün darbelerden ve darbe girişimlerinden farklı bir anlam içermekteydi. 

15 Temmuz girişimi topyekûn Türkiye Cumhuriyeti'nin kurum ve kuruluşlarını, Türk milletinin iradesini, cumhuriyetin, 

Kurtuluş Savaşı’nın kazanımlarını hedef almıştı. Bu hedef için her türlü hainlik yapıldı. TBMM 7 kez bombalandı, 

sokaklardaki vatandaşlarımıza helikopterlerden ateş açıldı. Bu girişim ihanet şebekesinin işgal ve imha girişimiydi. 

Girişimin başladığı ilk anlardan itibaren bu gerçeği görmek mümkündü. 

SORU 11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından 

teşebbüs edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda 

Meclis’te bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

CEVAP 11- Darbe girişiminin başarısız olmasının en önemli unsuru birlik ve beraberliğimizi korumamızdı. Sokaklarda 

Türk milleti darbe girişimine karşı direnirken TBMM’de bizler onların iradesine, milletimize, devletimize sahip çıkma 

gayretindeydik. Şüphesiz ki TBMM bu süreçte psikolojik bir eşikti. Girişimin ilk anlarından itibaren TBMM’nin açık 

olması, siyasi partilerin ve milletvekillerinin gerek Meclis kürsüsünden gerekse de çeşitli iletişim araçlarıyla mesajlarını 

kamuoyuna iletmesi darbe girişimine karşı dik duruşun en önemli unsurlarından birisi oldu. Bu nedenledir ki TBMM 

tarihinde ilk kez bu terör örgütü tarafından hedef alınmıştır.

Kurtuluş Savaşı’nda Polatlı’dan gelen top sesleri altında çalışmalarına devam eden, o işgal günlerinde dahi tek bir 

kurşun dahi atılamayan TBMM 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin en önemli hedeflerinden birisi oldu. Çünkü Meclis 

millî iradedir, millî birliktir, millî duruştur. Meclis'in sindirilmesi veya işgal edilmesi hiç şüphesiz darbe girişiminin en 

önemli hedeflerinden birisiydi. TBMM’yi açık tutarak işgalcilere karşı en büyük darbeyi vurduğumuzu düşünüyorum.

SORU 12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

CEVAP 12- Türk siyasetinin bu darbe girişiminden çıkaracağı mesajlar vardır. Öncelikle demokrasiden vazgeçemeyiz; 

çünkü demokrasiden taviz, istikbal ve istiklalden kopuş demektir. Her türlü demokrasi dışı arayış ve tavrı reddetmeliyiz. 

Ülkemiz üzerinde proje yürüten çetelerin, paralel yapıların, terör örgütlerinin sonu her zaman hüsran olacaktır. Siyasi 

görüş ve düşünce farklarımız elbette vardır ancak değişmeyen bir gerçek, hepimiz Türk milletinin birer mensubuyuz. 

Biz Türk milletiyiz, Türkiye Cumhuriyeti’yiz. Sonsuza kadar, ayrışmadan ve çatışmadan bir arada yaşamaya, 1915’te 

Çanakkale’de, 1921’de Sakarya Savaşı’nda, Büyük Taarruz’da ant içtik. Aziz vatanımızın huzur ve inkişafı için çalışacağız, 

demokrasimize ve hukukumuza sahip çıkacağız, birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün kurumlarıyla korumalıyız. Adı, sıfatı, iddiası ne olursa olsun hiçbir örgütlü informel 

yapının, meşru görünümlü de olsa ister cemaat, ister tarikat, ister hizmet hareketi, ister loca ne olursa olsun, devlette 

söz sahibi olmasına, kadrolaşmasına, sızmasına meydan verilmemeli, göz yumulmamalıdır.

Devlete, vatana, Anayasa ve kanunlara sadakati olmayan hiç kimseye devlette yer ve makam verilmemelidir. 
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Erol KAYA

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

24, 25 ve 26. Dönem AK PARTİ İstanbul Milletvekili

S. 1. 15 Temmuz günü Bolu-Düzce Belediyesi ziyaretlerim vardı. Sonrasında, Hendek ve Akyazı’da aile ziyaretlerim 

sırasında Saat 22.00'de Köprü’de tank var terör saldırısı ihtimali dendi değerlendirdik.

22.45  İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk Bey aradı ve darbe oluyor dedi.

23.00 Sakarya-Akyazı’dan karayoluyla hemen Ankara’ya yola çıktık. Darbe ülkeye/millete/hükûmete yapılıyordu. Biz 

milletin temsilcileriydik ve Meclis'te olmalıydık.

S. 2. Sakarya-Hendek’den İstanbul istikameti trafiğe kapatılmıştı. Ankara istikametimizdi. Ankara girişinde iki cemse 

askerî araç yolu kesmişti. Araçlarımıza silahları çevrildi. Biz geri çıkarak farklı yoldan devam ederek Ankara’ya zorlukla 

ulaşabildik. TBMM Dikmen Giriş Kapı'ya vardığımızda TBMM kapısı iki otobüsle kapatılmıştı. Kaldırımdan zorlayarak 

giriş yapabildik.

S. 3. Ankara bombalanıyor uçaklar ses duvarını aşıyordu. Görünüşe göre ölüme gidiyorduk. Ancak inanıyordum ki Hz.       

Ali (r.a.) kendisine seni öldürecekler sözüne “Elimde ecel gibi kalkanım var bir şey yapamazlar.” sözü aklıma geldi. ‘’Evet 

ecel bizim kalkanımızdı geldiyse yapacak bir şey yok. Gelmediyse kimse bir şey yapamazdı’.’

S. 4. Meclis'e bomba atılması belki dünya siyasi tarihinde çok az görülür hadiselerden bir tanesi. İnanılmaz bir şey. Yani 

ihanetin bu kadar yüksek olacağını düşünmemiştim. Hiç korktum mu? Bugün belki rahat söylüyoruz ama Elhamdülillah 

hem personelimle, şoförüm ve danışmanlarımla beraberdim. Onlarla da paylaştığım gibi; Allah’ın takdir ettiği ömür ne 

ise orada bitecektir. Dolayısıyla keyifliydi çünkü işin ucunda şehadet vardı. Bence keyifliydi.
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S. 5. Meclis'e en son bomba atıldığında ben sığınaktan yukarı çıkmıştım ve Meclis Başkanvekilinin odasına geçtim, 

kuru bir kırmızı kalem aldım, tam o sırada Meclis'e en büyük bomba, yani son bomba atıldığında danışmanım koşarak 

geldiğinde “Başkanım lütfen aşağıya sığınağa inelim.” dediğinde, aynı ifadeyi ona bir kez daha söylemiştim. “Elimizde 

ecel gibi bir kalkanımız var geldiyse yapacak bir şey yok gelmediyse kimsenin yapacak bir şeyi yok.”

Dolayısıyla, Meclis'te sabah namazından sonra yukarıya çıktığımızda gördüğümüz, hakikaten Meclis'in hali korkunçtu. 

Bombanın tesiriyle üst katlar harap olmuştu, cam kırıkları ve toz duman içindeydi. Tüm Meclis'i gezdim gördüğüm bu 

Meclis'in tarihindeki en utanç verici görüntüsüydü.

S. 6. Meclis, iktidarıyla, muhalefetiyle darbecilere karşı ve o günün atmosferiyle bence ‘’siyasi bir kimlikten uzak, 

insani bir kimlikle’’ çok net bir duruş sergiledi. Hem Genel Kurulda hem sığınakta. O gün Meclis'te bulunan 100’e 

yakın milletvekilinin her birini tek tek tebrik ediyorum. Bence bu ülkenin kaderinde evet milletin duruşuyla, Meclis'in 

duruşunu birlikte değerlendirmek gerekir. 

Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakanın çağrısıyla millet net bir duruş ortaya koydu. Meclis'deki diğer siyasi parti 

üyesi milletvekillerimiz; AK PARTİ, CHP ve MHP’den olmak üzere orada bulunan milletvekilleri, bu ülke tarihinin en 

önemli şahitleri ve en önemli kaderini etkileyen insanlarıdır.

S. 7. Zannedersem 1445 Fatih’e karşı yapılmış. Huruç Harekâtın'dan bu yana yapılmış 600 yıllık darbeler tarihinde, 

darbeyi yapanlar, iktidarı alaşağı etmeye çalışmış ve süreçte iktidar ile darbe arasında geçen bir süreç olmuştur. Burada 

gerek Osmanlı'daki iktidardan indirilen padişahlar ve rahmetli Menderes ile beraber değerlendirildiğinde, darbeye 

kalkışanlara karşı çok fazla siyasal iktidarın yada mevcut iktidarın bir tepkisi yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde son 

100 yılda ilk defa AK PARTİ 2007 deki e-muhtıraya karşı bir duruş sergiledi. Dolayısıyla millet siyasi iktidarın darbelere 

karşı duruş iradesini 2007'de görmüştü ve samimiyetini test etmişti. Kefenleriyle yola çıkan iktidar mensupları ve Sayın 

Cumhurbaşkanımızın şahsında bütün Parlamento ve AK PARTİ ailesinin duruşunu gördü. Millet bunu benimsedi ve 

sandığa yansıttı. 2015 ve 2016 yılında da o çağrıya 2007 yılından aldığı ilhamla 15 Temmuz gecesi duruşuyla sahada 

gösterdi. O gece millet ve iktidar birlikte cevap verdiler. Bence bu müthiş bir hadisedir ve yeni bir kahramanlık destanı 

yazmanın en önemli göstergelerinden birisidir. 

Burada bir şey daha söylemek isterim. Kazan, kalkışmanın ve darbenin yaşandığı en önemli üslerden bir tanesiydi. 

Kazan’daki Akıncı Üssü’nün bombalanmasını, Sayın Başbakanımız Eskişehir’deki Komutanı arayarak pist bombalansın 

demişti. O komutan “Efendim yazılı bir emir gönderin.” dediğinde Sayın Başbakan kendisine “Bu dinlediklerin yazılı 

emirdir.” demişti. O gün bu ülkenin kurmay aklı en stratejik aklı Akıncı Üssü’nün bombalanmasını öngörüyordu. 
Kazan’daki köylülerimiz ve muhtarlarımızda Akıncı Üssü’nün ne büyük bir belaya ülkeyi düçar ettiğini görerek, milletin 
kendi irfanıyla yola çıktığında neler yapılacağının en büyük göstergesini yaptılar ve samanlıktaki balyalarını alarak, 
anızlarını yakarak Akıncı Üssü’ndeki uçakların kalkmasını engellediler. Yani bu ülkenin stratejik aklı Akıncı Üssü’nün 
bombalanmasını, bizim köydeki sıradan dediğimiz vatandaşlarımızda irfanlı duruşunu sergilemiştir. Bu, ülkenin irfanı 
ile devlet aklı birleştiğinde neleri ortaya koyacağının en büyük göstergesidir. 
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S. 8. Çok ilginç ben o gece sürekli telefonla hem eşimle, hem ailemin diğer fertleri ile, annemle çocuklarımla telefonla 
konuştum. Eşim Ankara’daydı ve yalnızdı, kendisine başka bir eve nakledeyim sorusuna red cevabı vermişti. Allah’ın 
takdiri ne ise o olur demişti. Dolayısıyla darbe girişimi esnasında bizim, bence tıpkı Bedir’de olduğu gibi, insanlarımız 
Allah için yola çıktılar ve imanları gereği ne gerekiyor ise onu yaptılar. 

15 Temmuz gecesi, özellikle Belediye Başkanlığım zamanında birlikte çalıştığım yaralanan kardeşlerimiz var, gazi olan 
arkadaşlarımız var.

S. 9. Darbe girişiminde Meclis'in olağanüstü toplanması doğruydu. İsmail Kahraman Bey'i tebrik ediyorum. Bence 
Sayın Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın darbeye karşı duruşu nasıl anlamlıysa ve önemliyse Sayın Meclis 
Başkanımızın TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırıp, Meclis'i açması ve çalıştırması o kadar önemlidir. O gün Meclis 
bombalanırken özellikle içeriye giren polislere lütfen burayı boşaltalım ifadesi, insanlara karşı hiçbir yere gitmiyoruz 
ifadesi çok önemsenmesi gereken bir durumdur. Kürsüde konuşan diğer parti milletvekillerimizi de tebrik etmek gerekir.

S. 10. Önceki darbeler ile karşılaştırdığımızda, bu darbenin en kahpece, en alçakça, en rezilce yapılmış bir darbe 
olduğunu söyleyebilirim. Bu darbe milletin bizatihi kendisine, millet için var olduğunu iddia eden hainlerce yapılmıştır 
ve millete karşı bir kalkışmadır. Dolayısıyla bu ülkenin siyasi tarihine utanç sayfaları olarak geçmiştir. Milletin içerisinde 
barınan bir kısım hain odakların millete nasıl silah doğrulttuklarına hep birlikte şahit olduk.

S. 11. Bence Meclis’in darbe girişimine karşı oynadığı rolü, aslında o gece Meclis açıldıktan sonra Meclis’in 
bombalanmasıyla gördük. Meclis’te Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanımızın darbeye karşı duruşuna 
Meclis’te farklı siyası partilerin ittifakı ve topyekûn bu milletin iradesinin tecelligahı olan Parlamentoda darbeye karşı 
duruş, onları, yani hainleri çıldırtmıştı. Bence asıl kırılma noktalarından bir tanesi Meclis'in o toplantıyı yapmasıdır.

S. 12. İlave husus;

O gün başta 241 şehidimiz, 2000'den fazla gazimiz ve Parlamentoda bulunanlar bu ülkenin kaderinde önemli bir rol 
oynadılar. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Bu ülkenin siyasi tarihine şeref ve şan ile geçtiler, Allah emeklerini zayi 
etmesin.

Teşekkür ediyorum.
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Hacı Bayram TÜRKOĞLU

24, 25 ve 26. Dönem Hatay Milletvekili

Hain Darbe Girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

15 Temmuz 2016 gecesi; hain Fetullahçı Terör Örgütü mensupları (FETÖ) tarafından, Türk demokrasisine yapılan bir 

darbe girişimiydi. Haberi aldığımda Ankara Gölbaşı tarafına 30 km'lik bir mesafedeydim. Bir dost Meclisi'nde kritik 

yapıyorduk. Ailem de yanımdaydı. Başbakanımızın açıklaması, Cumhurbaşkanımızın aziz milletimizi, demokrasiye 

sahip çıkmaları, darbecilere karşı millî iradeyi hâkim kılmaları noktasında meydanlara davet etmesi sonucu ben de saat 

01.45 de TBMM Başkanımızın ve grup yönetimimizin mesajlı çağrısı ile TBMM çalışmalarına katılmak için hareket ettim. 

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM’ye gelirken eşim ve kızım yanımdaydı. Onlar beni yalnız göndermek istemediler, bana eşlik ettiler. Dikmen 

Caddesi boyunca, ellerinde Türk bayraklarıyla yaya olarak ve araçlı olarak insanlar Genelkurmay- TBMM istikametine 

geliyorlardı. Dikmen Kapı'dan araçla giremedik. Aracı Dikmen Kapı TBMM - Genelkurmay arasına park ettik. 

Genelkurmay önünde 6-7 bin insan vardı. Ben eşim ve kızım Dikmen Kapı'dan TBMM’ye 02.30 sularında yaya olarak 

polis noktasından geçtik. Kapıdaki yiğit polislerimize dua ettim. Onlar kararlı şekilde “Biz şehit düşmeden hiçbir 

darbeciyi (FETÖ’cü) kapıdan içeri sokmayacağız dediler.” kapıdan 60-70 metre içeride TBMM Ana Bina'ya yakın köşede 

iken alçaktan uçuş yapan F-16 jetin ilk bombayı Meclis bahçesine 30-40 metre yakınımıza atmasıyla o cehennemi, 

anaforu yaşadık. Şarapnel parçalarıyla ben kolumdan, eşim kollarından, kızım başından ve ayaklarından yaralandı. Eşim 

aynı anda Dikmen Kapı üstünden TBMM tarafını tarayan helikopterin açtığı ateş sonucu iki kolundan da yaralandı. Kızım 

yerde Kelime-i şehadet getiriyordu. Hemen yerden kaldırdım. Allah (cc) bize ve bir soğukkanlılık ve metanet verdi. 

Zerre korkuya kapılmadan bir yanda eşim diğer yanda kızım Dikmen Kapı'ya kadar birbirimize yaslanarak yürüdük. 
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Kapıda polis arkadaşlar yaralandığımızı fark ettiler. Yardım ettiler. Hemen sivil bir araç çevirip hastaneye gönderdiler. 
Helikopter Genelkurmay önünde bekleyen vatandaşları da taradığı için 50-60 yaralı, çok sayıda şehit vardı. Araçlar 
sürekli şehit ve gazileri taşıyordu. İlk müdahalemiz 29 Mayıs Hastanesinde yapıldı. Aynı hastanede çok sayıda yaralı 
vardı. Eşimin kolundaki mermi çekirdeğini burada çıkardılar. Kolları özellikle sağ kol dirsekten yukarı kırık, dirsekten 
aşağı 5 - 6 noktada parçalı kırık ve 6*15 cm boyunda açık yarası vardı. Sol omuz hizasının altından kurşun girip çıkmıştı. 
Biz hastaneye geldikten sonra TBMM aralıklı olarak bombalanmaya devam etti. Gece 03.30 da 29 Mayıs Hastanesinden 
özel bir hastaneye gittik. Kızım bir gün yoğun bakımda yattı. Başındaki yaralanma, kesi sütüre edildi. Benim yaralarım 
temizlenip dikiş atıldı. Eşim ise Memorial Hastanesinde 4 kez ameliyat oldu. Sağ kolundan ve sol gözaltından şarapnel 
parçaları çıkarıldı. Parçalı kırıkları ve kopan sinirleri parça ekleyerek tedavi edildi. Yaklaşık 1 ay hastanede kaldık. Şu 
anda dışarıdan tedavi devam ediyor. Fizik tedaviye başlandı. Eşimin sağ kolu sıkıntılı. Zamanla açılacak inşallah. 

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

TBMM’ye gelirken, karmaşık duygular içerisindeydim. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine köstebek harekâtıyla sızmış 
bir grup FETÖ’cü eşkıya nasıl darbeye girişir diye yorumlamaya çalıştım. Darbeler tarihinde ilk defa darbe girişimi, 
esnasında TBMM çalışıyordu. Darbeciler deliye dönmüş olmalılar. Etrafımdaki dostlara bu gece TBMM bombalanabilir 
diye söyledim. Abdestimizi alarak şehadeti göze aldık. Millî iradenin temsilcisi milletvekili olarak millet iradesinin 
yegâne tecelligâhı TBMM çalışmalarına katılmaya karar verdim. İkinci kez Gazi olan TBMM’nin Gazi Milletvekili olma 
şerefine nail olduk. Ailecek alabileceğimiz en büyük rütbeyi aldık. Allah (cc) devletimize, milletimize zeval vermesin. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

TBMM’ye bomba atılması tarihte eşine rastlanmamış bir olaydı. Bu haince acımasız saldırıyı darbe teşebbüsü ile izah 
etmek mümkün değil. Darbeler masum kalır. Bu millete, millet iradesine ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin istikbaline 
yapılmış kast hareketiydi. 

Meclis'in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

TBMM’nin bombalanması esnasında, Genel Kurulda yüze yakın milletvekili arkadaşımız, TBMM Başkanımız, Grup 
yöneticilerimiz, iktidarı muhalefetiyle millî iradeye sahip çıkmak, darbenin her türlüsüne dur demek için çalışıyorlardı. 
Peş peşe atılan bombalarla Meclis'in tahrip edilen yerlerine baktığımızda, Başbakanlık odası başta olmak üzere Genel 
Kurul Salonu'nun hemen yanına bombaların düşmesi tesadüf değil. Bilinçli, koordinatlı, planlı, milletvekillerimizin ve 
çalışanlarımızın topyekûn canına kast ve imha hareketiydi. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Ben ailemle birlikte TBMM’nin ilk bombalanmasında yaralandığımız için hastaneye giderken Meclis İdare Amirimiz,   
Hatay Milletvekilimiz Orhan Karasayar Bey'i arayıp yaralandığımızı ve hastaneye gittiğimizi haber verdim. Hastanedeyken 
peş peşe bombaların atıldığını fark ettik. O gün millet iradesini hâkim kılmak adına, demokrasiye sahip çıkmak için, 
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darbeyi püskürtmek için milletin temsilcileri, milletvekilleri tam bir kader birliği ve karar birliği yapıp şehadeti göze alıp 
TBMM’yi terk etmediler. TBMM ikinci kez GAZİ ve milletvekillerimiz gazilik şerefine erdiler. 

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımızın cep telefonu aracılığı ile televizyonlara bağlanması, canlı yayında Türk 
milletine seslenmesi FETÖ’cü darbecilerin hain planlarını bozdu ve millî irade şaha kalktı. O gece Türkiye’nin yeniden 
kurtuluş destanı yazıldı. Dünya’da hiç bir milletin yapamayacağını Türk milleti istikbal ve istiklalini kazanmak adına, 
can pahasına, şehitler vererek, geride gaziler bırakarak tanklara toplara aldırmadan savaş uçaklarının bombalarına, 
helikopterlerin mermilerine karşı gül bahçesine girercesine ellerinde Türk bayraklarıyla vatan savunmasında şehadete 
koştular. O gece herkesin bir canlı hatırası oldu. Yediden yetmişe topyekûn bir milletin millî hikâyesi oluştu. Kahramanca 
yapılan millî mücadelede Türk tarihinin şeref levhaları arasında yerini alan unutulmaz millî mücadele destanı yazıldı. 
Milletin gücü tankın gücünü aştı. Yaşasın Türk milleti. Dalgalansın Türk Bayrağımız. Ebed-müddet yaşasın Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti. 

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

15 Temmuz 2016 gecesi ülkemiz üzerine kâbus gibi çökmüştü. O gece eşim, kızımla TBMM’de savaş uçağıyla ilk atılan 
bombada ve helikopterin taramasıyla yaralandığımız için unutulmaz anlar yaşadık. Aynı anda TBMM’de nöbet bekleyen 
15 kadar polisimiz, Dikmen Kapı önünde 50-60 yaralımız ve çok sayıda şehidimiz vardı. 

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

16 Temmuz 2016 günü hastanede tedavimiz, ameliyatlarımız devam ederken TBMM’nin olağanüstü toplanması 
hepimizi heyecanlandırdı, gururlandırdı. Hain FETÖ’cü darbeciler derdest edilmiş, millî İrade hâkim kılınmış, milletin 
temsilcileri milletvekillerimiz, TBMM Başkanımız, Başbakanımız, ana muhalefet ve muhalefet liderimiz tek ses tek 
yürek olarak yasama faaliyetlerinin devam ettiğini ilan ile Türk milletinin ve devletinin emrinde, hizmetinde olduklarını 
duyurmuşlardır. Özlenen millî birlik ve dayanışma anlayışı hâkim olmuştur. Darbeciler adalete teslim edilmiş, kazanan 
Türk demokrasisi olmuştur.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe Girişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemiz daha önce de darbelere maruz kalmıştı. 10 yılda bir demokratik düzen kesintiye uğruyor. Sonra normalleşme 
sürecine geçiliyordu. Kansızdı. 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar kanlı baskın niteliğindeydi. Masum bir darbe hareketi, 
yönetime el koyma girişimi değildi. Cumhurbaşkanımızın canına kastedildi. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin hükmi 
şahsiyetine kastedildi. FETÖ’cülerin hain darbe teşebbüsü ile Türk milletinin canına, varlığına kast edildi. Dışarıdan 
güdümlü bu hareket başarılı olsaydı çok kan dökülecekti. TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesini, Emniyet Birimlerini, 
Özel Harekâtı, Özel Kuvvetleri ve stratejik noktaları ele geçirmek için acımasızca bombalayıp, savaş uçaklarıyla, 
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helikopterlerle, tanklarla ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları dolduran aziz milletin üzerine saldıranlardan ihanetin 
ve vatan hainliğinin dışında ne beklenir. Darbeye karışan FETÖ’cü terör örgütü mensuplarının tamamı vatana ihanet 
suçundan yargılanmalıdır. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

15 Temmuz 2016’da yapılan kanlı darbe teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Darbeye inat TBMM’nin açık olması, 
çalışması, canlı yayında Türk milletine TBMM’den seslenilmesi, verilen mesaj, darbeci hainlerin planlarını alt üst 
etmiştir. Hainler çılgına dönmüş ve acımasızca saldırmışlardır. Millî iradenin yegâne tecelligahı olan TBMM’nin çalışması 
Türk milletinin en büyük moral gücü ve direnç noktasını oluşturmuştur. Millî birlik ve beraberlikle şahlanan yüksek 
ruh, darbecilerin süfli ve aşağılık hayallerini alt üst etmiştir. İktidarı, muhalefeti başta TBMM Başkanımız ve grup 
yöneticilerimizi, siyasi parti genel başkanlarımız olmak üzere bütün milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Kararlı 
tutumları, yüreklerindeki vatan sevgisi, millî dayanışma ve birlikte hareket etme anlayışıyla darbeyi ve darbecileri 
derdest etmede en büyük rol üstlenmişlerdir. Allah (cc) hepsinden razı olsun. Şehitlerimize Allah (cc)’tan rahmet, 
Gazilerimize sağlık ve ebedi saadetler dilerim.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Türkiye Cumhuriyeti ebed-müddet yaşasın. Aziz milletimiz dünya durdukça yaşasın. Eski Türkiye yok. Yeni Türkiye’de, 
güzel ülkemizde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için 2023’ler, 2053’ler ve 2071’e hedefler koyuyoruz. 
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Allah (cc) yar ve yardımcımız olsun. Yolun açık olsun TÜRKİYEM.

Saygılarımla.   
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Hakan ÇAVUŞOĞLU

24, 25 ve 26. Dönem Bursa Milletvekili

1 - 15 Temmuz 2016 günü yurt dışından gelen bir heyeti Meclis’te misafir ettikten bir süre sonra akşam saat 20.00 gibi 

ikametgâhıma geçtim. İkametgâhımda bulunduğum sırada evin camlarını sarsan F-16 uçaklarının seslerini duydum. 

Pencereden uçakların uçtuğu güzergâhta apartman aralarına girerek kaybolduğunu gördüğümde, bu uçuşların normal 

olmadığını kesin olarak anladım. Bu uçuşlar devam ettiği sırada bir yandan da sosyal medyada durumu takip etmeye 

başladım. Bu esnada Boğaz Köprüsü'nde tankların trafiği kestiğini öğrendim. Aynı zamanda milletvekili arkadaşlarımızın 

ortak iletişim alanı olan WhatsApp grubundan da yazışmaları takip ediyordum. Henüz resmî bir açıklama olmasa 

da bunun bir darbe kalkışması olduğu hususunda hepimiz hemfikirdik. Bir şeyler yapmam gerektiğin düşündüm. 

Derhal Genel Merkeze intikal ettim. Genel Merkeze giderken yollar sakin ve neredeyse hiç trafik yoktu. Yolda hiçbir 

askerî araca da rastlamadım. Genel Merkeze ulaştığımda buraya henüz kimsenin gelmediğini gördüm. Bunun üzerine 

tekrar eve döndüm. Bir şey yapamamanın huzursuzluğu içerisinde Meclis’e gitmem gerektiğini düşündüm ve nihayet 

Meclis’e gitmek üzere evden ayrıldım. Bu arada beni en çok endişelendiren husus, Sayın Cumhurbaşkanımızın nerede 

ve ne durumda olduğu idi! Nitekim milletvekili arkadaşlarımızın ortak paylaşım alanı olan WhatsApp grubumuzdan 

Anayasa Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Şentop, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğünü, 

milletvekili arkadaşlarımıza selamı olduğunu söyleyince bu endişelerimiz bir nebze olsun giderilmiş oldu. 

2 - TBMM’ye her zaman olduğu gibi Dikmen Kapısı'ndan girmeye karar verdim. Dikmen Kapısı'na yaklaştığımda en 

son trafik ışıklarında yolun kapatıldığını ve polislerin araçları geri çevirdiğini gördüm. Polis memuruna milletvekili 

olduğumu TBMM’ye gireceğimi ifade ettim. Polis memuru girişin yasak olduğu şeklinde karşılık verdi. Buna mukabil 

ben de ısrar ettim. Milletvekili olduğumu, hiç kimsenin TBMM’ye girişimi engelleyemeyeceğini söyledim. Bunun 
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üzerine polis memuru içeriden onay almak için bir süre beklemem gerektiğini ifade etti. Polis memurunun içeriden 

izin talep edeceğini ifade etmesi üzerine ben de acaba içeridekiler kimler sorusu belirdi. Bir süre sonra polis memuru 

içeri girebileceğimi söyledi. Ancak yanımda bulunan danışmanımın içeri alınamayacağını ifade edince endişelerim iyice 

arttı. İçeride kimlerin olduğunu bilmiyordum. Polisler de bu darbe sürecinin içerisinde miydi? Kendiliğimden teslim 

olmak üzere mi gidiyordum? Bu sorulara cevap ararken 1 no’lu kapıya geldim ve aracımdan indim. Polis arkadaşlar bizi 

nezaketle karşılayınca, buradaki polislerin vatansever polisler olduğunu anladım. Hiç durmadan AK PARTİ grup yönetim 

katına çıktım, henüz kimse gelmemişti. Birkaç dakika sonra koridorun penceresinden dışarıya baktığımda Karabük 

Milletvekilimiz Burhanettin Uysal’ın geldiğini gördüm. O’nunla birlikte Kulise indik. Orada da Kayseri Milletvekilimiz 

Hülya Nergiz ve eşinin olduğunu gördüm. Bu defa tek başıma tekrar 1 no’lu kapının önüne çıktım. Ankara Milletvekilimiz 

Aydın Ünal da gelmişti. Kısa bir süre sonra Kahramanmaraş Milletvekilimiz Celalettin Güvenç'de geldi. Celalettin Güvenç 

bize; emniyet müdürlüğünden geldiğini, özel harekâtın bombalandığını ve yaklaşık 40-45 şehidimizin olduğunu haber 

verdi. Oradaki değerlendirmelerimize devam ederken, karşıdan üç kişilik CHP’li milletvekilinin geldiğini gördüm. Açıkçası 

onların tepkisini çok merak ettim. Yanımıza geldiklerinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan 

bize “Bu darbeye hep birlikte karşı duracağız.” dedi ve yanımızdan ayrıldılar. Bu sırada, Sayın Devlet Bahçeli’nin darbeye 

karşı bir açıklaması olmuştu. Ancak henüz CHP Genel Başkanı’nın bir açıklaması yoktu. Dakikalar ilerledikçe Meclis’e 

gelen milletvekili sayısı da arttı. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman, Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ ve Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanımız Süleyman Soylu da gelmişti. Meclis Başkanımız Genel Kurulu açacağını, özel gündem ile 

toplanacağımızı belirtti. Nihayet Genel Kuruldaki yerimizi aldık. Sayın Meclis Başkanımız özel gündemi açacaktı ancak 

canlı yayın yoktu. Şimdi de bu sorunu çözmemiz gerekiyordu. Bu sırada kimi arkadaşlarımız Periscope üzerinden yayın 

yapıyordu. A Haber canlı yayın aracı ile Anadolu Ajansı muhabirinin yakında bir yerlerde olduğunu öğrendik. Bu defa 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Süleyman Soylu, İzmir Milletvekilimiz Hüseyin Kocabıyık, Meclis İdare Amiri Hatay 

Milletvekilimiz Orhan Karasayar ve ben, polis koridoru eşliğinde Dikmen Kapısı'na giderek Anadolu Ajansı Muhabirini 

yanımıza aldık. Meclis İdare Amirimiz Orhan Karasayar ise canlı yayın aracına binerek aracı Çankaya Kapısı'ndan almak 

üzere hareket etti. Canlı yayın imkânı hazır hale gelince Meclis Başkanımız oturumu açtı.

3 - Meclis’e gelirken evden çıktığımda bu darbe girişiminin kesinlikle başarılı olamayacağı duygusunu hep taşıdım, 

ALLAH’ın yardımıyla bu hain girişimi de bertaraf edeceğimize olan inancımı hiç yitirmedim. Açıkçası TBMM’nin 

bombalanacağı hiç aklıma gelmemişti. Olsa olsa Meclis’in kuşatılacağını ve hainlerin bu şekilde Meclis'i ve 

milletvekillerini etkisiz hale getirebileceklerini düşünmüştüm. Tâ ki tepemize bomba ininceye kadar! Tüm bunlar 

yaşanırken beni dehşete sürükleyen bir düşünce hâsıl oldu. O da; birkaç yıl öncesine kadar Meclis’in içerisinde varlığını 

sürdüren tabur halen burada olsaydı durumumuz ne olurdu? 

4 - TBMM’de oturum devam ettiği sırada, Adalet Bakanımız kürsüde iken çok şiddetli bir patlama yaşandı. Genel Kurulu 

toz bulutu ve barut kokuları kapladı. O an için yaşadığımız duyguyu tarif etmek mümkün değil! İlk bombadan sonra 

hemen arkasından ikinci bir bombanın geleceği hissine kapıldım. Ömrümün son anlarını yaşadığımı düşündüm.

5 - Meclis’in bombalanması sonrası, durumunu gördüğümde hissettiğim şey; millî iradenin tecelligâhı olan bu 
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mekânın Kurtuluş Savaşı döneminde top sesleri duyulurken çalıştığı halde, şimdi bombalarla çalıştırılamaz duruma 

getirilmesiydi. Düşmanın yapmadıkları ne yazık ki yıllardır bu milletin kaynaklarıyla yetiştirilip donatılmış sözde TSK 

mensupları tarafından ülkemize yapılıyordu. Şu gözü dönmüşlüğü ve hainliği kelimelerle ifade etmek kabil değildir. Bu 

yaşatılanlar karşısında hiç değişmeyecek hislerim bu hainlere karşı acımasız olmaktır. 

6 - Sabaha kadar ki süreçte yaşadıklarımızı ve hissettiklerimizi anlatmak bu röportajın içeriğine sığmaz. Ancak şunu 

ifade etmeliyim ki; ALLAH bize bir daha böyle bir gece yaşatmasın. Ben şahsen o gece, devletimize ve milletimize 

yönelen kalleşçe bir saldırı karşısında ALLAH’ın inayetiyle insanın nasıl da yüreğinin cesaretle kabardığını, söz konusu 

vatan olunca başta canı olmak üzere her şeyini feda etmeye hazır olduğunu iliklerime kadar hissettiğimi hatırlıyorum. 

Benim gördüğüm; bu hissi kadın erkek orada bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımızın da taşıdığıydı. Özellikle; CHP 

ve MHP milletvekili arkadaşlarımızla tüm görüş ayrılıklarımızı bir tarafa bırakarak aynı his etrafında kenetlenmiş olmayı 

görmek, bizim bu kahpe girişimi püskürteceğimiz konusundaki düşüncemizi pekiştiriyordu. 

O gece oturum sırasında üzerimize bomba düşünce neredeyse bütün milletvekili arkadaşlarımızın oturumun devam 

etmesi yönünde kararlılığı vardı.  Ancak güvenlik görevlilerimizin de yönlendirmesiyle bizlerin sığınağa gitmemiz 

gerektiği ifade edildi. Burada bir hayal kırıklığını ifade etmek isterim. O da; milletvekili arkadaşlarımız arasında 

evvelce konuştuğumuz Genel Kurul Salonu'nun altında bir sığınak bulunduğu, hatta bir tehlike anında görüşmeleri 

sürdürebileceğimiz teknolojik alt yapı ile donatılmış bir Genel Kurul Salonu'nun varlığına ilişkin sözlerin bir şehir 

efsanesinden ibaret olduğunu görmemdi. Gerçekten de bizi sığınak olarak götürdükleri yer, sadece biraz daha korunaklı 

olan, bir ucu otoparka açılan, koridorun bulunduğu, teknisyen odalarının yer aldığı bir bölüm idi.

Gece boyunca bir savaş uçağının ve bir helikopterin sürekli üzerimizde dolaştığını duyuyorduk. Saatler boyunca bu 

helikopter ve uçak üzerimizden ayrılmadı. Bombalamalar oldu. Yukarıda yaşanan çatışmalar sonucunda yaralanan 

emniyet görevlilerimiz bizim bulunduğumuz alana getirilip tedavi edilmekteydi. Nitekim sabaha karşı çok yoğun bir 

çatışma yaşandı. Bunun sebebini sorduğumuzda; hainlerin Meclis’e indirme yapmak istediklerini ve Meclis polislerimizin 

kendilerine mukavemette bulundukları cevabını aldık. Polislerimizin ellerinde bulunan silah ve mühimmatın yetersiz ve 

zayıf olduğunu düşündüğümüzden, bir süre sonra darbecilerin indirme hususunda başarılı olacaklarını ve devamında 

bizi ya teslim alıp ya da şehit edeceklerini kendi aramızda konuştuk. Bir an önce havanın aydınlanması için dua ediyorduk. 

Hava aydınlanınca işlerin değişeceğini biliyorduk. Ben şahsen sabah namazını son namazım olarak eda ettim. Gece 

yarısında bize iletilen bir bilgi Eskişehir’den dost uçaklarının havalandığı, çok az zaman sonra bu uçaklar tarafından 

üzerimizdeki F-16 ve helikopterin etkisiz hale getirileceği yönündeydi. Ancak saatler geçmesine rağmen üzerimizde uçak 

ve helikopter halen dolaşıyordu. Anlaşılan çatışmalar sürüyordu. Bu sırada milletvekili arkadaşlarımızdan bazıları başka 

bir tehlikeye işaret ettiler. O da; üzerimizdeki F-16’nın yakıtının bitmesi durumunda, bu gözü dönmüşlükle hainlerin, 

uçağı birliğe indirmek yerine, Külliye ya da Meclis Binası'na intihar saldırısı gerçekleştirebileceği düşüncesiydi. Çok 

şükür her türlü kötü senaryoya rağmen ALLAH’ın yardımıyla gece aydınlığa kavuştu. Bir süre sonra uçak ve helikopter 

sesi duyulmaz oldu. Ben ve Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can, bulunduğumuz yerden ayrılarak Genel Kurul katına 

çıktık. Gördüğümüz manzara karşısında dehşete kapıldık. Meclis adeta bir harabe yerine dönmüştü. Bu kadar hainliği 
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tasavvur dahi edemezdik. Meclis'i bu hale getirenler bizim milletimizin fertleri olamazdı. Bize bunu düşmanlarımız bile 

yaşatmadı. Henüz hiçbir şeyin değişmediğini, Külliye'nin önünde yaşanan, televizyondan gördüğümüz bombalama ile 

anlaşmıştık. Saatler ilerledi, saat 10.00 gibi Meclis Başkanımız Genel Kurul Salonunda tekrar oturumu açtı. Oturum 

sırasında Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, Başbakanımızın saat 11.00’de bir açıklama yapacağını duyurdu ve 

Genel Kurulun saat 14.00’te olağanüstü toplanacağını belirterek oturuma ara verdi. Ben de eve gitmek üzere Meclis’ten 

ayrıldığımda Çankaya Kapısı'na yakın bir yerde yol üzerinde tankların üzerinden geçmesiyle adeta kağıt haline dönen 

araçları gördüm. Bugün tekrar tekrar şükrediyorum. Milletimiz ve devletimiz büyük bir tehlikeyi atlattı. Şimdi artık 

hesap sorma zamanıdır. 

7 - Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda küllerinden doğan milletimizi ve ecdadımızı hep okuduk. Onların 

kahramanlıklarını ve destansı mücadelelerini gözlerimizin önüne getirdik. Ancak ilk defa olarak bu süreçte, o ecdadın 

torunları olan bu milletin fertleri söz konusu vatan ve mukaddesat olunca aynı duruş, aynı cesaret ve aynı destansı 

mücadeleyi vereceğini bir kez daha dost düşman herkese göstermiştir. Çıplak bedenleriyle tankı durdurmaya kalkan, 

göğsünü kahpe kurşunlara siper eden bu millet asla boyun eğdirilemez, teslim alınamaz. Bugün daha iyi anlıyoruz ki; 

bu kalkışma bir yönetime el koyma teşebbüsü değildir. Aksine vatanı peşkeş çekme, milleti teslim alma teşebbüsüdür. 

Milletin bütün fertleri ilk anda bunu idrak etmiş ve gerekeni yapmıştır. Bu milletin bir ferdi olmak her türlü gururun 

üstündedir. ALLAH onlardan razı olsun. Şehitlerimize ALLAH’tan rahmet dilerim. Gazilerimize acil şifalar dilerim. Bize 

düşen, bu milletin ve bu ülkenin hak ettiği noktaya taşınması için gece gündüz çalışmaktır. 

Yine, bu kalkışma göstermiştir ki; milletimiz, kendi bağrından çıkan, kendisiyle aynı ufku gerçekleştirmek için mücadele 

veren ve “Ben kefenimi giydim de yola çıktım.”  ifadesini geçtiğimiz süreçte her tehlike ve tehdit karşısında müşahhas bir 

şekilde ortaya koyan liderini asla yalnız bırakmayacaktır. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

şahsında kendini bulmuştur. Milletimizin bu hain teşebbüs karşısında ortaya koyduğu irade, Türkiye’yi yeni bir sürecin 

içerisine sokmuştur. Şimdi eskisinden daha güçlüyüz. Hedeflerimize ulaşmak noktasında daha kararlıyız. 

8 - Meclis'te bulunduğumuz sırada, televizyon ve cep telefonlarımız aracılığıyla dışarıda yaşananları takip etmeye devam 

ediyorduk. Dışarıda yaşananları an ve an izleme imkânımız vardı. Bu nedenle dışarıda olup bitenlerden haberdar olmak 

ve her bombalamadan sonra iyi ve sağlıklı olduğumuzu haber verebilmek o an için bizim adımıza en değerli şeydi. Bu 

sırada Erol Olçok ve Abdullah Tayyip Olçok’un şehadeti bizi derinden yaraladı. Meclis’e indirme yapmaya çalışan darbeci 

hainlere karşı mücadele eden polis arkadaşlarımızdan yaralananlar bizim bulunduğumuz noktaya intikal ettiriliyor ve 

ilk müdahaleleri doktor milletvekili arkadaşlarımız vasıtasıyla yapılıyordu. Bu anlar, hiçbir zaman için unutamayacağım 

anlardır ve bu anlar hiçbir zaman darbeci hainlere karşı yüreğimizi soğutmayacak anlardır. 

9 - Ertesi gün TBMM’nin olağanüstü toplandığı sırada bende en çok iz bırakan husus; milletimizin bütün katmanlarının 

millî iradenin tecelligâhı olan Meclis’in etrafında kenetlenmiş olmasıdır. O sırada kamu, özel her kesimin temsilcisi vardı. 

Bu fotoğraf müstesna bir fotoğraftır. Bir olmuştuk, yumruk olmuştuk ve Türkiye’yi hep birlikte bir cenderenin içerisinden 

kurtarmıştık. 
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10 - 15 Temmuzda yaşanan bir darbe girişimi değildi. Türkiye’yi bölme ve milleti teslim alma projesiydi. Bu, her ne kadar 

yönetime el koyma teşebbüsü ise de, başarılı olsaydı ülkemizi bir iç savaşa sürükleyecek ve bölünmesi ile sonuçlanacaktı. 

Bu nedenle 15 Temmuzu diğer darbelerle mukayese etmek bizi yanlış yerlere sürükleyebilir. 

11 - Bu girişimin akamete uğramasının en hassas unsuru; Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi sokağa davet etmesi 

ve milletimizin de bu davet mucibince sokaklara inmesidir. En sıcak anların yaşandığı sırada Meclis bombalanırken, 

MHP, CHP ve AK PARTİ milletvekillerinin hep birlikte darbe karşıtı bir tutumla mesaj vermeleri ve bu oturumun canlı 

olarak yayınlanmasının milletimize cesaret, darbeci hainlere de korku verdiğini düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin yapması gereken buydu ve o anda o gerçekleştirilmiş oldu. 
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Halil ETYEMEZ

25 ve 26. Dönem Konya Milletvekili

Cevap 1;  15 Temmuz günü Meclis'teki çalışmalarımın ardından Murat Bilgin, Fatih Öncü ve Oktay Sümer ile birlikte 

Külliye'nin hemen yakınında bir yerde sohbet ettikten sonra gece 22.00’ye doğru Keçiören Subayevlerindeki evime 

geçerken iki telefon aldım. Telefonlarda arkadaşlar bir hareketlilik olduğu, havada jet uçakların çok yakın uçtuğunu 

söylediler. Ben de kendilerine jetler elbette uçacak, işleri bu dedim. İşin aslı böyle bir hainlik hiç aklıma gelmedi. 

Akşam birlikte olduğum arkadaşlar Yenimahalle’de MİT binası önünde çatışma olduğunu gördüklerini söylemelerinin 

ardından televizyonu hemen açtım. İstanbul Boğaz Köprüsü'nün terör saldırısı şüphesiyle asker kılığındaki hainlerce 

tutulduğu yeni yeni ifade ediliyordu. Her iki olayı birleştirince bu paralelci, asker kılığındaki teröristler Ağustos Şurası 

öncesi darbe mi yapıyor dedim. İlk aklıma gelen bu oldu. Eve geldiğimde birkaç telefon görüşmesi yaptım. Telefonla 

görüştüğüm arkadaşlar “Sayın Vekilim gelelim sizi alalım, şimdi size ne yapacakları belli olmaz, bizim eve gidelim.” 

şeklinde tekliflerde bulundular. Ben de arayanlara arkadaşlar neyin hesabındasınız? Bu saatten sonra herkes vazifesini 

yapsın ve iradesine sahip çıkmak için harekete geçsin diyerek mukabele ettim. Arkadaşları yanıma çağırdım. Büyük 

oğlum Hasan Eren ve onlarla birlikte saat 23.00 gibi evime en yakın gidilebilecek ilk yer olan Keçiören AK PARTİ İlçe 

Binası'na hareket ettik. Aklımda hep bu şerefsizlerin gelecekleri varsa görecekleri de var düşüncesi vardı. O sırada 

uçak ve patlama sesleriyle Ankara’nın üstüne barut kokuları sinmeye başlamıştı. Keçiören AK PARTİ Teşkilat Binası'na 

vardığımızda milletin toplanmaya başladığını, ilçenin önünde herkesin Reisi yedirmeyiz gerekirse ölürüz diye 

bağırdığını duydum. Kimi Kur’an okuyor kimi de Rabbim sen bu millete ve Reisicumhur’ a yardım et diye dua ediyordu. 

İlçe başkanımız ve halkla istişarelerimizde bir kısmımızın Cumhurbaşkanımız gelirse diye havaalanına bir kısmımızın da 

Kızılay’a çatışma olduğu söylenen Genelkurmay'ın önüne gitmesi kararını aldık. Biz havaalanına gitme kararı alıp yola 

çıktık. İlçe başkanımız ve halkımızla helalleştik. O esnada arabada Ankara Milletvekilimiz Meclis İdare Amirimiz Ahmet 
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Gündoğdu’ yu aradım neredesiniz diye. O da TBMM’ de olduğunu, vekillerimizin de TBMM’ ye gelmesi gerektiğini iletti. 

Bizde milletin iradesinin tecelli ettiği yer olan TBMM‘ye doğru yöneldik.

Cevap 2; Ulus civarında Kızılay yönünün askerlerce tutulduğunu ve tanklarla yolların tutulduğunu görünce Maltepe 

Köprüsü istikametinde gitmeye karar verdik. Maltepe Köprüsü'nden ara sokaklardan Balgat’ a oradan da Çankaya’ nın 

üst kısmındaki Atakule'den geçerek konsoloslukların önünden Meclis’ in Çankaya Kapısı'na geldik. Tanklar ve o hainlerin 

ezdiği sivil araçlarla karşılaştık. Yollar boştu ve Ankara’nın üzerine hainlerin kokusu sinmişti. İçimde bunun hesabını 

hainlere mutlaka soracağız hıncı vardı. Sinirliydim, o ruh haliyle Çankaya Kapısı'na geldik o sırada cep telefonundan 

Cumhurbaşkanımızın CNN'deki açıklamasını canlı dinliyorduk. İşte dedim lider! İşte Reisicumhur! Arabadaki herkese 

büyük moral oldu o konuşma. Çankaya Kapısı önünde kahraman polislerimiz önlem almıştı, muhtemel bir Meclis'i işgal 

hareketine karşı hazırlık yapmışlardı. O hızla Cumhurbaşkanımızın da verdiği moralle Meclis'e girdik. Çünkü o ana kadar 

Reisicumhur nerde diye birbirimize soruyor ve endişe ediyorduk. Ama Rabbimin onu koruyacağını da biliyorduk.

Cevap:3; Bir askerî darbe girişiminde korkaklar için gidilecek en son yer herhalde TBMM'dir. Nasıl ki kahraman halkımız 

o gece iradesine sahip çıkmak için ecdadına layık şekilde ölümü göze alarak sokaklara akın akın indiyse biz de millet 

iradesinin tecellisi, milletin en önemli temsili olan TBMM’ye giderek bu kutsal mekâna sahip çıkma kararını almıştık. 

Bazıları neden oraya gittiniz sokakta kalsaydınız diyebilir. Lakin milletin vekilleri böyle bir geceyi o kutsal mekânda 

dimdik, darbecilere bu millet adına haddini bildiren açıklamaları yapmak üzere oradaydı. Her şeyden öte milletin 

irade merkezi, milletin namusu Meclis'tir. TBMM’ nin saldırıya en azından işgale uğrayabileceğini tahmin etmiyorduk. 

Buradaki detay şu; biz milletin iradesinin emin ellerde olduğunu, asla bu milleti vesayet altına alamayacaklarını 

haykırmaya başlayınca bombaları başımıza yemeye başladık. Bu açıklamalarımızı yaparken artık bu işin boyutunu da 

tahmin ediyorduk.

Cevap:4; Acı ve nefret hissettim. Korku asla hissetmedim. İşimiz milletin iradesini vekilleri olarak korumaksa ve bu 

iradeye sahip çıkmaksa bunu asla tereddüt etmeden, ilerisini ve gerisini düşünmeden yapmak lazımdı. İnsan işine 

odaklanınca amacına kitlenince ölümü düşünmüyor. Demek ki gerisi takdiri ilahi oluyor.

Ayrıca öfke hissettim. Büyük, bedenimi yakan, adeta gözlerimden çıkan bir öfke… Aklını ipotek edenlere karşıydı bu 

öfke. İnsanın insanlığından çıkmasını gözler önüne seriyordu manzara.

Cevap:5; Atılan bombaların hangi noktalara atıldığını görünce zaten aslında Meclis çatısı altındaki milletin iradesine 

hizmetkâr olanları yok etmeye yönelik olduğunu düşündüm. Meclisimizin işlevselliğini yok etmeye, Meclis'i adeta 

bitirmeye yönelik saldırılardı bunlar.

Mesele Meclis'in orası burasından ziyade mesele millet iradesinin tecellisi olan bu yerdi, mesele milletin ta kendisiydi.

Cevap:6; Benim için 15 Temmuz gecesi; zamanla her yerde bütün izleri yok olsa da ki olamaz. Hafızamda asla yok 

olmayacak bir zaman dilimidir. Düşünün bir milletin yalnızlıkla, kimsesizlikle olan imtihanında o gece ailece, hep 

birlikte el ele ölüme gidebilmesinden daha anlamlı hayatta ne olabilir? Büyük oğlum Hasan Eren de o gece benimle 
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birlikte TBMM’ de idi. Ona; ”Burada şehit olabiliriz tarihe şahitlik ediyoruz  fiilen ve manen nesiller boyu anlatılacak bir 

tarihe. Bunu asla unutmayacak ve unutturmayacaksın.” dedim. Her ailenin, her milletin tarihinde böyle kırılma anları 

şeref zamanları vardır, benim ve ailem için de 15 Temmuz gecesi böyle bir zaman dilimidir. Zor anlarda insanın aklına 

hep en sevdikleri gelir benim de aklıma en küçük evladım Akif geldi , Suriye’nin, Halep’in yetim çocukları geldi. Oysa 

benim Akif’ imin gideceği bir Türkiye’de olmayacaktı. Ne büyük acı. O gece bu millet elleriyle, kanlarıyla Anadolu’nun 

yeniden dirilişinin adını koydu, her zaman bir yüzü toprağa dönük Anadolu insanı şehitleriyle bu topraklara yeniden 

hayat verdi. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Rabbim 15 Temmuz şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, onların 

şahitliğine bizleri mazhar eylesin. Tabii ki muhalefet milletvekilleriyle (HDP yoktu.), o gece hep birlikte direnmek, 

demokrasimiz ve bu ülkenin geleceği adına müthiş bir duygu. Çünkü bizi bombalarlarken ayırt etmediler şu parti bu 

parti diye, bizi bombalarlarken düşünce ve ideolojimize bakmadılar. Tek bir hedefleri vardı YIKIM. Ama her vekilimizin 

yüreğinde cesaret vardı. Korkaklığın emaresi bile yoktu. Milletimiz gibi vekillerimiz de zor zamanlarda hainlere karşı bir 

olabilme becerisini ortaya koydu. Orada ki herkesle gurur duydum.

Cevap:7; “Millet darbeye darbe yaptı.” diyerek bu sorunuza cevap vermeye başlamak isterim. Bizim milletimizin 

yüreğinde İMAN var. Öyle bir iman ki bu ecdadına layık. Dedeleri nasıl ki bütün dünyaya meydan okuyarak Çanakkale’de 

ve Anadolu’da torunları olan bizlerin rahatı için; “Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa şerefle toprağın altına 

girerim.”  idraki ile canlarını teslim ettiyse aynı idrakle 15 Temmuz gecesi torunları da Başkomutanın emri ve Allah’ 

ın izniyle vatanını hainlere teslim etmemek için çeliklere çıplak gövdelerini kalkan eylediler. Bu bize açıkça şunu 

göstermektedir; milletimiz inanmıştır. Liderine ve geleceğine inanmıştır. Şimdi dünya diyor ki bu millet nasıl bu kadar 

cesur olabiliyor, ölümden korkmuyor. Bilmiyorlar ki birilerinde dehşet duygusu oluşturan ölüm bizler için Mevlana’nın 

deyimiyle “düğün gecesi” ve mutlulukların en büyüğüdür. Çünkü biz şehadete inanmış, vatan ve bayrak uğruna ölenlerin 

Hazreti Peygamber’e komşu olduğuna iman etmiş bir milletiz. Şimdi ne yandan gelsin, neylesin bize ölüm.

Böyle bir milleti asla yenemezsiniz, onların anlamadığı bu. Bu Aziz Millet Kurtuluş Savaşından sonra ilk defa yeni bir 

destan yazdı o gece bunu bütün dünya gördü ve yaşadı.

Cevap:8; Haberler, aslında vekil arkadaşlarımızın birbirlerine ilettikleri ile sınırlı kalıyordu. Telefonlarımızdan gelişmeleri 

takip etmeye çalışıyorduk. Kendimle ilgili yukarıdaki sorularınızda da belirttiğim üzere en ufak bir korku ve endişem 

yoktu. Bizler tamamen milletimizin iradesine sahip çıkma arzusu ile sabaha kadar Meclisimizdeydik. Bu uğurda şehit 

de olabilirdik, gazi de. Rabbim nasip etmedi. Ancak elbette insanın aklına böyle bir durumda geride bırakacakları olan 

canları ve cananları da geliyor. Şehit olan akrabam yok ancak şehit olanların hepsi bizim yakınımızdır, canımızdır.

Cevap 9 ; Olması gereken oldu. Zaten biz sabahlamıştık. Sürecin sıcağı sıcağına değerlendirilmesi ve ne ile karşı karşıya 

olduğumuz noktasında ileriye dönük yol haritası çizmemiz gerekiyordu. Bu sebeplerden millet iradesine bu ihaneti 

yapanların millet iradesinin merkezi olan Meclisimizde ele alınması mühimdi. Meclisimiz de bu noktada hemen 

toplanıp yapılması gerekenleri yapma yolunda çalışmalara başladı.

Cevap:10; Elbette milletimiz önceki darbelerde de kendi iradesinin bir tarafa atılmasını, vesayetle yönetilmeyi 
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istemezdi. Ancak demek ki inanmışlık ve liderine sahip çıkma duygusu bu kadar benimsenmemiş olacak ki ölümü 

göze alıp çeliklere gövdelerini siper etmedi.15 Temmuz sürecinde de şu husus çok önemli; gerek Cumhurun başı olan 

Başkomutanımız , gerek Cumhurun vekilleri olan siyasetçilerimiz gerekse Cumhurun kendisinin dik duruşu hesapları alt 

üst etmiş ve millet darbeye darbeyi yapmıştır. Kalplerine korku tecelli eden bu hain yapının elleri ayaklarına dolaştıktan 

sonra iyice batıp Meclis'i, Külliye'yi bombalayacak kadar akılsızca işlere kalkışması bize bunu açıkça göstermektedir. 

Zaten diğer darbe girişimlerinde böyle halkının üzerine fütursuzca ateş edilmemiş, Meclis bombalanmamış, askerî 

birimlere saldırılmamıştı.

Cevap:11; Aslına bakarsanız darbe girişimine Başkomutanının emriyle darbe yapan, göğsünü hayasızca akına siper eden, 

Akıttığı kanlarla şehadet mertebesine ulaşan, yaralanarak gazilik şerefine mazhar olan büyük milletimizin vekilleri olan 

bizler yapmamız gerekeni yaptık. O büyük milletin namusu ve şerefi olan Meclisimizi, millet iradesini ölümü göze alarak 

bekledik. Karşımızdakilerin ne kadar gözü dönmüş olduğunu sıktıkları kurşunlar ve attıkları bombalar göstermektedir. 

Meclis'te bulunmamızın elbette çok büyük bir etkisi vardı. Şunu asla unutmamak gerekir Meclis açıksa millet iradesi iş 

başındadır. Yani hainler başarısız, milletimiz başarılı olmuş demektir işte bizim övünç kaynağımız budur. Elhamdülillah 

ki bizler o gece Meclis'teydik ve millet iradesinin tecellisi olan Büyük Meclisimize sahip çıktık.

Cevap:12; İşte tüm bu nedenlerden ülkede siyasal bürokrasinin hakim olabilmesi için, 15 Temmuz bize göstermiştir 

ki artık milletle devleti barıştıracak, bir an evvel sivil, şeffaf ve tamamen milletin anayasası olan yeni anayasa sistemi 

hayata geçirilmelidir.
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24, 25 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

O gün Cuma namazından sonra saat 20.30’a kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odamda mesai arkadaşlarımızla 

çalıştık. Günlük rutin işlerimizle ilgilendik. Ancak o saate kadar hiçbir şey hissetmedik. Akşam evimize ulaştığımızda 

televizyon kanalları Boğaziçi Köprüsü'ndeki tankları gösteriyordu. Tabii bu durumun bir darbe girişimi olduğunu 

düşünmedim. Bir terör saldırısı olabileceğini düşündüm. Olayları takip etmeye başladım. Ne olduğuna dair ilk başta 

bir açıklık getiren olmadı. Ta ki! Saat 23.05’te Başbakanımızın canlı yayın bağlantısıyla bunun bir darbe kalkışması 

olduğunu öğrendik. Böylelikle işin ciddiyetinin farkına vardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayın bağlantısındaki 

çağrısı ve AK PARTİ Grup Başkanlığından gelen mesaj ile Meclis’e gelmeye karar verdik.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Şanlıurfa Milletvekilimiz Mahmut KAÇAR ve danışmanım ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne arabamızla giriş 

yapabilmek için tüm giriş kapılarını dolaştık. Kapıların hepsinin önüne tankların girişini engellemek amacıyla otobüsler 

çekildiğinden taksimizi Dikmen Kapısı'nın önüne park ettik ve içeriye yürüyerek girebildik. Tam o sırada darbeciler 

tarafından silahla ilk tarama gerçekleştirildi. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Zamanın milletin emanetine sahip çıkma zamanı olduğunu düşünerek evden çıktık. Milletimizde olduğu gibi bizlerde 
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de korku ve tedirginlik yoktu. Meclis'in bombalanabileceğini düşünmemiştim.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Gece Saat 02.30 civarında Genel Kurul Binası bombalandı. Genel Kurulda yaklaşık 60 milletvekili vardı. CHP ve MHP’den 

de milletvekillerimiz oradaydı. Sayın Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey olağanüstü toplantıyı yönetiyordu. Her 

birimiz darbeye karşı olduğumuzu beyan ediyorduk. Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’da darbecilere Meclis'i 

bırakmayacağımızı söylüyor ve motive ediyordu. O sırada tekrar bombalama olayını yaşadık. Bazılarımız sığınağa 

indi. Sayın Bozdağ’ın “Öleceksek burada öleceğiz.” diyerek sığınaklara inmeyi ret etmesini destekledik ve yanında 

bulunduk. Darbeciler tarafından sabaha kadar 3-4 kez daha TBMM uçaklarla bombalandı ve helikopterlerle taramalar 

gerçekleştirildi. Sonrasında bizler de sığınağa indik. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

O gece çok şeyler yaşandı, tarifi ve izahı mümkün değil. Gün geçtikçe işin ciddiyetini anlıyoruz. Ele geçirilen belgeler, yeni 

çıkan görüntüler işin vahametini ve darbe girişiminin ne kadar haince bir kumpasla hazırlanmış olduğunu görüyoruz.

Fethullahçı Terör Örgütü mensupları gerçek yüzlerini 15 Temmuzda 6 saat içinde gösterdiler. Ben bunu sadece bir 

kalkışma olarak görmüyorum. Yaşananlar aslında bir lideri yok etme, bir ülkeyi ve ümmeti parçalama girişimidir. 

Suriye ve Irak’ta neler oluyor görüyoruz. Türkiye’de Suriye ve Irak gibi yapılmak istendi. 17-25 Aralık’ta FETÖ’nün iç 

yüzünü görmüştük, bu darbe girişimiyle iç yüzlerini açık ve net bir şekilde bir kez daha görmüş olduk. 

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Özellikle savunma sanayimizin gelişmesiyle övündüğümüz bu günlerde, sınırlarımızın korunmasında ve güvenliğimizin 

sağlanmasında kullanılması gereken silahlarımızla, Türk askeri üniforması giymiş teröristlerce vurulduk. Bu herkesi 

olduğu gibi beni de çok üzdü. Bu ihanetin bir izahı kesinlikle olamaz. İhanet kelimesi bile yaşanan durum ve yapılanlar 

için yetersiz. Liderimiz bu süreçte, sağduyulu davranarak milletin ona güveninin ne kadar gerçekçi olduğunu da tüm 

dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Söz konusu vatan olunca tüm partilerle ve hiçbir farklılık gözetilmeksizin nasıl bir 

ve beraber olabileceğimizi tüm dünyaya göstermiş olduk. Maddi gücü yenen bir maneviyat söz konusuydu. Çanakkale 

ruhunu bir kez daha yaşamış ve yaşatmış olduk. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, Millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Milletimiz, darbe girişiminin millî iradeye yani kendilerine yapıldığını biliyordu. Tarihimizde darbelerden çok çekmiş olan 

milletimiz, bir kez daha geçmişte yaşananları yaşamak ve gelecek nesillere yaşatmak istemiyordu. Genciyle yaşlısıyla 

darbe girişimine karşı cansiperane kendilerini tankların, mermilerin ve topların önüne atarak kahramanca direnen 
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halkımız 15 Temmuz akşamı ikinci bir kurtuluş destanını yazmıştır. Milletimize can borcumuz olduğunu düşünüyorum.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Darbe girişimini öğrenir öğrenmez hiç tereddüt etmeden evden TBMM’ye geçtim. Olağanüstü toplanan Meclis 

çalışmaları esnasında gerek eş, dost, akrabalarım olsun gerekse Şanlıurfalı hemşehrilerim ile sürekli telefonlaşarak 

onları meydanlara davet ettim. Sabaha kadar da Şanlıurfalı hemşehrilerim ile irtibat halindeydim.

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Çok güzel bir tabloydu. 79 milyonun tek yumruk ve tek yürek olduğu bir zamandı. Meclis'te bulunan dört siyasi partinin 

farklı görüşleri de olsa, vatanımız için tüm milletvekillerimiz ile birlikte millî iradeye sahip çıktık ve bundan sonrada 

çıkmaya devam edeceğiz. 

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bundan önceki darbeler siyasete yönelik ve iktidarı yıkmak için yapılmış iken bu darbe ise bir lideri, bir ülkeyi, bir milleti 

ve bir ümmeti yok etme girişimiydi.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet etmesi, uçağı ile F-16’lara rağmen Atatürk 

Havalimanına inmesi ve bizlerinde milletimizin temsilcisi olarak TBMM’yi açık tutmamız ve çalıştırmamız halkın 

güvenini ve motivasyonunu arttırmıştır. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Dinî ve millî söylemleri kullanan FETÖ terör örgütünün gerek içeride gerekse dışarıda AK PARTİ yönetiminin prestijinden 

yararlanarak yabancı ülkelerde kendine yer bulan bu ihanet şebekesinin ülkemize ve milletimize değil de kimlere 

hizmet ettiğini bir kez daha görmüş olduk. 

Başta diğer cemaatlere, tarikatlara ve İslam dinimize tarif edilemeyecek derecede büyük zarar vermiştir.

Rabbimden, ülkemize ve milletimize bu ve buna benzer olayları bir daha yaşatmamasını temenni ediyorum.
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 26. Dönem Kayseri Milletvekili

1) 15 Temmuz akşamı bir kafede yardımcımla birlikte oturuyorduk. Saat 22.10 civarında havadan uçaklar geçmeye 
başladı. Sonra gürültü üzerine Özbek asıllı olan yardımcım telaşlandı, ’’Hülya Hanım ne oluyor? Bu neyin nesi?’’ 
diyerek bana sordu. Bende parmaklarımla dikdörtgen işareti yaparak ‘’Bunu bir Türkiye haritası olarak kabul edersek, 
Ankara bu dikdörtgenin tam ortasına isabet ediyor, biz Türkiye’nin tam ortasındayız, sınırda değiliz, buraya kadar 
düşman uçağı gelemez, korkma, muhtemelen tatbikat veya eğitim yapılıyordur. Telaşlanmaya lüzum yok.’’ diyerek 
teselli etmeye çalıştım. Sonra eve geldik. Saat 22.30 civarında, danışmanım (Sokullu Çay Bahçesi'nde ailesiyle birlikte 
oturuyormuş.) beni arayarak ‘’Çay bahçesinde darbe olduğu konuşuluyor, evdeyseniz, müsaitseniz yanınıza geleyim 
mi? Konuşalım.’’ dedi. Danışmanımın bu sözü üzerine NTV’yi açtım. İstanbul’da şimdiki ismi 15 Temmuz Köprüsü olan 
Boğaziçi Köprüsü'nün trafiğe kapatıldığı, askerî bölgelerde bir askerî hareketlilik olduğu, haberi yayınlanmaktaydı. Çok 
geçmeden Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bir haber kanalına telefonla bağlanarak ordu içerisinde bir kalkışmanın 
olduğu, bu kalkışmanın önlenmesi için gerekli adımların atılmaya başlandığı şeklinde beyanda bulundu. Biz darbenin 
olduğunu bu şekilde öğrenmiş olduk. Önce panik olduk. Fakat Sayın Başbakanımızın sakin ve kendinden emin 
konuşması üzerine biraz rahatladık. Bunun üzerine, bir an önce bir şeyler yapalım düşüncesiyle eşim, danışmanım 
ve ben, aramızda konuşmaya başladık. Bir haber gelmiş midir diye, WhatsApp grubuna baktığımda, vekiller arasında 
TBMM’de toplanalım yazılarını gördüm, aynı anda AK PARTİ Grubundan’ da TBMM Başkanımızın vekillerin TBMM’ye 
gelmelerini istediği mesajı gördüm ve biz hemen TBMM’ye gelmek üzere yola çıktık. Yolda gelirken yollar çok boştu. 
Sakindi. TBMM’ye araçla almadılar. Arabamızı Dikmen Kapısı'nın karşısına, Kara Harp Okulu'nun giriş kapısına park 
ederek, Dikmen Kapısı'ndan Meclis’e girdik. TBMM’ye girdiğimizde sadece güvenlik görevlileri vardı. Vekillerden 
kimse yoktu. Işıklar kapalıydı. Bunun üzerine kulisten geçerek, grup başkanvekilleri yerindeyse onlarla görüşelim diye 
başkanvekillerinin odalarına doğru yürüdük. Bu arada telefonla TBMM’ye geldiğimizi, kimsenin olmadığını WhatsApp 
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grubumuza mesaj attım. Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu grup odasına çıkmış, aşağıya indi, sonra vekillerimiz birer 
ikişer gelmeye başladılar. Işıkları açmak için güvenlik görevlileri ile arkadaşlarımız görüştü. Görevliler ışıkları açmak 

istemedi. Görevlileri ikna etmemiz sonucunda ışıkları açtırdık “ya demokrasi, ya ölüm diyerek” salona girdik. Parti farkı 

gözetmeksizin tek vücut olduk ve dimdik durduk. 

2) Gece 02.42 sularında, milletin Meclisi'nin üzerine bombalar yağdırmaya başladılar. Silahlarla taradılar. Bir tek adım 

atmadık. Adi, hain teşebbüse, cesaretle ve onurla direnip, sığınaklara geçtik, darbe püskürtülünceye kadar her birimiz 

ölümü yanı başımızda hissede hissede tüm dünyaya örnek bir duruş sergiledik. 

3) TBMM’ye girişte herhangi bir zorluk yaşamadık.

4) TBMM’ye gelirken ülkeyi krize, derin karmaşaya ve iç savaşa sürüklemek isteyenlere karşı bir şeyler yapmamız, bir 

mesaj vermemiz gerektiği düşüncesindeydim. Nitekim Meclis’te de bir araya geldiğimizde, parti farkı gözetmeksizin, 

tek vücut olup, bu çirkin girişimi püskürtmemiz için tüm vekillerin TBMM’de bulunması gerektiğini düşündüm. 

TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini hiç tahmin etmedim. Hele de bombalanacağını hiç düşünmedim. Ancak; Kader 

de ölüm varsa bundan kaçış olmadığını düşünerek yola çıktık. Yola çıkarken yardımcıma ‘’Korkma bir şey olmaz, 

biz döneceğiz, siz bizi evde bekleyin. Oğlum sana emanet. Allah’a emanet olun. herşeyin hayırlısı..’’ diyerek eşim ve 

danışmanım ile birlikte yola çıktık.

5) Meclis’e bombanın atılması üzerine tabii ki korktum. Ama kaderde olandan kaçılmaz. Eğer ömrümüz varsa buradan 

çıkarız, ömrümüz yoksa da buradan çıkamayız, güzel Türkiye’miz, canım vatanım için Allah’a yardım etsin diye elimdeki 

tespihimle durmadan dua ettim, sükûnetimi muhafaza etmeye çalıştım.

6) Meclis’in bombalanmış olması bana; Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın, milletvekillerimizin ve Aziz 

Türk milletinin ne çok düşmanının olduğu ve işimizin de çok zor olduğunu hatırlattı. Bombalama hadisesini, batının bize 

bir gözdağı olarak yorumladım. Adeta dediler ki; ‘’Ayağınızı denk alın, biz sizi kendi silahınızla ve kendi askerinizle teslim 

alırız, bize karşı hiçbir şey yapamazsınız, biz çok güçlüyüz, kuralları biz koyarız.’’ mesajını verdiklerini düşündüm. Kendi 

halkıma ve ülkeme çok üzüldüm. Daha çok çalışmamız ve çok güçlü olmamız gerektiğini bir daha idrak ettim. Bunun 

için de birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu düşündüm.

7) Sabaha kadar bombaların altında beklemek tabii ki çok sinir bozucu idi. Sürekli dua ettim. Tespihim hep elimdeydi. 

Ama bu darbenin önceki darbeler gibi olmadığını ve bir grubun kalkışması olduğu için bastırılabileceğinden emindim. 

Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması ve hayatta olduğunu öğrenmemiz, akabinde I. Ordu Komutanımızın 

açıklama yaptığını ve olayın üzerine gidildiği duyumunu aldık, bu gelişmeler neticesinde, bu kalkışmanın bastırılacağına 

ve neticeye ulaşmayacağına inandım. Kendi kendime biz görür veya görmeyiz ama bu darbe netice vermez diye 

aklımdan geçirdim.

8) Milletimiz o akşam destan yazdı. Bence o akşam ki direniş 2. Çanakkale Savaşı ve zaferiydi. Halkımızın çok mesafe kat 

ettiğini, demokrasiyi içselleştirdiğini, liderlerine ve kendine güvendiğini halk istemedikçe bu ülkede hiç kimsenin iktidara 

gelemeyeceğini, bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş oldu. 
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Bu millet,  kahramanlığını bütün dünyaya bir kez daha göstermiş oldu. Ayrıca; halkın sokağa çıkmasındaki en büyük 
faktör, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına olan büyük güven ve sevgiydi. Halk liderine güvenerek onun çağrısına uydu 
ve sokağa çıktı ve en değerli varlığı olan canını ortaya koydu.

9) Kayseri Valimiz ve teşkilatta görevli arkadaşlarımızı, kendi ilçemi cep telefonumla aradım. Oralarda sıkıntının 
olmadığını öğrendim. Bu haberler beni darbenin neticeye ulaşmayacağı konusundaki fikrimi pekiştirdi ve rahatlattı. 
Meclis'te o akşam eşim ve danışmanım yanımda değildi. Onlar, otoparka geçip orada beklediler. Telefonumun 
şarjı bitince onlarla bağlantım kesildi. Onlarla ilgilide endişelendim. Daha sonra sabaha karşı bombardıman bitince 
rahatladım. Bu arada evde olan oğlum ve yardımcımı da arayarak teselli etmeye çalıştım.

Tanıdığım bir ailenin oğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit düştü. Şehidimizin ismi Cüneyt Bursa, taziyeye 
gittiğimde ailesinin metaneti beni çok etkiledi.

10) Bombalama hadisesinden dolayı yer yer hasar görmüş Meclis'i görmek beni çok üzdü.

Bu kadar büyük bir hadiseyi atlattığımızı o zaman fark ettim. Çok büyük bir hadiseyi az bir zararla atlattığımızı 
düşündüm. Allah’ıma şükrettim.

11) Ben 1980 darbesinde henüz çocuktum. 1961 darbesi ile alakalı okuduklarımdan bildiğim kadarı ile darbe 
yapanlar yönetim kademesini sessiz sedasız görevden el çektirir, darbe olduğunu vatandaş Basın-Yayın’dan öğrenir 
ve çatışma, bombalama hadiseleri olmaz. Ama biz 15 Temmuzda darbe değil sanki bir düşman işgali ile karşılaştık. 
Kendi ordumuzun mensupları olduğunu zannettiğimiz hainler tarafından sivillere ateş edildi, öldürüldü, birçok yer 
bombalandı. Bu bombalanma hadisesinde dış güçlerin parmağı olduğunu bana gösterdi. Her şeye rağmen Meclis'in 
ertesi günü toplanması ve mesaj vermesi, birlik beraberlik çağrısı yapması CHP, MHP ve AK PARTİ Genel Başkanlarının 
TBMM çatısı altında birlik beraberlik mesajı vermeleri çok anlamlıydı. Bu darbe girişimi neticeye ulaşmadığının ve 
ulaşamayacağının en büyük kanıtıydı.

12) TBMM’nin o akşam toplanması, Genel Kurulun açılması, halkın iradesini temsil eden milletvekillerinin ‘’Biz 
buradayız, iş başındayız.’’ mesajını vermesi çok önemli ve anlamlıydı. Bu dik duruş, birlik ve beraberlik mesajı, karşı 
tarafın psikolojik olarak başarısız olduklarının, neticeye ulaşamayacaklarının ve ulaşmadıklarının bir göstergesiydi. 
Darbe yapanların psikolojik olarak etkilenmelerinde, bir geri adım atmalarında büyük katkısı olduğuna inanıyorum. 
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Hüseyin KOCABIYIK

25 ve 26. Dönem İzmir Milletvekili

 

1- 15 Temmuz akşamı Ankara yakınlarında bir köy evinde hafta sonu tatili için bulunuyorduk. Saat 09.30 sularında 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Süleyman Soylu aradılar. O ana kadar benim herhangi bir gelişmeden 
haberim yoktu. Sayın Soylu bana sordular: “İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nü kapattılar, F-16’lar alçak uçuş yapıyorlar, bu 
nedir?

”Ben kendilerine şunu söyledim: “Emir komuta zinciri içinde yapılıyorsa bu askerî darbedir; emir komuta yoksa bu 
tartışmasız bir Fetullahçı darbedir. Her ikisinde de yapılması gereken bellidir: Cumhurbaşkanı hemen güvenli bir yere 
geçmeli ve Başkomutan olarak ordunun emir komuta yetkilerini üzerine almalıdır. İkinci olarak da halk TBMM’nin 
etrafını kuşatmalıdır. Parti teşkilatı hemen bunu temin etmelidir.” Süleyman Bey benim hemen Başbakanlığa, yani 
Çankaya Köşkü'ne gelmemi istediler. Saat 10.45 civarında Çankaya Köşkü'ndeydim. Toplantı Salonu'nda Süleyman 
Soylu, Abdülhamit Gül, Fatma Betül Sayan Kaya, Aydın Ünal, Nevzat Ceylan ve bazı güvenlik bürokratları vardı. O ara 
TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman da geldiler. Meclis Başkanımız İsmail Bey çok kızgın, üzgün ve fakat çok vakur 
duruyorlardı. O ara Cumhurbaşkanımızın CNN’deki konuşmasına kadar durumun boyutlarını anlamaya çalıştık. Süleyman 
Soylu bir televizyon kanalına bağlanarak darbecilere meydan okuyan bir konuşma yaptı. Ardından Cumhurbaşkanımızın 
CNN’deki konuşması hepimizin ruhunda volkanın lav püskürtmesi gibi bir isyan patlamasına neden oldu.

Ben arkadaşları masaya toplayarak ayakta bir konuşma yaptım ve başkanımızın da huzurunda şunları söyledim: “Bu 
bir darbe girişimidir. Bizim mücadele için hemen bir karargâha ihtiyacımız var, bu karargâh Meclis'tir. Sayın Başkanım 
hemen gidip Meclis'i açmalıyız ve çalışmaya başlamalıyız. Bakınız, 1981 yılında İspanya’da faşist Franko'cu subaylar 
Meclis'i bastıkları zaman El Pais Gazetesi ve bazı milletvekilleri direndikleri için İspanya demokrasisi kurulmuştur. Onun 

için hemen Meclis'e gitmeliyiz.” O arada salonda bulunan bazı güvenlik bürokratları  yolların tanklarla kapatıldığını ve 
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bunun çok tehlikeli olduğunu söylediler. Meclis Başkanımız "O halde hemen Meclis'e gidelim.” dediler. Süleyman Soylu 

ise "Tank mank, hiç önemli değil, aşıp geçeceğiz.” dediler.

2- Ara sokaklardan geçerek Meclis'e ulaştık, fazla bir zorluk yaşamadık.

3- Meclis'e gelirken doğrusu içimdeki kızgınlık kabarcıkları nefret oklarına çoktan dönüşmüştü. Milletime ülkeme 

yapılan bu kötülüğü ne zihnim, ne kalbim ne de midem kaldırıyordu.  Gözümün önünden 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 

28 Şubat darbeleri geçti. Bu darbelerin Türk milletinde açtığı onulmaz yaralar aklıma geldi. Tüm benliğimi darbecilere 

karşı nefret kaplamıştı. O an zamanın ve mekânın benim için önemini kaybettiğini hissettim. Hayatın bütün sembolleri 

ve neşesi sanki beni terk edip gitti. İçimi tam bir yıkıcılık ve intikam hissi kapladı. Ben bütün bu negatif duygularla 

boğuşurken dahi FETÖ'cu ihanetin TBMM’ye bombalayacağı ihtimali zihnimin en uzak köşesinde bile bir öngörü olarak 

yer almadı.

4- Süleyman Soylu Bey Başbakanlıktan Meclis'e gelirken çok önemli bir şey yaptı: A Haber TV’yi Meclis'e canlı yayın 

yapmak üzere çağırdı ve birlikte canlı yayın ekibini Genel Kurul Salonu'na soktuk. Zaten canlı yayın başlayınca hainler 

Meclis'i bombalamaya başladı. İlk bomba düşer düşmez arkadaşlara döndüm ve şunu söyledim: “Arkadaşlar bu bir darbe 

değildir, bu bir işgal girişimidir. Bu andan itibaren her şey değişmiştir. Bir tek gerçek vardır artık: işgale karşı direneceğiz, 

öleceğiz ve öldüreceğiz!" O an aklıma nedendir bilmem ama bir de Yunanlılarla savaşan Truvalıların komutanı Hektor’un 

sözü geldi: "Allah'a inanırız! Ülkemiz için ölürüz! Karımızı severiz!"

5- Meclis'in bombalarla harabeye dönmüş kısımlarını gördüğüm zaman FETÖ denilen örgütün Türk milletinin 

düşmanlarının elindeki nasıl bir iğrenç bir silaha dönüştüğünü anladım ve 15 Temmuzun asla bir darbe değil, işgal 

girişimi olduğunu gördüm. O yıkıntılar aslında bir yazıydı ve ben bunu okudum.

6- Orada bulunan milletvekili arkadaşlarımız birer kahramandırlar. Yüreklerinde korkunun izi yoktu. Herkes oraya 

ölmeye gelmişti. “Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.” sözündeki manayı ispat edercesine orada dimdik 

durdular. Bombalar cehennemi bir biçimde tepesinde patlarken o bombalara karşı parmak sallayan, slogan atan 

milletvekili profili dünyanın hiçbir Meclisi'nde görülmedi, görülemez. O gece milletvekili arkadaşlarımızın hissiyatını 

Sayın Bekir Bozdağ çok güzel özetledi: “Bizim burada bir tek görevimiz var, o da burada ölmektir!”

7- Milletimiz için söylenecek tek şey var, onu da şair söylemiş: 

“Bir zamanlar millet, hem nasıl milletmişiz,

Gelmişiz dünyaya millîyet nedir öğretmişiz!”

İşin gerçeği şu: Biz o gün, o gece mazideki o şanlı, o büyük zaferlerin banisi büyük Türk milletinin ölmediğini, etiyle 

kemiğiyle ve ruhuyla yaşadığını bütün kâinata gösterdik. Ve Türk milleti o gün, Türk kimdir, millet nedir, demokrasi nasıl 

savunulur, vatan nasıl korunur, bayrak için nasıl ölünür… Bunları bütün insanlık âlemine göstermiştir.

8-70’li yıllarda batıda şöyle bir söz vardı: Dünyada en hızlı haberleşme aracı: Faks ve kadınlar! Elbette en taze haberler 

cep telefonu aracılığıyla eşimden geliyordu. Çünkü o bütün televizyon kanallarını izliyor ve beni bilgilendiriyordu. Bu 
arada o yoğun duygular içerisinde elbette ailemizle helalleştik ve bir duygu bütünlüğü içerisinde olduk.
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O gece ben en yakın arkadaşımı kaybettim. Benim 25 yıllık arkadaşım Erol Olçok ve kucağımızda büyümüş olan oğlu 
Abdullah köprüde şehit oldu. Benim bu dünyayla bütün irtibatımın kesildiği andır Erol’un şehadetini öğrendiğim an. 
O haberi aldığımda Süleyman Soylu ile birlikte TRT’yi işgalden kurtarmaya gitmiştik. Haberi Süleyman Bey’e verdiğim 
vakit bana döndü ve hiç düşünmeden “Abi, Erol şehit oldu, inşallah bize de nasip olur.” Sadece boşlukta dönmeye 
başladığımı hatırlıyorum bu satırları yazarken.

9-16 Temmuzda TBMM Genel Kurulu toplandı. Arka sıralardan Meclis'e şöyle bir baktım ve sadece şunu düşündüm: 
Millet iradesi ve onun tecelligâhı olan TBMM gerçekten büyük bir kurum ve büyük bir fikir.

10- Bana göre ülkemizin daha önce yaşadığı darbelerle 15 Temmuzu mukayese etmek belli bakımlardan mümkün ama 
esasta yanlıştır. 15 Temmuzu bir askerî darbe olarak düşünürsek siyasi tarihimiz bunun gibi vahşi, bunun kadar şerefsiz, 
bunun kadar insanlık dışı bir darbe girişimini hiç yaşamadı. Kendi insanını, kendi polisini kendi Meclisi'ni bombalayan, 
kendi ordusunun iki bin yılda oluşmuş bütün itibarını yerle bir eden bir darbe insanlık tarihinde de yoktur. 15 Temmuz 
yaşanmış darbe tecrübelerinin hiçbirine benzemiyor, zira bir darbe değildi sadece. 15 Temmuz başka ülkelerin yerli 
hainler eliyle devleti ele geçirme, Türkiye’yi bir tür işgal girişimiydi. Daha önceki darbelerde olmayan eylemlerin                     
15 Temmuz’da yaşanmış olması onun sadece  bir darbe olmamasından kaynaklanmıştır.

11-15 Temmuz işgal girişimine millet karşı koymuştur. Büyük önderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşı 
koymuştur. Polisimiz karşı koymuştur. TBMM de tarihi bir sorumluluk duygusuyla ve varlık gerekçesinden hareketle 
bu alçak eyleme karşı koymuştur. Bütün bu irade bileşenleri emperyalist bir saldırıyı bertaraf etmişlerdir. TBMM, gazi 
bir Meclis olduğunu bu millî direnişte rol alarak tarihin hafıza kayıtlarına, bir kez daha, mazisine yakışır bir şekilde 
nakşetmiştir.

12- Yaşasın Türk milleti!

Ve selam olsun 15 Temmuz vatan müdafaasının Şehitlerine, Gazilerine!
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İbrahim Halil FIRAT

25 ve 26. Dönem Adıyaman Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz? 

Hain Darbe Girişimi esnasında evdeydim. Danışmanım beni aradı, hemen televizyonu açtım ve darbe girişimini oradan 

öğrendim. “Bu bir namus davasıdır.” deyip,  danışmanımla görüştüm, gel hemen Meclis'e gideceğiz dedim. Küçük 

kızım o an hastaydı ve 40 derece ateşler içindeydi, eşim ve çocuklarımla helalleşerek Meclis'e geldim. Vatanımız için 

ne yapmamız gerekiyorsa, yapmalıyız düşüncesiyle, AK PARTİ Grubuna gittim. TBMM Meclis Başkanımız Sayın İsmail 

Kahraman Başkanlığında, Genel Kurulu açmaya milletin Meclisi'ni ve kürsüsünü korumaya karar verdik.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Evet, Meclis'e girerken zorluk yaşadık. Çalışan personeli, danışmanlarımızı dahi içeri almıyorlardı. Önce Dikmen Kapı 

girişinin üzerinde bir polis noktası oluşturulmuştu, orada bizi beklettiler. Milletvekili olduğumuzu söyledik, öyle 

bıraktılar. Dikmen Kapı girişindeki polisler de "Sadece milletvekili ve şöför girebilir." dediler. Biz de içeri girdik. 

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz? 

Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ne pahasına olursa olsun, vatanımız 

uğruna biz kefenimizi giyip yola çıkmıştık. O niyetle şehadet şerbetini içmeye her zaman hazırdık. TBMM’nin herhangi 

bir saldırıya uğrayacağını kesinlikle tahmin etmemiştim. İstiklal Savaşı'mızdan bugüne TBMM’ye bir kurşun dahi 

sıkılmamıştır. Milletin Meclisi'nin böyle bir şeye maruz kalmasını, kimse tahmin edemezdi. Vatanımızı, milletimizi, 

Hükümetimizi, Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı korumak adına Meclis'e gittim.
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Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Hiçbir savaş döneminde, darbe döneminde milletin iradesinin tecelli ettiği TBMM’ye bir kurşun dahi atılmamıştı. Bu 

eli kanlı FETÖ Terör Örgütü, düşman ordularının bile yapmadığı bir şeyi yaptı. TBMM’yi bombalıyor, kurşun yağdırıyor. 

Böyle bir şey kabul edilemez. Karşımızda millete düşman, millî iradeye düşman bir örgüt var. Hem de milletin tankı, 

helikopteri ve savaş uçaklarıyla milletin Meclisi'ni, milletin kendisini bombalıyor. Ama onlar bu milletin gerektiğinde 

birlik olarak destansı bir direniş göstereceğini hesap edemediler. Meclis bombalanırken de, Genel Kurul Salonu'nda iken 

de biz ölmek için gelmiştik. Ama bir saniye bile ölüm korkusu yaşamadım.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

TBMM’de büyük hasar meydana geldi. Gazi Meclisimizi hedef alan, FETÖ’cü teröristler, hiçbir darbede yaşanmamış 

bir alçaklığa imza attılar. TBMM’yi bu hale getiren hainler, milletimizin azmi ve kararı ile hedeflerine ulaşamadılar. 

Meclisimizin bombalanan noktalarını gördükten sonra bu örgütün ne kadar alçak, haysiyetsiz, şerefsiz ve namussuz 

oldukları bir kez daha ortaya çıktı.

Gerek Genel Kurul’da, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

İktidar milletvekili olarak, muhalefet milletvekilleri ile birlikte vatanımıza, milletimize, demokrasimize sahip çıkmanın 

mutluluğunu yaşıyorum. Vatan konusunda, milletvekilleri iktidar, muhalefet hepsi tek ses, tek vücut olması lazımdı, 

onu da başardık. Hepsine teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Vatanına, iradesine, hükûmetine ve Başkomutanına sahip çıkan ve sokaklara, meydanlara çıkan Aziz Milletimize 

minnettarız. Bu Aziz Millet hainlikleri hiçbir zaman kabul etmemiştir. Bu devlet, bu millet her zaman destan yazmıştır, 

yazmaya da devam etmektedir. Aziz Milletimiz, bir ay boyunca meydanları terk etmeyerek, bu milletin tek vücut, tek ses 

olduğunu, demokrasiye ve millî iradesine nasıl sahip çıkılması gerektiğini tüm dünyaya göstermiştir. Devleti ve milleti 

için canını, kanını veren bir milletten, tanklara, uçaklara, tüfeklere karşı gelen bir milletten bahsediyoruz. Bu millet 

kalkan eli de, başı da adalet kılıcıyla koparan bir millettir. Böyle bir milletin ferdi olduğumdan dolayı Rabbime şükürler 

olsun. Milletimizle gurur duyuyorum. Bu milletle ne kadar övünsek, ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükran duysak 

azdır. Bu millet her şeyin en iyisine layık bir millettir.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Telefonla irtibat kuruyordum. Hatta ailem Meclis'e her bomba atıldığında beni arıyor, nasıl olduğumu soruyordu. 
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Meclis'e bomba atılma esnasında danışmanım Rıdvan Doğan kolundan yaralanmıştır. Sabaha kadar Meclis'te yaralı 

halde beklemiş ve sabah ancak hastaneye sevk edilmiştir.

Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

TBMM, Gazi Meclisimiz, İstiklal Mücadelesi döneminde kapanmamıştı, çalışmaya devam etmişti. Biz de bugün İstiklal 

Mücadelemizi vererek çalışmamız lazımdı. Ben, darbenin ilk anında, evden çıkarken de bu duygularla yani İstiklal 

Mücadelemiz döneminde çalışan Meclisimizin şimdi de çalışması gerektiğini düşünerek Meclis'e gelmiştim.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe Girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 

15 Temmuz 2016 günü büyük bir tarihi olaya tanıklık ettik. FETÖ Terör Örgütü bu ihanetiyle,  tarihimize kara bir ihanet 

sayfası olarak geçen bu hainlik, ülkemiz tarihinin en acımasız darbe girişimidir. Ülkemizde gerçekleştirilen darbeler 

genelde yönetimi ele geçirmek için yapılırdı. 15 Temmuz gecesi yapılan hain darbe girişiminde, millete kurşun sıkıldı, 

üzerine tanklar sürüldü. Milletin iradesi elinden alınmak istendi. Ama milletimiz Kuvayi Milliye ruhuyla birlik içerisinde, 

bu hain darbeyi bertaraf etti.

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın çağrıları 

ile darbeye geçit vermeyerek, meydanlara inen milletimizle, bizde milletimizin iradesinin tecelli ettiği TBMM’de 

bulunmamız gerekirdi ve biz milletin temsilcisi olarak öyle yaptık, Meclis'teydik. Milletimiz zaten Cumhurbaşkanımıza 

güvenerek meydana çıktı. Biz milletimizin iradesini korumak için Meclis'te olmamız en uygun olanıydı.



467

Gazi Meclis'te O Gece

İlknur İNCEÖZ

AK PARTİ  Grup Başkanvekili

23, 24, 25 ve 26. Dönem Aksaray Milletvekili

1-Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Cevap: 15 Temmuz Cuma günü, Meclis’te çalışmalarını tamamladıktan sonra, Aksaray’a gitmek üzere eve geçmiştim. 
Saat 21.00 sıralarında danışmanım Fatma Hanım beni arayarak, endişeli bir şekilde, "Boğaziçi Köprüsü askerlerce tek 
taraflı olarak trafiğe kapatıldı, darbe girişimi olacağına ilişkin duyumlar alıyoruz." dedi. Daha sonra arayan danışmanım 
Engin Bey de aynı ifadeleri kullanınca, hemen telefon trafiği başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı aradım. Telefonu, çalar çalmaz açınca içimde şüpheli olan durum netleşti. Hasan 
Bey, "Evet başkanım bu darbe girişimi, sesimizi duyurmalıyız." dedi. Ben de "Sayın Cumhurbaşkanımızın yerini 
sormuyorum ama iyi mi?" diye sordum. O da Cumhurbaşkanımızın iyi olduğunu söyledi. Bir kaç televizyon kanalına canlı 
bağlanarak, bunun darbe girişimi olduğunu söyledim ve Allah’ın izniyle; cansa can, biz bu canı vermeye hazırız dedim.  
O anda Meclis’e mi, AK PARTİ Genel Merkezimize mi?, Başbakanlığa mı yoksa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne mi gidilmesi 
gerektiği konusunda kısa bir tereddütte kaldıktan sonra olmamız gereken yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğuna 
kanaat getirdim evden çıkarak hızlıca Meclis’e geldim. 

2-TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Cevap: Meclis'e gelirken yolda her hangi bir sorunla karşılaşmadım, zira henüz darbe girişiminin başlangıç 
aşamasındaydık ve erken geldiğim için de rahatlıkla Meclis’e giriş yaptım. Meclis'e ilk gelenlerden biri olduğum için 
belki de en sorunsuz şekilde Meclis'e girenlerden biri oldum. Çankaya Kapısı kapanmıştı, 3 otobüsle giriş kapatılmıştı 
muhtemel bir saldırı ihtimaline karşı, tankların girişine karşı alınmış bir tedbirdi bu. Ancak daha sonra giriş-çıkışlar 

zorlaştı.
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3-Meclis'e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele bombalanabileceğini hiç 

tahmin etmiş miydiniz?

Cevap: Darbe girişimini ilk öğrendiğim anda, 15 yıldır her türlü darbeci ve vesayetçi zihniyete karşı verdiğimiz 

mücadeleyi, Kurucu Genel Başkanımız Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gövdesini taşın altına 

koyarak verdiği mücadeleyi düşündüm. Demokrasiyi güçlendirebilmek adına 15 yıldır verdiğimiz mücadele, aldığımız 

tedbirler, hak ve özgürlüklerin genişletilmesine yönelik tedbirlere rağmen böyle bir kalkışmaya cesaret edilebilmesi, 

devlet kurumlarının içine sızılmış olması, ordunun içerisine sızılmış olması, milletin vergileri ile alınmış ve ülkeyi 

korumak üzere kendilerine emanet edilen silahların millete doğrultulmuş olması karşısında ciddi anlamda derin bir 

üzüntü duydum. Savaş dönemlerinde bile hedef olmayan millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 

bomba atılacağına ihtimal vermemiştim.

4-Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Cevap: Meclis'e gelir gelmez hemen AK PARTİ Grubuna çıktım. Bazı arkadaşların “Hedef oluruz.” ikazlarına rağmen 

"Bizim burada olduğumuzu görsünler, millet sokakta milletin vekilleri de Parlamento’da" diyerek ışıkların açılmasını 

istedim. Daha sonra Genel Kurula girdik, ışıkları açtırdık. İlk defa basın Genel Kurula girdi ve bağlantılar yapıldı. Biz 

orada konuşmalarımızı yaparken, düşmanların bile silahlarını doğrultmadığı Meclis’e bombalar yağmaya başladı. 

Helikopterle asker indirilmeye çalışıldı. Sabaha kadar Meclis'i terk etmedik. Sabah da Meclis’teki tahribatın boyutunun 

ne kadar büyük olduğunu gördük.

5-Meclis'in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Cevap: Biz o gece sabaha kadar burada kaldık ve sabah olduğunda Meclis'in nasıl hasar gördüğünü ve tahribatın 

büyüklüğünü hep birlikte gördük. O anda yaşadığımız üzüntüyü, içinde bulunduğumuz ruh halini anlatacak kelime 

yok aslında. Sadece Gazi Meclis’teki bu tahribat FETÖ’nün üniformalı teröristlerin millet iradesine karşı düşmanlıklarını 

ve ne kadar ileri gidebileceklerini görmemiz açısından bir ibret vesikasıdır. Dünyaya da bu darbe girişiminin normal 

darbelerden çok farklı olduğunu, FETÖ’nün kendi insanına, kendi ülkesine yaptıklarını göstermek adına oradaki manzara 

çok önemliydi. 

6-Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Cevap: TBMM Başkanımız da geldikten sonra "Genel Kurulu açalım." dedik. Anahtarlar o anda bulunamadı, kapıları 

kıralım düşüncesi bile akla geldi. Ancak sonra anahtarlar bulundu. Salona girdik, ışıkları açtırdık. Basın mensuplarını 

da salona aldırdık. İlk kez milletvekillerinin bulunduğu alana basın mensupları alındı ve canlı yayınlar başladı. Salonda 

68 AK PARTİ milletvekili, ikisi grup başkanvekili olmak üzere 15 CHP milletvekili,  MHP’den grup başkanvekilinin de 

aralarında bulunduğu yaklaşık 6 milletvekili -belki sonra sayılar artmış olabilir- vardı. Sayı önemli değil, bir milletvekili 
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bile olsa bizim için önemliydi. Orada siyasi farklılıklarımızı ortadan kaldırdık, yekvücut olduk. Milletin meydanlarda 

olduğu bir süreçte bizim gelip Meclis'i açmamız ve iradenin arkasında olduğumuzu göstermemiz, can vermekten 

kimsenin çekincesinin olmaması darbecileri çok rahatsız etmiş olacak ki, buradaki yayınları ve bağlantıyı kesmek 

istemişler. Herkes canını verirdi ama asla teslim olmazdı. Herkesin buradaki gayreti çok önemliydi, herkes bu hain 

kalkışmaya karşı net tavır sergiledi. 

7-Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Cevap: Başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın CNN Türk canlı yayınındaki görüntülü 

mesajı, halkın sokaklara çıkmasını ve böylece darbe girişiminin engellenmesini sağladı. FETÖ’nün o gece doğrudan 

hedefinde olmasına rağmen kritik anlarda bir ülkenin geleceğine nasıl yön verildiğini, o gece Cumhurbaşkanımız 

gösterdi. Örgütün ana hedefinde o vardı. Çünkü biliyorlar ki 14 yıldır Türkiye’deki değişimin ve dönüşümün asli mimarı, 

Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız. Böyle kritik anlarda bu kararları alabilmek cesaret gerektirir ve bu da 

ancak bir liderde olur. Milletimizin yazdığı kahramanlık destanına gelince herkesin buradaki gayreti çok önemliydi, 

herkes bu hain kalkışmaya karşı net tavır sergiledi. O günkü direniş Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesiydi. Kurtuluş 

Savaşı'nda yaptığımız ne ise o gece yapılanlar da aynıdır. Milletimizin bu hain FETÖ darbe girişimi karşısında sergilediği 

tutum takdire şayandır. Kıyafetlerini çıkartıp tankların egzoz borusuna tıkayarak tankı durdurma cesareti hangi millette 

vardır? Uçakları ya da helikopterleri acaba engelleyebilir miyim diye, çatıya çıkma cesareti kimde vardır? 15 Temmuzda 

milletimiz, merhum Mehmet Akif’in; "Bir   zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya, millîyet 

nedir   öğretmişiz." sözünü ispat edercesine, tüm farklılıkları bir kenara bırakarak yekvücut olduğunu tüm dünyaya 

haykırmıştır. Bu manada Aziz Milletimize şükranlarımı bir kez daha sunuyorum.

8-Siz Meclis'te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınız ile ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir yakınınız var mı?

Cevap: Darbe girişimi ve Meclis'e yapılan saldırılarla ilgili bilgileri güvenlikten alıyorduk. O anda sadece vatanımızı 

düşündüğümüz, ülkemize, geleceğimize sahip çıkacağımız andı. Çünkü mesele vatan millet meselesiydi. Onun dışında 

hiçbir şeyin önemi yoktu. O saatlerde eşim ve kızım da Aksaray’da meydanlardaydı. Darbe girişimi sırasında çok sayıda 
tanıdığımız insan şehit ya da gazi oldular. 

9-Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Cevap: 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi karşısında siyasi parti ayrımı yapmaksızın "ya demokrasi, ya ölüm" 
diyerek Genel Kurul Salonu'nda sabaha kadar kesintisiz bir şekilde dimdik duran milletvekillerinin, siyasi partilerimizin 
genel başkanlarının bir arada olması darbeci hainlere büyük bir tokat niteliğindeydi. Milletimizin meydanlarda 
sergilediği birlik ve dayanışma tablosunun Gazi Meclis çatısı altında da sergilenmiş olması, darbe girişiminin başarı ile 
püskürtüldüğünün de göstergesiydi aynı zamanda.   
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10-Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cevap: 15 Temmuz her yönüyle bir milattır. Geçmiş tarihimiz belli, 1960 ihtilali eğer durdurulabilseydi, 1980 darbesi 
gerçekleşemezdi; bu aradaki darbeler, muhtıralar engellenebilseydi bir sonraki kalkışma girişimleri engellenebilirdi. 
Ne yazık ki geçmişte bunu yapamamışız. Bu anlamda da 15 Temmuz gecesi bir kırılma, bir dönüm noktasıdır. İlk kez 
milletin darbeye karşı duruşuna tanıklık ettik.   

11-Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat milletvekillerimizin o anda Meclis'te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Cevap: Bir kere 15 Temmuz gecesi milletçe ne kadar güçlü olduğumuzu yaşadık gördük. Vatan savunmasında kararlılık 
çok önemliydi, o gece 79 milyon kahramanlık destanını bu azim ve inançla yazdı. Milletimizin sokakta olduğu bir 
zamanda milletin temsilcileri olarak bizim de Parlamentoda olmamız çok önemliydi. Cuntacılara karşı milletimizin 
meydanda olduğu bir süreçte bizim de Meclis'i çalıştırmamız, açmamız iradenin arkasında olduğumuzu, can vermekten 
hiç kimsenin bir çekincesinin olmadığını göstermemiz çok önemliydi. Millet iradesinin en yüksek oranda temsil edildiği 
mekânın doğrudan hedef alınmasının arkasında da bu gerçek yatıyor. Meclis'teki yayınları kesmek, buradakileri 
korkutmak, Meclis'i işgal etmek ve akabinde “Meclis ele geçirildi.” görüntüsü vermek istiyorlardı. Her ne kadar 
hiçbirimizin silahı olmasa da bu mücadeleyi dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince sürdürme konusunda kararlıydık. 

12-İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Cevap: 15 Temmuz gecesi bir milletin millet olduğu geceydi. Yenikapıda yeni Türkiye’nin yeni kapısı ve darbe 
teşebbüsünün ikinci kırılma noktasıydı, bütün dünyaya haykırmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkomutan sıfatıyla 
milleti meydanlara çağırması ve kendisinin de milletle birlikte meydanlarda olması, Parlamentonun millet iradesine 
topyekûn sahip çıkması ve milletimizin eşi görülmemiş bir destana imza atmış olması her türlü takdirin üzerindedir. Bu 

anlamda Fetullahçı Terör Örgütü’nün üniforma giymiş teröristleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi karşısında 

dik duruş sergileyen herkese teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimizi minnetle 

anıyorum.
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İmran KILIÇ

26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Olandan ibret alsın. Nesilden nesile salınsın. Yoksa  tarih tekrar eder. Belki dünkünden de beter. Uçakların ve 

helikopterlerin uçması, bende şüphe uyandırdı. Kaldığım otelde 15 Temmuz akşamla yatsı arası durumu öğrendim. Ben 

o anda Ankara’da idim, hemen çağrı üzerine abdestimi alıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne danışmanlarımla beraber 

koştum, çünkü inancım ve davam böyle gerektiriyordu. Göreve koşmanın hazzını yaşadım.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde girişte bir kısım tedbirler alındığını gördüm. Herkeste bir endişe ve ürperti vardı. 

Değişik yönlerden saldırı geleceği kanaatini taşıyorlardı. Biz Halkla İlişkiler Binası'na girdiğimizde etraftan silah sesleri 

gelmeye başladı.

Bir şey ki yapılacaksa, bunu ben yapmayacaksam kim yapacak düşüncesiyle hareket ettim. Meclis'e ilk önce 

gelenlerdenim. Saldırı olacağını tahmin ediyordum. Bu duygularla Genel Kurul Salonu'na girdim ve oraya ilk gelen 

birkaç arkadaşımla beraber görevin başında olmanın mutluluğunu yaşadım.

Her hakir yaşamaktan ve belki de hakaretler altında öldürülmektense görevimin başında şerefli bir şekilde ölmeyi her 

zaman tercih etmişimdir. Korkunun ecele faydası yoktur. Korkak, iki kere ölür. Hiçbir korku ve endişe hissetmedim.  Gazi 

Meclisimizde,  gazi bir milletvekili olmanın hazzını yaşadım. Milletime karşı görevimi yapmanın bahtiyarlığını yaşadım.

Hainler korkak olur ve yapabildikleri kadar tahribat yaparlar. Onlar da kendilerine yakışanı yaptılar; onlardan başka bir 

şey de beklenemezdi.

Birlikten kuvvet, kuvvetten devlet doğar. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak Sayın Meclis Başkanımızın 
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başkanlığında hep beraber Meclisimizin muhabbetine ve milletin iradesine sahip çıktık.  Ne mutlu bize atılan bombalar, 

sıkılan kurşunlar, Meclis'in basılması tehditleri hiç umurumda olmadı. Zillet içerisinde yaşamaktansa izzetlice ölmek 

daha güzeldir.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinin gereğini, milletimiz de üzerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Saygılarımı ve 

hürmetlerimi sunuyorum. Bütün milletimizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum.

Bazen telefonlarla haberleşiyor, bazen bomba ve çatışma seslerinden olanı ve olacak olanları tahmin ediyor,  bazen 

de ilgili ve yetkililerin bir şekilde verdiği bilgilerle bilgileniyordum. Bütün şehit ve gaziler bizim insanlarımızdır ve 

kardeşlerimizdir.  Onlar iftihar vesilelerimizdir, şehitlerimiz şahitlerimizdir.

Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplantısına katıldım. Olanı anlatmak mümkün değildir. Orada 

olanları yaşamak bir başka duygu idi. Bazı olaylar vardır ki anlatılamaz yaşanır.

Bu darbe girişiminin ötesinde;  en büyük bir fitne, fesat ve ülkemizi işgal hareketiydi.  Allah bir daha bu fitne, fesat 

ehline fırsat vermesin.  Devletimize ve milletimize zeval vermesin.

Bizler milletimize ve görevimize layık olmanın gayreti içerisinde olduk.  Görev iman ile yapılır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza dirayetli önderliğinden dolayı hürmetlerimi sunarım. Milletimizi,  

şehitlerimizi,  gazilerimizi,  Gazi Meclisimizin Sayın Başkanına ve o gece orada bulunan ve bulunmayan bütün 

milletvekillerimizi, güvenlik güçlerimizi, milletine silah çekme zilletini reddeden bütün askerlerimizi ve milletimizi          

anbean bilgilendiren medyamıza ve milletimizin, devletimizin yanında olan herkesi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

Herkesi Allah’a emanet ediyorum, Allah yar ve yardımcımız olsun.



473

Gazi Meclis'te O Gece

İsmail BİLEN

22, 23 ve 26. Dönem Manisa  Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Saat 22.00-22.30 gibi evde eşim ve kızlarımla otururken oğlum Serdar Burak tarafından arandım. Bir kalkışma 

hareketinin olduğunu söyledi. Hemen televizyonda haber kanallarını takip etmeye başladım. O sıralarda jetlerin 

üzerimizden alçak uçuş yaptıklarını fark ettik. Haberlerde Boğaz Köprüsü'nün cuntacılar tarafından kapatıldığı 

haberlerini gördüm. Ancak darbe ve kalkışma hareketi olma ihtimalini zayıf olarak düşündüm. Zira ülkede darbeyi 

gerektirecek ekonomik ve siyasi bir karışıklık olmadığını, hemen hemen her işin rutin olarak seyrettiğini bu nedenle 

de bunun bir darbeden çok terör saldırılarına karşı bir tedbir olabileceği ihtimalini daha kuvvetli gördüm. Ancak 

ilerleyen dakikalarda Genelkurmay'da çatışmalar olduğu ve bunun bir cuntacılık faaliyeti olduğu netleşmeye 

başlayınca buna karşı durmamız gerektiğini ve bunun için Genel Merkez veya Külliye'ye gidilmesinin gerekliliğini 

düşündüğüm anda 22, 23 ve 26. dönem milletvekillerimizce kurulan WhatsApp grubunda sokağa çıkılması, 

Külliye'ye gidilmesi, parti önlerinde toplanılması ve Meclis’in açık tutulması kanaatleri paylaşılınca Meclis’e gelmenin 

ve millî iradenin tecelligahı olan TBMM’nin açık tutulması gerektiğini düşündüm. O esnada dışarıda bulunan 

oğlum da eve gelmişti. Abdest alıp evdekilerle helalleştikten sonra Meclis’e gelmek için tedbirimi alıp evden çıkmak 

üzereyken oğlumun yalnız gitmemem gerektiği yönündeki telkini ve eğer bir mücadele gerekirse yanımda olmayı arzu 

ettiği  ısrarı karşısında talebini kabul ettim. Çünkü o sıralarda Genelkurmay Kavşağı'nda şiddetli çatışmaların olduğu, 

Meclis’e girişin engellendiği ifade edilmekteydi. Bu esnada Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım’ın ve Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da darbeye karşı koymak adına halkımızı meydanlara ve havaalanlarına davet ettiği 

haberini görünce oğlumla birlikte tedbirimizi alarak Meclis’e doğru yola çıktık. 

TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?



Gazi Meclis'te O Gece

474

Gruptaki görevli arkadaşlardan Meclis’e girmenin mümkün olup olmadığını sorduğumuzda Güvenlik Kapısı'nın 

otobüslerle kapatıldığı, çatışmaların olduğu Dikmen Kapısın'dan girebileceğimizi söylemeleri üzerine yola çıktık. Ancak 

geldiğimizde Dikmen Kapı'nın da kapalı olduğunu ve çatışmaların devam ettiğini ve kapı önünde tankın olduğunu 

görünce Çankaya Kapı'ya yöneldik. Çankaya Kapı'dan içeriye girdiğimizde helikopterlerin Meclis üzerinde olduğunu, 

silah seslerinin ve çatışmanın devam ettiğini gördük.  

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Bunun çok alçakça bir saldırı olduğunu, ülkeye çok zarar vereceğini, en kısa zamanda bu saldırının püskürtülmesi                     

gerektiğini, bu anlamda TBMM’nin mutlaka açık tutulması gerektiğini, ne pahasına olursa olsun millî iradenin 

tecelligahı TBMM’nin cuntacılara teslim edilmemesi gerektiğini düşünüyordum. TBMM’nin bombalanacağı ihtimalini 

düşünmemiştim. Ancak cuntacılar tarafından tanklar, helikopterler ve askerler tarafından kuşatılıp bizlerin derdest 

edileceğini düşünmüştüm. Ve bunu kuvvetli ihtimal dâhilinde görmekteydim. Ancak daha sonra gözü dönmüş bu 

alçakların TBMM’yi bombalamayı da göze aldıklarına şahit oldum.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis’e bomba atıldığında bu alçakların gözünün döndüğünü ne pahasına olursa olsun ülkeyi ele geçirmek gayreti 

içinde olduklarını ahlaki, hukuki ve insani hiçbir kural tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ve bizleri de öldürmeyi göze 

aldıklarını düşündüm. Oğlumu yanıma alıp Meclis’e gelmekle evde bulunan eşim ve iki kızımı yalnız ve savunmasız 

bıraktığım için biraz üzüntü yaşadım. İlk bomba atıldığında oğlum muhalefet kulisinde, ben ise Genel Kurulda idim. 

Bombanın muhalefet kulisi tarafına isabet ettiğini anlamıştım. Hemen kulise baktığımda oğlumun durumunun iyi 

olduğunu gördüm. İzleyici bölümüne çıkmasını söyledim. Tekrar Genel Kurula girdim. O esnada cep telefonları ile 

medya kanallarına Meclis’in açık olduğunu, millî iradenin üstünde hiçbir güç tanımadığımızı ifade ederken, A Haber 

televizyonunun muhabir ve kameramanları ile Genel Kurula geldiklerini ve canlı yayın yapmak istediklerini gördüm. 

Canlı yayın yapılmaktayken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşması esnasında ikinci bombanın atılması ile artık 

orada alçak cuntacılar tarafından kesinlikle öldürüleceğimizi düşündüm. Bu sebeple oğlumu da yanıma çağırarak 

öldürüleceksek de yan yana olmamız gerektiğini ve birbirimizden ayrılmamamızı söyledim. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Bombalanan noktaları gördükten sonra bu alçak cuntacıların bizi öldürmeyi göze aldıklarını ve bu saldırıları bu sebeple 

yaptıklarını düşündüm. 

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Bu arada Meclis’in sürekli açık tutulmasının halk nezdinde çok önemli olduğunu ve bu cuntacılara ölmeden teslim 

olmayacağımızı hissettirmek adına Meclis’ten ayrılmamayı düşündüm. Ancak üstümüzden uçan onca uçağın, 
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helikopterin bizi sağ bırakmayacağını, Meclis’in işgal edilmek istendiğini artık biliyor ve hissediyordum. Ancak 

milletin sokağa çıkışının yoğunlaşmasıyla bunun çok kolay olmayacağını, ciddi katliamlar yapılabileceğini düşünmeye 

başlamıştım. Muhalefet milletvekillerimizin de TBMM’ye gelerek cuntaya karşı ortak bir tavır sergilemelerini görünce 

bundan çok mutlu oldum. 1960’ tan bu yana yapılan darbelerde halkın tepkisiz kalmasının bu seferki kalkışmada böyle 

olmayacağını, darbecileri er ya da geç püskürteceklerine inandım. Bu arada sosyal medya hesaplarımdan da (facebook, 

twitter vb.) darbeye karşı direneceğimizi, onlara darbede başarılı olma fırsatı vermeyeceğimizi, ne pahasına olursa 

olsun millî iradenin çiğnetilmeyeceğini paylaşmaya çalıştım. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan meydanlara çağrı davetlerine 

halkımızın verdiği tepkiyi ve gösterdiği duyarlılığı, o arada gazi ve şehitlerimizin oluşunu bir kahramanlık örneği olarak, 

ağlayarak izledim. Milletimizin başta Başkomutanımız ve Başbakanımız ve millî iradenin temsilcilerini sahiplenmesi 

büyük bir kadir şinaslık ve fedakârlık örneğiydi. Silaha, tanka, helikoptere ve uçağa rağmen meydanları doldurmaları 

kelimelerle ifade edilmesi çok zor olan bir cesaret örneğiydi. Bu cesaret, bu fedakârlık ve adanmışlık güçlü bir imanın ve 

inancın dışında hiçbir şekilde izah edilemez. Kurtuluş Savaşı'mızdaki mücadele ile eşdeğerde bir mücadele olduğunu 

düşünüyor ve inanıyorum. 

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Cep telefonu marifetiyle zaman zaman haberleri zaman zaman arkadaşları, dostları arayarak ya da onlar tarafından 

aranarak bilgileniyor ve bilgilendiriliyorduk. Eşim ve iki kızımı evde yalnız bırakarak oğlumla Meclis’e geldiğim için 

bencillik yaptığımı düşünüyordum. Meclis ikinci kez bombalandıktan sonra oğlum tarafından “hadi baba gel de Meclis’te 

bir hatıra fotoğrafımız olsun.” demesi üzerine teklifini kabul etmiştim. Ve değişik mekânlarda birkaç pozda resim 

çekinmiştik. Ancak o sırada bu teklifin hangi gerekçe ile yapıldığını anlayamamıştım. Bombalanan yerleri gördükten 

sonra bunun herhangi birimizin ya da ikimizin de şehit edilmesi halinde geride kalanlara bir hatıranın bırakılması ile 

alakalı olduğunu anladığımda çok duygulanmıştım. 

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Çok öfkeliydim. Bu kalkışmayı iktidar olarak da ülke olarak da siyasetçiler olarak da haketmediğimizi düşünüyor ve 

biliyordum. Türkiye’nin itibarının zarar görmesinden endişe ediyordum. Bunu yapanlardan hesabının en şiddetli şekilde 

sorulmasını arzu ediyordum. 

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Gençliğimden beri her 10 yılda bir darbe yapıldığını ya da darbeye yeltenildiğini biliyordum. Ve yaşayarak da 

görmüştük. Ancak bunun darbenin dışında da bir anlam taşıdığını, öncekilerden daha alçakça, daha haince ve daha 
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şerefsizce hatta daha vahşice bir kalkışma olduğunu, hiçbir vicdani, insani ve ahlaki bir değerinin olmadığını; milletin, 

ülkenin ve devletin bekasına kastedildiğini düşünüyorum. Ve bunun sözüm ona hoca diye geçinen bir sahtekâr 

tarafından yönetildiğini, yönlendirildiğini ve yine sözüm ona İslami değerler taşıdığını iddia eden ve sevenleri (beyinleri 

kiralanmış) tarafından yapılması çok daha üzücüydü. İslamın tüm değerleriyle çatışan bu alçak FETÖ terör örgütü 

mensupları İslamın da insanlığın da dışına çıktığını ispatlamış oluyordu. Bu münafıklar güruhu tarafından tezgahlanan 

kalkışma ülkenin işgaline zemin sağlayacak ve fırsat verecek bir kalkışmaydı. Diğer darbelerde böyle bir sonuç 

amaçlanmamıştı.  

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Darbe girişiminin başarısız olmasında en büyük rolün Başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza 

ve Aziz Milletimize ait olduğunu düşünüyorum. Ancak TBMM’nin ortak bir irade ile darbe ve cuntaya karşı çıkışını da 

çok önemsiyorum. Belki de bu ortak iradenin TBMM’den seslendiriliyor olması da bu alçak cuntacıları tahrik etmiş ve 

Meclis’in bombalanmasına vesile olmuştu. Siyasi partilerimizin genel başkanlarının da (Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın 

Bahçeli) cuntaya karşı olduklarını basın ve medya aracılığıyla duyurmalarının da çok etkili olduğunu düşünüyorum. 

Bir fert olarak şahsımın tek başına bir anlam ifade ettiğini zannetmiyorum. Ancak karınca misali oğlumla birlikte o 

uğurda ölmeyi ya da gazi olmayı göze almış olmamızın ailem, dostlarım tarafından bir anlam ifade edeceğini, Meclis’te 

kalabalık bir milletvekili grubunun oluşuna destek sağladığını düşünüyorum. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki bu tür yapılanmaları önleyecek tedbirlerin alınmasını, bu tür cemaat veya sivil 

toplum örgütlerinin daha şeffaf denetiminin daha düzenli yapılıyor olması gerektiğini, bu tür sapkınlıkların önüne 

geçmek adına bu ve benzeri topluluk ve cemaatlerin gençlerimizi ve insanlarımızı yanlış bilgi ve yönlendirmelerden 

uzak tutacak bilgilerin gerek Millî Eğitim Bakanlığı ve gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmesinin ve 

denetlenmesinin önemli olduğunu, bu tür takiyelere karşı teyakkuzda olmamızı sağlayacak tedbirlerin alınması 

gerektiğini düşünüyorum. Bu tür sapkın ideoloji ve düşünceleri insanlarımıza aşılama gayreti içerisinde olanlara karşı 

daha dikkatli ve teyakkuzda bulunulmasının önleyici tedbir olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ordumuz 

içerisinde geçmişten gelen darbe ve cunta heveslilerini besleyen eğitimden ve diğer unsurlardan ivedilikle kurtarılması 

gerektiğini ülkemiz ve geleceğimiz adına istiyor ve temenni ediyorum. Bu hastalıklı anlayışın ordumuz içerisinde 

neşvürema nema bulmasının önlenmesinin gerektiğini düşünüyorum. Darbenin tamamının yanlış olduğunu emir 

komuta zinciri içerisinde olsun olmasın hepsinin suç olduğunu ve tümüne birden şiddetle karşı çıkılması gerektiğini 

düşünüyorum. Bugün darbelere karşı alınan ortak tavrın çok önemli olduğunu ve bunun muhafaza edilmesinin 

gerekliliğine inanıyorum.

Selam ve saygılarımla.
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Jülide SARIEROĞLU

25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

15 Temmuz gecesi saat 22.00 civarında kız kardeşimin telefonla havada anormal bir hareketlilik olduğu, uçakların, 
helikopterlerin uçtuğu bilgisini vermesinin ardından yaptığım telefon görüşmeleri sonrasında öğrendim. Aynı saatlerde 
milletvekillerimizin ortak olarak kullandığı WhatsApp grubumuzda bazı vekillerimizin Ankara’da hareketlilik olduğu 
yönünde aldığı duyumları paylaştıkları esnada televizyonda biz Ankara’da jetleri ve helikopterleri havada gördükten 
sonra İstanbul’daki Boğaz Köprüsü'nün geçişlere kapandığı bilgisi, haberi veriliyordu. Bu gelişmeler üzerine ilk olarak 
Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya’yı aradım. Ali Bey, telefonu açar açmaz “Jülide Hanım, bir darbe girişimiyle 
karşı karşıyayız. Fetullahçı terör örgütü bu darbeyi gerçekleştiriyor.” şeklinde bir bilgi verdi. Kendisi, gelişmeleri takip 
ettiğini ifade etti. Haberleşmek üzere kapattık telefonumuzu. Bir gün önce, perşembeyi cumaya bağlayan gece, çok 
geç saatlere kadar Meclis çalışmalarımız olmuştu ve birçok vekilimizin bölgelerine gittiğini biliyoruz. Biz Ankara 
milletvekilleri olarak aramızda bir koordinasyon gerçekleştirdik. İlk Aydın Ünal Vekilimizi telefonla aradım, kendisinden 
detaylı şekilde bilgi aldım. Aydın Bey Hava Kuvvetlerinin ve Jandarmanın ortak bir darbe girişimi, bir işgal girişimi 
içerisinde olduğunu belirtti. Ne yapalım, nasıl yapalım diye konuştuğumuzda Aydın Bey, Meclis'e gidilmesi gerektiğini 
düşündüğünü ifade etti. Millet iradesine sahip çıkılması ve bu gece Meclis'in açılması ve Meclis'te olunması gerektiğini 
konuştuk. Ardından ben Ankara vekillerimiz Ahmet Gündoğdu ve Murat Alparslan’ı aradım, Aydın Bey’le yaptığımız 
görüşmeyi kendilerine aktardım. Murat Bey dışarıdaydı zaten. Ahmet Gündoğdu vekilimiz Meclis'e gitmek konusunda, 
kendisi Başkanlık Divanı Üyesi,  Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’la bir telefon görüşmesi yapıp bana geri dönüş 
yapacağını söyledi. Ahmet Gündoğdu Vekilimizle konuşurken arkadan çok ciddi olarak jetlerin sesleri ve bazı patlama 
sesleri geliyordu; vekilimiz, MİT’e çok yakın bir bölgede oturduğunu ve MİT’in tarandığını söyledi… Tabii, bu sırada saat 
11’e yaklaşıyordu. Vekillerimiz ile yaptığımız görüşmelerde özellikle Başkentimiz, Türkiye’nin kalbi ve yaşadığımız darbe 
girişiminin de merkezi konumunda olan Ankara’nın milletvekilleri olarak teşkilatlarımızla birlikte millet iradesine, 
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ülkemize sahip çıkmak için sokağa çıkmak, Meclis’e gitmek konusunda hemfikirdik.  Arka arkaya çok sayıda telefon 
görüşmesi yaptım. Hazırlanmaya başladım. O sırada tabii, ailemi bilgilendirdim bir darbe girişimi olduğunu söyledim. 
İnanmakta güçlük çektiler. “Her şey bu kadar yolundayken, bu devirde ne darbe girişimi?” şeklinde babamın bir serzenişi 
oldu. O sırada tabii, telefon görüşmelerim de devam ediyordu. Genel Sekreterimiz Abdülhamit Gül Bey, İl Başkanımız, 
İl Başkan Yardımcılarımız, Düzce Vekilimiz Ayşe Keşir Hanım'la, Nur Özkaya Hanım'la… İl Başkanımız, İl Başkanlığına 
doğru yola çıkmış olduğunu kendisi iletti. Ben telefon görüşmelerimiz oluyor dedim, belki Meclis'e gitme durumumuz 
olur, İl Başkanlığına da geçilebilir; telefonla hızlı bir biçimde istişare ettik. Herkeste ortak duruş bu darbeye karşı boyun 
eğmeme, dik durma yönündeydi. 

Daha sonra Aydın Ünal Vekilimizle tekrardan telefonla konuştuk, kendisi bazı görüşmeler yapmıştı ve Meclis'te buluşmak 
üzere telefonlarımızı kapadık. Ben saat on biri on geçe kapıya doğru ilerlemiştim, tam çıkmak üzereyken ailemle 
vedalaşırken Sayın Başbakanımızın televizyonda bir açıklama yaptığını duydum ve tekrar geri döndüm. Başbakanımız 
açıklamasında bir kalkışmayla karşı karşıya olduğumuzu, darbecilere karşı gereğinin en ağır şekilde yapılacağı, bunun 
hesabının sorulacağını ifade etti. Sayın Başbakanımızın konuşmasını dinledikten sonra yola doğru çıktım. Tabii, aile 
üyelerimizle aramızda hayatım boyunca belki de unutamayacağım bazı konuşmalar oldu, gidip de geri dönmemek 
olabilir diye helalleştik. Zor bir gecenin başlangıcıydı aslında ama içimde en ufak bir tereddüt olmadı. Bir okul gibi 
gördüğümüz yıllarca görev yaptığımız Partimizden öğrendiğimiz, arkasından onurla yürüdüğümüz liderimizden,  
milletten gücünü alan Sayın Cumhurbaşkanımızdan gördüğümüz dik durmak, milletimizle birlikte olmak. O yüzden 
en ufak bir tereddüt olmadan çok hızlı bir biçimde organize olduk ve çıktık.  Bu hainliği öğrendiğimiz andan itibaren 
yaptığımız tüm görüşmelerde direkt dışarıda olmak, mücadele etmek, ülkemize, milletimize sahip çıkmak üzerine 
istişarelerimizi yaptık. 

Saat 23.30’da yola koyulmuştum. “Millet iradesine, demokrasimize ve ülkemize sahip çıkacağız.” diye erken saatlerde 
bir tweet attım. Yine, Meclis'e doğru yol alırken çalışma arkadaşlarıma bir SMS metni gönderdim. Tüm teşkilatlarımızı, 
vatandaşlarımızı; ülkemize, vatanımıza, milletimize sahip çıkmaya davet ettik. Meclis'e doğru giderken helikopter 
ve F-16’ların çok yakın uçuş yaptığına şahitlik ettim. Bu sırada vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan çok yoğun 
telefonlar aldık. Bu bizi daha da cesaretlendirdi. Herkes  sokağa çıkma refleksiyle arıyordu. Bu gerçekten çok onur verici 
muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatlarımızdaki yöneticilerimiz, il yönetim kurulu üyeleri, başkanlarımız, 
herkes hızlı bir biçimde organize olma ve ülkeye sahip çıkma konusunda hassasiyetini dile getirdiler. Çankaya Kapısı'na 
geldiğimde saat onikiye yaklaşmıştı. Meclis Kapısı'nda, Meclis güvenlik görevlilerimizle karşılaştık, kendileri Meclis'in 
kapalı olduğunu, Meclis'in içerisine girmenin, başka da vekil olmadığı için riskli olabileceğini bana ilettiler. Ben de ki kendi 
aramızda organize olduğumuzu ve tüm vekillerin Meclis'e geleceklerini kendisine ilettim. Konuşmalarımız neticesinde 
direnç gösteremedi ve içeri girdim.  O sırada Aydın Ünal Vekilimiz aradı, kendisi bana Ayrancı Kapıda olduğunu söyledi. 
Ben tekrar Meclis'ten çıkarak Ayrancı Kapı'ya gittim ve Aydın Bey’le birlikte orada kısa bir değerlendirme yaptık ve 
içeriye giriş gerçekleştirdik. Saat on iki olmuştu diye tahmin ediyorum o saatlerde. WhatsApp grubumuzda Aydın Ünal 
Milletvekilimizle birlikte Meclis'te olduğumuz bilgisini diğer vekil arkadaşlarımızla paylaştık. Birçoğu zaten yoldaydılar, 
telefonla görüştüğümüz arkadaşlarımız. Ahmet Gündoğdu Vekilimiz kısa bir süre sonra geldi. Tabii, bu sırada Meclis 
Binası'na girmek istedik. Tabii, kapıdaki arkadaşlarımız henüz belirsiz bir süreç olduğunu, şu anda milletvekilleri 
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olarak Meclis'e yönelmemizin Meclis'i sıkıntıya sokacağını bize ifade ettiler. Ahmet Gündoğdu Vekilimiz, ben, Aydın 
Bey,  tepki gösterdik, arkamızdan çok sayıda vekilin de Meclis'e doğru yolda olduğunu, Kapıların açılacağını ve bütün 
vekillerimizin içeriye alınacağını kendilerine söyledik. Özellikle Meclis İdare Amiri olan Ahmet Gündoğdu, kefenlerimizi 
giyip de geldiğimizi ve bu hain girişim karşısında dimdik duracağımızı, ifade etti. Sayın Ahmet Gündoğdu’nun 
odasının anahtarı bulundu ve biz Ahmet Gündoğdu Vekilimizin odasına geçtik. Bunu da ben WhatsApp’tan milletvekili 
arkadaşlarımızla paylaştım. Bursa Vekilimiz Hakan Çavuşoğlu geldi, sonra bayan vekillerimiz gelmeye başladılar, 
gitgide kalabalıklaşıyorduk ve diğer illerdeki arkadaşlarımız da illerindeki gelişmeleri paylaşmaya başlamışlardı. Bize 
gelen telefonlarda Ankara’da, meydanların dolmaya başladığı, teşkilatlarımızın önünde çok ciddi kalabalıkların olduğu, 
teşkilat mensuplarımızın çok kararlı bir biçimde haykırarak sloganlarla, tekbirlerle bu girişime karşı durma konusunda 
iradesini güçlü şekilde ortaya koyduğu haberleri geldi.  İçimizde en ufak bir korku, en ufak bir tereddüt, en ufak bir 
kaygı yoktu. Bilmiyorum, hayatımın bir döneminde acaba bir daha böyle bir duyguyu yaşar mıyım? Hepimiz, hem gelen 
vekillerimiz, hem telefonla konuştuğumuz arkadaşlarımız, muhtarlarımız, herkes aynı duygudaydı. Gerçekten tek yürek 
olduk diyebilirim Ankaramızda hem vekiller olarak, teşkilatımız, vatandaşlarımız olarak. Muhtarlarımız aradılar gece 
boyunca, bütün köylerden vatandaşları toplayarak Ankara’ya doğru hareket ettiklerini, ilçe merkezlerine doğru hareket 
ettiklerini bizlere söylediler. Bu şekilde ilk olarak Aydın Ünal’ın Meclis demesiyle birlikte başlayan bir süreçte uzun 
gecemiz başlamış oldu. 

İkinci soru: “Meclis'e gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?”

Tabii, yola çıktığımız zaman, çok sayıda araç yollardaydı, vatandaşlarımız sokaklara dökülmeye başlamıştı. Meclis'e 
giriş esnasında az sayıda güvenlik görevlisi olması, Meclis'in bu konuda bir hazırlığının olmaması sebebiyle tabii 
güvenlikteki arkadaşlarımızın bir tedirginliği söz konusuydu. Hep birlikte kendi enerjimizi onlara da vererek bu 
tedirginliğin, daha doğrusu tedirginlik de demeyelim, belirsiz durum karşısında ne yapılması gerektiğini bilememe 
şaşkınlığının aşılmasına katkı sağladık, onlara da moral verdik, hep birlikte dimdik ayakta duracağız, gerekirse öleceğiz 
ama vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi bu hainlere ezdirmeyeceğiz görüşünde hemfikir olduk. 

Üçüncü soru: “Meclis'e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? Meclis'in saldırıya uğrayabileceğine, hele de 
bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz?” 

Az önce de ifade ettim, evde bu olayla ilgili haberleri izlediğim, görüşmeler yaptığım, Meclis'e doğru yol aldığım süre 
zarfında en ufak bir tedirginlik ve kaygı yaşamadım. Çok hain, kirli bir girişimdi. Tek duygu vardı, buna karşı durma 
duygusu benim içimde. Az önce de ifade ettim, en ufak bir korku, belirsizlik, en ufak bir soru işareti, şöyle mi yapsam, 
bu konuda en ufak bir tereddüt yaşamadım. O gece dışarıda olacaktım. Meclis olmasaydı sokakta, il başkanlığımızda 
ya da Genel Merkezde mutlaka milletimizle birlikte olacaktık. Çünkü biz partimizde liderimizden bu şekilde gördük, bu 
şekilde öğrendik, bu şekilde büyüdük partimizde. Bunun dışında, sokakta olmak, milletimizle dimdik durmak dışında 
en ufak bir düşüncemiz olmadı. Ancak sürecin başlangıç anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın iyi olup olmadığı 
düşüncesi hep içimde, aklımdaydı. Yüreğimiz, duygumuz, düşüncemiz buydu. Anlatılabilecek, tarif edilebilecek 
bir şey değil.  Allah bir daha o duyguyu yaşatmasın. Diğer taraftan Meclis'in saldırıya uğrayabileceğiyle ilgili bir şey 
düşünmedim doğrusu. Henüz darbe saatlerinin başlangıcında bu ülkenin vergileriyle alınmış, milletimizin alın teriyle 
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alınmış silahların millete doğrultulabileceğini, tankların milletin üzerine yürüyebileceğini, F-16’ların milletin üzerine 

bomba yağdıracağını, helikopterlerin vatandaşlarımızı tarayacağını, hiçbirimiz bu kadar ileriye gidebileceklerini 

düşünmedik. Ülkemiz geçmişte birçok darbeye, darbe girişimine tanıklık etmiş, hiçbirinde bu şekilde kanlı bir süreç 

olmamış. Bu şekilde kanlı bir sürecin olabileceği aklımıza gelmedi ama bir milletvekili olarak geçmiş dönemlerdeki 

darbe girişimlerinde milletvekillerinin başına gelenleri biliyorduk. Bu konuda da her şeye hazırlıklıydık. Bu yüzden 

ailemle, annem ve babamla helalleşerek, ellerini öperek çıktım. Onlar da çok soğukkanlıydı, ben de. Gidip de dönmemek 

olduğunu bilerek evden ayrıldım. 

Meclis'in bombalanması ya da saldırıya uğraması… Kurtuluş Savaşı'nı yaşamış bir ülkeyiz, birçok ağır badireyi 

atlatmış bir ülkeyiz, savaş döneminde bile tabii ki Meclisimiz bombalanmamış. Dediğim gibi, bu kadar kanlı bir 

sürecin olabileceği o ilk saatlerde aklımıza gelmemişti ama Meclis'te bulunduğumuz sırada, saat yarım gibi, henüz 

Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını daha dinlememiştik, TRT’den bildiri okunuyordu, o sırada Ahmet Gündoğdu 

Vekilimizin odasındaydık. Ben yine bir telefon görüşmesi yapmak için aşağı kapıya indiğim zaman, F-16’ların -daha 

sonra öğrendiğimiz- yakından bir uçuşuyla çıkan bir ses, çok ağır bomba hissi yaratan bir ses oluştu. O sesi duyduğum 

zaman, ardından MİT’e yönelik girişimin ne kadar büyük olduğunu öğrendiğim zaman bu gecenin geçmişteki darbe 

tecrübelerinden farklı olacağını anladım. Bu anlamda da başımıza gelebilecek her türlü şeye de hazırlıklıydım ama 

bunun üzerine gideceğimiz, aşacağımız ve dik durma konusunda en ufak bir tereddüdüm olmadı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı bizler için çok önemliydi. Henüz daha Meclis Genel Kuruluna gittiğimiz zaman Sayın 

Cumhurbaşkanımızın FaceTime üzerinden CNN Türk’e bağlanıp yaptığı çağrı gerçekten  unutulmaz anlardan biriydi. O 

duyguyu da tarif edemem. Liderimizin kararlı sesini duymak ayrı bir duyguydu. O an bu darbe girişimi Allahın izniyle 

burada bitmiştir dedim. Onun gibi bir liderin arkasından yürüdüğümüz için  bir kez daha gurur duyduk. Ömrümüzün 

sonuna kadar bu gururu yaşayacağız. Milletin Adamı,  Gücünü Milletten Alan Lider... O gece bir kez daha canlı canlı 

daha önce de yaşadığımız zorluklarda, badirelerde olduğu gibi tüm dünyaya bunu bir kez daha gösterdi.  15 Temmuz 

gecesi “Halkımın gücünün üzerinde güç tanımıyorum.” dedi ve halkımıza güvendiğini ifade etti. Ondan sonra da tabii 

ki vatandaşlarımızın akın akın sokaklara dökülmesi söz konusu oldu. Halkımız  liderimizi, yalnız bırakmadı, ülkemize 

vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıktı. Yani, değişik düşünceleri, değişik duyguları bir arada 

yaşadığımız uzun ve unutulmaz bir geceydi.

Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularımız… 

Tabii, sayımız git gide arttı. Sevindirici olan, o gece Meclis'te sadece iktidar partisi vekilleri olarak yer almamamız, 

hem ana muhalefet hem de muhalefet partisi vekillerinin de gece Meclis'te olması. Bu birlik, beraberlik aslında 

önemli bir gelişmeydi ülkemiz açısından. Diğer partilerin grup başkanvekilleri sırayla açıklama yaptılar. İlk önce 

Sayın Meclis Başkanımız başımızda, onun da çağrısıyla zaten bütün milletvekilleri olarak Meclis çatısı altında dimdik 

duruşu gösterdik. Millet iradesine nasıl sahip çıktığımızın mesajını tüm dünyaya da verdiğimizi düşünüyorum. Gazi 

Meclis'in milletvekilleri olarak, ikinci kez gazi olmuş bir Meclis'in milletvekilleri olarak bu sürecin içinde olmak da ayrıca 

ömrümüzün sonuna kadar unutamayacağımız bir onur. 
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Meclis'i açmıştık. Meclis Başkanımız tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Partilerin temsilcileri teker teker darbeye 
karşı konuşmalarını yapıyorlardı. Grup başkanvekilimiz Mehmet Muş Bey konuşurken ilk bomba atıldı. Daha sonra  
konuşmalar tamamlandıktan sonra vekillerimiz Meclis kürsüsünden konuşmalarını gerçekleştiriyorlardı. Adalet 
Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ tam Meclis kürsüsünden konuşmaya başlayacağı sırada işte camların üzerimize indiği, 
ağır bir toz bulutunun olduğu ciddi bir hem ses hem sarsıntıyla karşı karşıya kaldık. Orada da en ufak bir korku ya da ölüm 
benim aklıma gelmedi. Konuştuğumuz zaman bütün vekillerimiz de aynı duygudaydı. Zaten anında -sendikacılıktan da 
gelen bir milletvekiliyim- slogan atmaya başladık diğer vekillerimizle birlikte. Bunun hesabını ödeteceğimizi Meclis 
çatısı altından haykırdık. Yani Meclis'e bomba atıldığında da en ufak bir korku ya da ölüm düşüncesi aklımıza gelmedi. 
Tabii, Meclis'te toplandığımız sırada biz Ankara milletvekilleri olarak yine Ankara’da teşkilatlarımızla sürekli iletişim 
hâlindeydik. Bakanımız Sayın Süleyman Soylu da vardı. Bana HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’dan telefon 
geldi. TÜRKSAT’ta örgütlü bir konfederasyon. TÜRKSAT’a yönelik bir zorlama, işte içeriye girmeyle ilgili bazı girişimler 
olduğu bilgisi ve acilen oraya destek gönderilmesi gerektiği bilgisi geldi. Sayın Bakanımıza bu konuyu ilettiğimiz zaman 
kendisi gerekli görüşmeleri yapıp gerekli organizasyonları gerçekleştirdi. Murat Alparslan Vekilimiz Gölbaşı ilçemiz ile 
iletişime geçti. Gölbaşı ilçemiz ayaktaydı. 

Yine, Özel Harekâtla ilgili gerçekten ağır bir haber aldık o sırada. Orada özellikle Özel Harekât benim için çok önemli. Çok 
kısa bir süre önce Ramazan ayından çıkmıştık. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımızın eşi hanımefendinin 
himayesinde iftar organizasyonunda, Doğu, Güneydoğu’da terörle mücadelede görev yapan Özel Harekâtçılarımızın 
eşleriyle bir iftar yemeğinde bir araya gelmiştik. Biz Ankara olarak son bir buçuk yıldır çok şehit vermiş bir şehiriz. 
Şehitlerimizin de büyük kısmı terörle mücadelede Özel Harekâttan geldi. Onlarla ve aileleriyle çok ayrı bir gönül bağımız, 
diyaloğumuz var. Görev yapan kardeşlerimizde de ailelerinde de ne kadar büyük adanmışlık olduğunu, ne fedakarlıklar 
yapıldığını, verilen emeği biliyorum. Birebir artık birbirimizi tanır hâldeydik. Özel Harekâtın bombalandığı bilgisi geldiği 
zaman çok büyük bir üzüntü yaşadım, gerçekten o ayrı bir duyguydu. Tabii, o sırada oradaki kardeşlerimizden birisinin 
eşinden, kıymetli bir hanımefendiden mesaj aldım. Gölbaşı teşkilatımızın, vatandaşlarımızın orada bombalar atılırken o 
bölgede nasıl etten duvar ördüklerini, bundan dolayı da bu gecenin kolaylıkla atlatılacağına inandığını yazmıştı. 

Diğer taraftan Kazan’dan haberler geliyordu, Etimesgut’tan haberler geliyordu, Sincan teşkilatımızdan, Mamak’ta 
vatandaşlarımızın tankların üzerine çıktığı, Kızılay Meydanı’nda Keçiören teşkilatımızın, Altındağ teşkilatımızın 
tankları püskürtme konusunda vatandaşlarımıza gayretleriyle ilgili bilgiler geliyordu. Akyurt, Elmadağ, Çubuk, Kalecik, 
Pursaklar’ın havaalanını tuttukları. Ankara’da yani kısacası, özetle 25 ilçemizde çok ciddi bir hareket vardı. 25 ilçemizden 
akın akın, uzaktakiler Ankara merkeze gelmek üzere yola çıkmışlardı. Polatlı’da hakeza çok ciddi bir hareketlilik vardı, 
roket rampalarının durdurulması konusunda. Hep birlikte bu süreci bir teşkilat bilinciyle, aile olarak birlik, beraberlik 
içerisinde atlatmak için aslında büyük bir mücadele örneği yaşadık. Hem  Meclis çatısı altında, hem teşkilatlarımızda.

Genelde böyle uzun karanlık geceler unutulmak istenir ama 15 Temmuz gecesi ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar 
karanlık olursa olsun ömür boyu unutmak istemeyeceğimiz unutmayacağımız, unutturmayacağımız bir geceydi. 
Şehitlerimizin acısını, gazilerimizin fedakarlığını, vatandaşlarımızın kahramanlıklarını, ülkemize sahip çıkma onurunu, 
yapılan hainliği püskürmenin gururunu  bir ömür unutmayacağımız, uzun bir geceydi. Milletimize minnettarız. 
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Milletimiz hem dünyaya büyük bir ders verdi hem de ecdadımıza yaraşır bir duruş sergiledi. Biz Çanakkale ruhunu 
taşıyan, Çanakkale’de şehitler vermiş, millî mücadelede şehitler vermiş, hiçbir zaman prangayı kabul etmemiş, esareti 
kabul etmemiş bir nesiliz, o ecdadın devamıyız. Onlara layık, bu toprakları vatan yapan şehitlerimize layık bir duruş 
millet olarak sergiledik. Bunun da onuru, gururu ayrı. 

6’ncı soru: “Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve 
o anki düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı birlikte bulunmanın 
önemi hakkında düşüncelerinizi almak isterim.” 

Gerçekten o birlik, beraberlik ruhu çok önemliydi, Türkiye’nin ihtiyacı olan da bir şeydi. 15 Temmuz gecesi belki bir şerdi 
ama sonrasında da birçok hayırlara vesile oldu. Hem o gece Genel Kurulda bunu gördük, ülkeye, vatana, millete iktidarı, 
muhalefeti hep birlikte sahip olmak için o gece Meclis çatısı altında birlikte süreci yaşadık. Biz milletin vekilleri olarak 
Meclis çatısı altında bunu yaşarken asiller, milletimiz de aslında alanlarda aynı şeyi yaşadı. Bu süreci de devam ettirmemiz 
gerekiyor. Tüm dünyaya biz bu mesajı verdik. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman, altından kalkamayacağımız 
bir zorluk, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmadığını bir kez daha dünyaya göstermiş olduk. 

7’nci soru: “Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliğiyle televizyonlara bağlanarak millî iradeye sahip çıkmak 
için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişiminde 7’den 
77’ye sokaklara çıkarak yeni kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?”

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı en önemli kırılma noktasıydı. Henüz Meclis Genel Kuruluna gittiğimiz zaman Sayın 
Cumhurbaşkanımızın FaceTime üzerinden CNN Türk’e bağlanıp yaptığı çağrı gerçekten  unutulmaz anlardan biriydi. O 
duyguyu da tarif edemem. Liderimizin kararlı sesini duymak ayrı bir duyguydu. O an bu darbe girişimi Allahın izniyle 
burada bitmiştir dedim. Onun gibi bir liderin arkasından yürüdüğümüz için  bir kez daha gurur duyduk. 15 Temmuz 
gecesi “Halkımın gücünün üzerinde güç tanımıyorum.” dedi ve halkımıza güvendiğini ifade etti. Ondan sonra da tabii ki 
vatandaşlarımızın akın akın sokaklara dökülmesi söz konusu oldu.

Unutamayacağım anlardan birisi saat dörde doğru İstanbul’a indiği haberini aldığımız an.  Gece saat yarımdan dörde 
uçağının indiğini duyuncaya kadar olan süreci tarif edemeyeceğim. Edemem. Çok başka bir duyguydu. Annem, 
bana değil Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız için dua et dediğimi hatırlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde, Başbakanımızla birlikte ertesi günden itibaren çok daha fazla işimiz olacaktı. Çok dua ettik. Çok dua edildi. 
Kendisi ve beraberindekiler için. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah onu korudu, inşallah bundan sonra da korusun 
ve bu milletin, bu ülkenin başından eksik etmesin diyorum. 

Milletimiz bir kahramanlık destanı yazdı. Bu gelecek nesillere de örnek olacak bir destan. Son on beş senedir, biz AK 
PARTİ  iktidarında olduğumuz süreçte çok farklı zorluklar yaşadık. Bu zorluklarda da her zaman liderimiz milletinden 
aldığı güçle dimdik bu sorunlarla mücadele etti. 15 Temmuz gecesini ve sonrasında yaşanan süreçleri  milletimizden 
aldığımız güçle aşarak bugünlere geldik. Cumhurbaşkanımız söyledi, milletin, halkın gücü üzerinde güç tanımıyorum 
diye. Allah herkesten razı olsun. Şu anda eğer bugünleri yaşayabiliyorsak, bayrağımız hâlâ dalgalanıyorsa, ezanlarımız 
minarelerden okunabiliyorsa, ülkemizde 79 milyon vatandaşımız bir ve beraber olarak bütünlük içerisinde 
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yaşayabiliyorsak 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğumuz, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, engellisi, herkesin tek yürek, 
tek ruh olmasıyla başarılmıştır. Bu unutulmayacak gerçekten tarihî bir andır, ülkemiz açısından da milattır, dünyaya da 
verilen çok önemli bir mesajdır. Ben bu vesileyle şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyorum, gazilerimize şifalar diliyorum, 
minnetle yâd ediyorum.15 Temmuzda sokağa çıkan herkesten Allah razı olsun. Sadece o gece değil, yirmi dokuz gün 
boyunca tuttuğumuz nöbetlerde de milletimiz iradesini ortaya koymuştur. Bu millete diz çöktürülemeyeceğinin, 
bölünemeyeceğinin, aramıza nifak sokulamayacağının mesajını tüm terör örgütlerine verdik diye düşünüyorum. 

…- Siz Meclis'teyken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan ve yaralanan bir tanıdığınız var mı?

…- Meclis'teyken zaten teşkilatlarımızla, il başkanlığımızla iletişim içerisindeydik. İl başkanlığımız, büyükşehir belediye 
başkanlığımız o gece bir karargâh yönetir gibi ciddi bir yönetim ve koordinasyon ortaya koydular. Teşkilatlarımız, 
belediyelerimiz her yerdeydiler. Havaalanı, Genelkurmay, Kızılay, Akıncılar, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polatlı’daki 
birlikler, Etimesgut’taki birlikler, Mamak’taki birlikler, TÜRKSAT, Özel Harekât, TRT, Genel Merkez Binamız, Çankaya 
Köşkü, Külliye, teşkilatlarımız tarafından tutulmuştu ve oralardaki elde edilen o mücadelelerde teşkilatlarımız en ön 
saftaydı vatandaşlarımızla birlikte. İletişim içerisindeydik, telefonlarla bu iletişimimizi gerçekleştirdik. Ben AK PARTİ  
teşkilatlarımıza, belediyelerimize, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, Meclis üyelerimize, muhtarlarımıza 
da tekrardan teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah bu birlik, beraberliği daim eder, hayırlı, güzel günlerimizi de bundan 
sonra artırır, Allah bir daha bize böyle karanlık bir gece yaşatmaz. Böyle bir girişimle tekrar karşı karşıya kalırsak da yine 
aynı duruşu, aynı kararlılığı, aynı mücadeleyi ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Biz inanan, 
liderinin, genel başkanının arkasında dimdik duran teşkilatlarız. Bu da sonuna kadar bu şekilde olacak inşallah.

9: Darbe girişimi ertesi günü Meclis olağanüstü toplandı, o anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz…

Sabah ilk ışıklarda bile Külliyeden ağır haberler aldık, altıyı geçiyordu. Zor, uzun bir geceydi ama inancın, azmin de hiç 
azalmadığı bir geceydi. Tabii, biz Meclis'teyken Sayın Meclis Başkanımız , 16 Temmuz günü tüm partileri, vekillerimizi 
olağanüstü toplantıya çağırdı Meclisimizin toplanacağı bilgisini verdi. O gece, Meclis Başkanımızın başkanlığında 
partilerin grup başkanvekilleri, Aydın Bey, ertesi gün okunacak ortak bir bildiri hazırladı, o saatlere de hep birlikte şahitlik 
ettik. Sabah dışarı çıktığım zaman çok ağır bir tablo karşımızdaydı. Bir yandan sabaha ulaştığımız, bu darbe girişimini 
püskürttüğümüz için -sabah saat dokuz buçuk, ona doğru Meclis'ten ben ayrıldım- gururluyduk. Ama kayıplarımız için 
de ağır bir üzüntü içerisindeydik. Bu anlamda bizim için ağır bir gündü. Gazi Meclisimizin olağanüstü toplantısı başladığı 
anda yoğun bir duygu yaşadık. Gazi Meclis'in vekilleri olarak o gece millet iradesinin tecelli ettiği, duvarında “Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir.” yazan Meclisimize, milletimizin iradesine sahip çıkmış olmanın gururunu yaşadık. 

Diğer taraftan, Meclis toplantısında parti liderlerinin yapmış oldukları konuşmalar, tüm partilerin aynı duruş, 
aynı kararlılık içerisinde olması da siyasi tarihimiz açısından önemli bir gündü, milattı. Ben en duygu dolu anları 
Meclis'ten çıktıktan sonra yaşadım. Meclis çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra, Ankara’nın üzerinde böyle bir grilik 
var gibiydi ama o çalışmadan dışarı çıktığımız zaman, Meclis Şeref Kapısı'ndan çıktığımız zaman, dışarıda Ankaralı 
hemşehrilerimizin Türk bayraklarıyla tüm Meclis bahçesini doldurmuş olduklarını, hep birlikte sloganlarla tek bir 
ağızdan tek ses olduklarını duyduğum zaman güneş yeniden doğdu gibi hissettim. O duyguyu da herhâlde bir daha 
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yaşamayacağım. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi. Milletin Meclisi'nde, milletimizle birlikte çok güzel bir süreci 
yaşadık. Sayın Başbakanımız bir konuşma yaptı, unutulmayacak duygu dolu anlardı.

“Şehit olan ya da yaralanan bir tanıdığınız var mı?” diye bir soru vardı. Tüm şehitlerimiz yakınımız. Tüm şehitlerimiz ve 
aileleri, gazilerimiz ve aileleri tanıdığımız.. Yıllarca birlikte çalıştığımız Erol Olçok ağabeyimizi ve evladını kaybettik. 
Farklı bir insandı, birlikte mesai harcadık, en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde o ekibin içerisinde daha da ayrı 
tanıma imkânına sahip olmuştum. Partimizde emeği çoktu. Çok üzüldük. Yine, uzun yıllar Cumhurbaşkanımızla yol 
arkadaşlığı yapan, her zaman yanında duruşu bizlere de güven veren Mustafa Varank kardeşimizin ağabeyini o gece 
kaybettik. Bu kayıplarımızla ilgili aldığımız haberler bizi gerçekten çok etkiledi. Teşkilatlarımızdan  tanıdığımız kişileri 
kaybetmiş olmamız, Kazan’da muhtarımızı, Altındağ’da yönetim kurulu üyemizi, Mamak’ta yönetim kurulu üyemizi, 
ilçelerimizde yaralılarımız, gazilerimiz, tabii her biri bizi ayrı etkiledi.  Yine Özel Harekâtta çalışan Demet Sezen kardeşimi 
kaybettiğimiz, şehit olduğu haberini aldığım zaman çok üzüldüm. 7 Haziranda seçildikten sonra yaşadığımız süreçte 
tüm şehit cenazelerimizde o yeşil gözleriyle birlikte ailelerimizin yanındaydı. Hep şehit annelerimizin, şehit eşlerimizin 
yanında olup elini tutan; o ilk haberin verildiği andan itibaren gece gündüz tüm o süreçlerde aileyle birlikte olan bir 
kardeşimizdi kendisi. Tüm katıldığımız şehit cenazelerinde kendisiyle birlikteydik. Şehit ailelerimizi ziyaret ettiğimiz 
zaman şehit kardeşlerimizi daha yakından tanıdığımızda, hikâyelerini, yaşantılarını öğrendiğimizde genç, yaşlı; kadın, 
erkek hepsinde ayrı üzüldüm, ama şehitliğin de herkese nasip olmadığını yaşayarak idrak ettim. Tüm şehitlerimize 
Allahtan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tüm gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Tedavisi süren gazilerimiz var. 
Onlara da acil şifalar diliyorum.

“10) Ülkemiz daha önce darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 
nasıl  değerlendiriyorsunuz?” Buna sadece “darbe girişimi” dememek gerekiyor, tarihin en hain girişimi. Kirli bir işgal 
girişimi. Savaş dönemlerinde bile bombalanmayan Meclis'in bombalandığı, milletin üzerine silah doğrultulduğu, silah 
sıkıldığı, F-16’ların, helikopterlerin milleti taradığı, üzerine bombalar yağdırdığı, tankların milletin üzerinden geçtiği 
çok ağır bir hainlikle karşı karşıya kaldığımız bir süreç. İnşallah bunların hepsinin hesabı sorulacak. Milletimizin bu dik 
duruşu karşısında hiç kimsenin ülkemizin üzerinde oyun oynamaya, tuzak kurmaya Allah’ın yardımıyla gücü yetmeyecek 
diye inanıyorum. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar kanlı ve gözü dönmüş bu güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında Meclis'in ve bizzat siz milletvekillerimizin o anda Meclis'te 
bulunmasında oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? Aslında her türlü şeyi planlamışlar gördüğümüz 
kadarıyla, çok sayıda şeyi de gözden kaçırmışlar. Bir, Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bu şekilde dimdik durarak 
vatandaşlarımıza verecekleri güçle milletimizin bu şekilde sokağa dökülebileceğini yani bu milletin bu duruşu bu kadar 
kararlı şekilde sergileyebileceklerini hesaba katmamışlar. Meclis Başkanımızın ve milletvekillerinin Meclis'e gideceğini,  
Meclis'i açacağını hiç hesaba katmamışlar. Tüm bunlar hesaplarını bozdu. Millet kazandı. Türkiye kazandı.  

Tabii, o gece ilave etmek istediğimiz başka husus var mı? 15 Temmuz kadar sonrası da önemliydi. Gece boyunca 
ağır bir süreci hep birlikte yaşadık. Dediğim gibi, Ankara’da gece boyunca yaşadığımız o süreç, vatandaşlarımızın 
teşkilatlarımızın çabası, gayreti çok etkileyici ve unutulmazdı. 
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Yine ilave etmek istediğim şey yirmi dokuz gün tuttuğumuz demokrasi nöbetleri. Milletimiz orada da çok güçlü bir 
irade ortaya koydu. Özellikle Ankara, şehrim, hemşehrilerim genci yaşlısı, kadını erkeği, engellisi, her yaştan her 
kesimden insan -şimdi adı değişti ama- Kızılay Meydanı’nda, Külliye önünde sabahlara kadar, gündüz işlerine gidip 
akşam tekrardan gelerek meydanları bırakmadılar, bu ülkeyi, vatanımızı bırakmayacaklarını da çok güçlü biçimde 
gösterdiler. 92 yaşındaki Cevriye Teyze’yi unutmayacağım mesela. Her gün aynı yerde nöbet tuttu. Ak sakallı Mustafa 
Amca her gün nöbetini tuttu. Tabii o nöbetler sırasında engelli kardeşlerimiz her gün geldiler, aynı kardeşlerimiz her 
gün geldiler ve aynı noktada sabahlara kadar aynı duygu, hissiyatta en ufak azalma olmadan hep birlikte, yine omuz 
omuza, kenetlenerek, tek yürek olarak o yirmi dokuz günü geçirdik. O süreçte belediye çalışanlarımız askerî birliklerin 
önündeki nöbetlerini sürdürdüler, vatandaşlarımız. Ankara’nın her ilçesinde nöbetler ayrı tutuldu ve her ilçesinde 
meydanlar ayrı doldu. Meydanlardaki o dayanışma ruhu çok önemliydi. Esnafımız, sivil toplum örgütleri, sendikaları, 
meslek kuruluşları, bir imece usulü o sabaha kadar geçen süreçlerin daha kolay geçmesi için ellerinden geleni yaptılar, 
bu da unutulmazdı. Belediyelerimizin gayretleri, belediye çalışanlarımızın gayretleri unutulmazdı. Yine, Külliye önünde 
sivil toplum örgütlerimizin gayretleri, duruşları unutulmazdı. Yani, 15 Temmuzdan başlayıp yirmi dokuz gün tutulan 
nöbetler ve en son 10 Ağustosta -arada Yenikapı Mitingi de oldu, oradaki birlik beraberlik ruhu da- Ankara’da Külliye 
önündeki o güzel görüntüyle taçlanan bir süreci milletimiz, vekillerimiz, Hükûmetimiz, sivil toplum örgütlerimiz, 
vatandaşlarımız hep birlikte güçlü şekilde, birlik beraberlik içerisinde, birbirimize güç vererek, birbirimize dayanarak  
geçirdik. Bu unutulmazdı. İnşallah bu duyguyu yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, bizler bu duyguyu ve bu kahramanlık 
destanını, bu vatana, millete sahip çıkmanın, bayrağa, ezanımıza sahip çıkmanın bu onurunu gelecek nesillere doğru 
şekilde aktarabiliriz. Bence ders olarak okutulması gereken bir süreci hep birlikte geçirdik. İnşallah bundan sonra, şer 
yaşadığımız bu şeyden sonra hayırlar yaşayacağımıza inanıyorum. Liderimizle birlikte biz AK PARTİ  olarak inşallah 
ülkemiz için daha güzel günler yaşanması için el birliğiyle çalışmaya, milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz 
diyorum. 

Tarihe not düşecek olan bu yayını düşünen, tasarlayan ve hazırlayan kıymetli Adana Milletvekilimiz, kıymetli büyüğüm,  

ağabeyim  Sayın Necdet Ünüvar’a teşekkür ediyorum. 
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Kasım BOSTAN

26. Dönem Balıkesir Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman , nerede, Nasıl öğrendiniz? O anlar neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz ?

Hain darbe girişimini Ankara’da eşimle dışarıda bulunduğum sırada, saat 22.30 sularında danışmanım Derya Hanımın 

beni arayarak Ankara’da uçakların büyük bir gürültü ile alçak uçuş yaptıklarını bildirmesi üzerine öğrendim. Kendisine 

sosyal medya ve haber kanallarından olayı araştırmasını ve beni bilgilendirmesini istedim. Kısa bir süre sonra tekrar 

arayarak, tankların da Boğaz Köprüsü'nü kapattığı bilgisini verdi. İlk olarak bir operasyon yapıldığını düşündüm. 

Bulunduğumuz yerden ayrılarak eşimi eve bıraktım ve bir arkadaşımı yanıma alarak aracımla Kızılay’a indim. 

Başbakanlığa, daha sonra oradan TBMM’nin Çankaya Kapısına gittim. Güvenlik görevlileri ile konuştum. İçeride kimlerin 

olduğunu sordum. İdare Amirimiz Salim Uslu ve güvenlik amirinin   içeride olduğu bilgisini verdiler. İçeriye sadece 

vekillerin girişine izin verdiklerini misafir alamayacaklarını belirttiler. Neler olduğunu sorduğumda fazla bir bilgi sahibi 

değillerdi. Geri döndüm ve Çankaya Köşkü'nün çevresinde bir tur attım. Ne Kızılay’da ne de Köşk çevresinde olağan üstü 

bir durum hissedilmiyordu. Olağan güvenlik önlemleri vardı. Trafik de olağan seyrindeydi. Ama benim zihnimde darbe 

fikri oluşmaya başlamıştı. TRT binasına yöneldim aynı zamanda radyodan Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve 

diğer yetkililerin açıklamalarını takip ediyordum. TRT binasının önünde Başbakanımızdan askeriye içerisinde bir grubun 

kalkışma girişiminde olduğunu tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkması çağrısında bulunduğunu öğrendim. Konya 

yolundan hemen Genel Merkeze geçtim. Genel Merkezde yavaş yavaş güvenlik önlemleri arttırılmaya başladı. Genel 

Merkezde kimse yoktu. Güvenlik görevlilerinden Gölbaşı'nda ve MİT’te çatışmaların olduğu ve sonucunda şehitlerin 

olduğu bilgisini aldım. Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu'nu aradım neler olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini 
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sordum. Birkaç telefon görüşmesi yapıp bana bilgi vereceğini söyledi. Bu arada evden kızım ağlayarak aradı yanımda 

olmak istediklerini söyledi. Eve dönerek eşim ve çocuklarımı aldım. Teşkilat Başkan Yardımcımız Harun Karaca'yı aradım. 

Birşeyler yapmamız gerektiğini, Genel Merkeze gittiğimi ve hiç kimsenin bulunmadığını söyledim. Harun Bey Genel 

Merkezin 7. katında toplanacağımızı belirtti. Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu ile tekrar görüştüm ve TBMM Grup 

Salonunda toplanacağımızı söyledi. Eşim ve çocuklarımı helalleşerek eve bıraktım. Dikmen Caddesinden TBMM'ye 

Dikmen Kapısından giriş yaptım. Bu sırada tanklar Dikmen Caddesinden Genelkurmay Kavşağına inmeye başlamışlardı.

2- TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM'ye gelişte ve girişte hiçbir zorluk yaşamadım.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini , hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

TBMM'ye gelirken bir darbe girişimiyle karşı karşıya olduğumuzu ve öncelikle siyasetçiler  olarak bu darbeye organize 

olarak karşı durmamız gerektiğini , TBMM'den sesimizi dünyaya duyurmamız gerektiğini düşündüm. TBMM'ye 

girdiğimde kuliste yaklaşık 5 milletvekilimizi görünce darbeye karşı bu şekilde tepki koyamayacağımızı düşünerek bir 

an ümitsizliğe kapıldım. Fakat kısa bir süre sonra Meclis Başkanımız , bakanlarımız ve yaklaşık 30 milletvekilimiz kulise 

geldiler ve rahatladım. Genel Kurulu açmak istedik fakat Genel Kurulun kapıları kilitliydi. Bir an önce sesimizi duyurmak 

istediğimiz için kapıları kırarak içeriye girmek istedik. Bir görevli gelerek kapıları açtı ve Genel Kurul kürsüsünden Meclis 

Başkanımız 3G ile ilk tepkisini koydu. Daha sonra muhalefet Grup Başkanlarının ve milletvekillerinin de Genel Kurul 

Salonuna gelerek darbe girişimine karşı olduklarını duyurması beni iyice rahatlattı. Tabii Meclis’e gelirken Meclis’in 

saldırıya uğrayacağı , bombalanacağı, ve kurşunlanacağı duygusuna, fikrine hiç kapılmadım.

4- Meclis’e bomba atıldığı anda duygularınızı alabilir miyim ?

Meclis'e bomba atıldığı anda Genel Kurul Salonundaydım. Büyük bir gürültü ve toz bulutu oluştu. Salonda bulunan tüm 

arkadaşlarım ve bende kesinlikle bir korku oluşmadı. Hissettiğimiz şey şaşkınlık ve darbecilere karşı nefret duygusuydu. 

Darbecilerin bombalarına karşı sesimizi yükselttik ve hep bir  ağızdan “darbeciler millete hesap verecek” sloganlarıyla 

karşılık verdik.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Sabah saat 09.00'da Meclis’te manzarayı görünce dehşetin, vahşetin boyutunu anladım.

Bunu yapanların Türk askerî olamayacağını düşünerek hainlikte sınır tanımadıklarını gördüm .

6- Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 
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Gerek Genel Kurulda gerek sığınakta iktidar, muhalefet grupları yoktu. Tek grup vardı o da TBMM grubuydu. Bu olay, 

iktidar ve muhalefet gruplarının önüne bir kapı araladı. Bu güne kadar duyulan sanal kuşkular bir kenara bırakıldı. 

TBMM grubu demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve millî irade gibi temel kavramlarda birleştiklerini ortaya 

koydu. Bundan sonra siyaset temel kavramlar üzerinden değil , millete hizmet üretme noktasında başka bir deyişle 

proje yarışları üzerinden yapılmasının önünü açmıştır.

7-…  Yediden  yetmiş  yediye sokaklara çıkarak yeni bir kahramanlık destanı  yazan  milletimiz için neler söylemek 

istersiniz?  

Bu olay karşısında milletimizin duruşu destansı bir duruştur. Kısa sürede organize oluşu, olaylara müdahale ediş 

biçimleri üzerinde çok şeyler yazılacaktır. Milletimiz, topa, kurşuna, tanka karşı sözle, nasihatla karşı koymuştur. Sözün 

ve nasihatın kurşuna karşı zaferidir.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz ?

Ben Meclis’teyken iki danışmanımı görevlendirdim. Biri Külliyede diğeri ise Genel Merkezdeydi. Gelişmeleri telefon ve 

görüntülerle tarafıma anlık olarak bilgi verdiler.

9- Darbe girişimi sonrası ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız?

TBMM'nin iktidarıyla, muhalefetiyle temel kavramlar etrafında ortak bir duruş ve ortak bir dil kullanmasını sevindirici, 

geleceğe ait umut verici buldum. 

10- Daha önceki darbeler ile karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz'u nasıl değerlendiriyorsunuz ? 

1960 ve 1980 darbelerinde millet “Ordumuz yönetime el koydu, yapacak bir şey yok” korkusu içindeyken 15 Temmuz’da, 

milletimiz devlete, hükûmete, Cumhurbaşkanına ve sokaklarına sahip çıktı. 15 Temmuz gecesi Türkiye’de yüzlerce 

insan tankların üstüne çıktı ve darbeyi önledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dayanışma ruhu ile birlik ve beraberlik 

sağlanmış, Türkiye daha da güçlenmiştir. 

11- Darbenin başarısız olmasında  TBMM'nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te bulunmasının oynadığı rol 

hakkında neler söylemek istersiniz? 

İktidar ve muhalefet gruplarının TBMM'de verdiği birliktelik görüntüsü çok önemliydi. Millî iradenin ve demokrasinin 

temsilcisi olan TBMM'de yaşanan birlik ve beraberlik görüntüsü sokaklara yansıdı. Bu birlik ve beraberlik mesajı ile farklı 

siyasi görüşlere sahip olan milletimiz tek yürek , tek ses oldu , millî iradesine sahip çıktı ve darbeyi püskürttü.
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Levent GÖK

CHP Grup Başkanvekili

24, 25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Başkanım, öncelikle, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.

“Gazi Meclis” diye bir kavram vardı, böyle konuşurduk, o Birinci Cihan Harbi’nden sonra kurulduğu dönemde bile bomba 
atılmayan bir Meclisti, 15 Temmuzda hain bir saldırıya maruz kaldı ve biz de o gün beraberdik. Öncelikle, sizi hem tebrik 
ediyorum hem geçmiş olsun diyorum. Ben istedim ki bu tarihî hadiseyi orada bulunan milletvekillerimiz üzerinden bir 
tarihe geçirmek, not düşmek lazım ki ileride, belki asırlarca sonra inşallah ilk ve son kez bombalı saldırıya maruz kalmış 
bir Meclis olarak şey olacak, o tarihte çocuklarımız, araştırmacılar bunu okusun. O yüzden, çok teşekkür ediyorum. 

Tabii, ilk sorumuz şu: Darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O anda neler hissettiniz? Meclis'e gelme 
kararını nasıl verdiniz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Öncelikle, ben de teşekkür ederim bu yaptığınız çalışmadan ötürü.

15 Temmuz gecesi Türkiye açısından gerçekten çok önemli bir gün. Bu gün, ileride aslında tarihçiler tarafından 
değerlendirildiği zaman bizlerin anıları ve değerlendirmeleri de büyük bir önem arz edecek, çünkü o geceyi çok canlı 
canlı yaşadık, çok canlı tespitlerimiz oldu, çok olayın sıcaklığını bire bir, hep beraber yaşadık. O nedenle, bu güne dair, 
15 Temmuza dair anıların belleklerde kalması ve bizden sonra gelecek olan kuşaklara da aktarılması bakımından da bu 
tip anıların da ve yaşadıklarımızın da bilinmesinde sayısız yarar olduğu ortada. 

Ben o gece aşağı yukarı saat 21.00 sıralarında eve gelmiştim, damadım, kızım ve daha yeni doğan kırk günlük torunum 
bizi ziyarete gelmişlerdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hayırlı olsun.
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LEVENT GÖK (Ankara) - Onların o sevinciyle evde işte, hep beraber bir gece geçirmeyi planlarken aşağı yukarı saat ona 

on kala-çeyrek kala civarında gerek İstanbul’dan gerekse Ankara’dan gelen kimi telefonlarla bir olağanüstülük olduğu 

konusunda bilgiler gelmeye başladı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Vatandaşlardan mı geliyor, örgütlerden mi geliyordu efendim?

LEVENT GÖK (Ankara) - Çoğu zaten partili arkadaşlarımız, partili arkadaşlarımız örneğin İstanbul’da boğaz köprülerinin 

kesildiğini, yani o anda orada araçta bulunan arkadaşlarımız bize ilettiler. Daha sonra Ankara’dan arayana arkadaşlarımız 

çok alçaktan uçakların uçtuğunu ve özellikle Meclis'in üzerinde uçtuğunu bu civarda oturan arkadaşlarımız, yani Meclis 

civarında oturan arkadaşlarımız bizzat beni arayarak söyledi. Zaten bir müddet sonra uçak gürültülerine biz de tanık 

olmaya başladık çünkü uçaklar geçerken doğal olarak bizler de duyuyorduk. Tabii, ilk başta yorumlarımız bir terör 

saldırısı olabileceği şeklindeydi yani büyük bir saldırının Türkiye’de olma durumunun ya da ihtimalinin ya da varsa, bir 

yerde gerçekleştiyse bunun üzerine bu hareketlilikler yaşandığına dair…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tamamen terör saldırısını bertaraf etmek amaçlı uçtuğunu düşündünüz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, o konuşuldu aramızda ancak ben çok geçmeden yani bu görüşmeleri yaptıktan bir on 

beş dakika sonra yaptığım değerlendirmede olayın niteliğinin daha farklı olabileceğini, böylesi bir, özellikle Meclis'in 

üzerinde uçakların uçmasının hayra alamet olmayacağını değerlendirerek…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Darbe filan gibi bir şey mi düşündünüz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, yani ilk aklıma gelen benim zaten buydu, “Bir darbenin acaba bir ayak izleri midir?” bu 

diye değerlendirmeye başlarken, Genel Başkan Yardımcımız Tekin Bingöl’ü aradım, dedim ki: “Derhâl Genel Merkezde 

buluşalım.” Çünkü bu saatte de, tam bizim bu olayları yaşadığımız saatte Genel Başkanımız da İstanbul’a uçuyordu yani 

ona doğru bindiği uçakla da Ankara’dan İstanbul’a gidiyordu. Doğal olarak, Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız 

Tekin Bingöl’ü arayarak “Derhâl biz Meclis'e gidelim, bir hareketlilik var, bu hareketliliğinin bir niteliğini tespit edelim. 

Ben iyi görmüyorum durumu yani bir darbe teşebbüsü olabilir.” dedim. O sırada tesadüfen televizyona baktığımızda 

-bu olaylar da tabii onu on geçe falan oluyor- Boğaziçi Köprüsü'nün askerler tarafından kapatıldığı şeklinde son dakika 

haberleri geçmeye başladı ve yine Ankara’da jetler uçunca yani bir terör saldırısının ötesinde başka bir şey olduğu 

konusunda kendi kendime bir değerlendirme…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Giderek berraklaştı o düşünceleriniz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, berraklaşmaya başladım.

Hazırlandım ve biz çok süratli bir şekilde Genel Merkezde buluştuk, zaten evim Genel Merkeze çok yakın, hemen on 

dakikalık bir mesafe içerisinde, Genel Merkeze ulaştım. Evden çıkmadan önce aile fertlerime hissettirmedim durumu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir helalleşme filan olmadı bir tedirginlik olmasın diye.

LEVENT GÖK (Ankara) - Sadece damadımı bir kenara çektim, damadıma dedim ki: “Ben durumu iyi görmüyorum, bunu 

darbenin olduğuna dair belirtiler olarak görüyorum yani sabaha ne olacağını bilmiyorum. Ailem sana emanet.” aynen 
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bu cümleleri kullandım “Ailem sana emanet.” dedim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Duygusal bir durum olmuştur o anda.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

“Ben şu anda gidiyorum, kimseye bir şey hissettirme. Ailem sana emanet yani böyle bir tablo varsa sabah da ne 
olacağımızı bilemeyiz.” dedim. Yani her türlü değerlendirme yapılabilir, her türlü şey olabilir ve ben bu saptamayla 
evimden çıkarak Genel Merkez'e gittim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz Genel Merkeze mi gittiniz?

LEVENT GÖK (Ankara) - İlk başta Genel Merkeze gittik.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada Tekin Bey’le buluştunuz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, oraya Tekin Bey geldi, başka arkadaşlarımıza da haber verdik, aşağı yukarı 10-15 civarında 
milletvekilimiz oradaydı, buluştuk.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Genel Merkezde toplanmıştınız.

LEVENT GÖK (Ankara) - Şöyle: Haber verdik biz arkadaşlarımıza Genel Merkezde buluşalım diye.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, herkes doğal olarak Ankara’da değil yani cuma.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, cuma günü olduğu için çoğu gitmişti, Ankara’yı terk etmişti, daha doğrusu kendi illerine 
gitmişti, doğal olarak gitmişti. Ankara’da bulunan arkadaşlarımızın hemen hemen tamamı Meclis'e geldi. Biz Meclis'te 
bu değerlendirmeleri…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Gelişte, girişte filan bir zorluk yaşadı mı arkadaşlarınız?

LEVENT GÖK (Ankara) - Hayır, bir zorluk yaşamadık ancak…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Malumunuz, kapılara otobüsler filan konmuştu belli bir zaman sonra, saat on biri geçe filan.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bizim gittiğimiz saatte, yani ben zaten onu çeyrek filan, onu yirmi geçe aşağı yukarı, taş çatlasa 
o civarlarda, Genel Merkezdeydik biz. Yaptığımız durum değerlendirmesinde, -tabii, Genel Başkan da uçakta- bunun 
bir darbe girişimi olduğu konusunda bu tahminlerin ötesinde bizim gözlemlerimiz olmaya başladı çünkü bizim Genel 
Merkezimiz Cumhurbaşkanlığı Sarayını tam karşıdan gören bir konumda ve doğal olarak, Cumhurbaşkanlığı Sarayının 
üzerinde de uçak, helikopterlerin dolaştığına bizzat gözlerimizle tanık olduk.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O arada, bizim ev de CHP Genel Merkezi ile AK PARTİ  Genel Merkezinin tam ortasında. İki 
Genel Merkeze de 650 metre mesafede, Söğütözü…

LEVENT GÖK (Ankara) - Yani mutlaka siz de bu şeyleri saptamışsınızdır.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Balkondan tabii, ben şeyi gördüm, saat dokuz buçuk civarında Külliye'nin üzerinde reverans 
yapan bir helikopter gördüm. Sonra zaten onu on geçe filan jetler uçmaya başladı. Yani o şeyi bir ring yapıyor garip bir 
şeklide ama anlamlandıramıyoruz yani.
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LEVENT GÖK (Ankara) - Daha sonra işte, orada buluşup arkadaşlarla bu değerlendirmeyi yaparken biz kendi gözlerimizle 
Cumhurbaşkanlığı Sarayına olan atışları bizzat gördük. Ben hatta birkaç tanesinin de fotoğrafını çektim o anda. Artık 
bizim açımızdan zaten olayın ne olduğu konusu çok berrak bir şekilde gözümüzle gördüğümüz bir hadiseye dönüştü. 
Ben bu tablo içerisinde arkadaşlara dedim ki: “Bu bir darbe, bir darbeyi kendi gözümüzle görüyoruz şu anda. Yani yarına 
ne olacağı belli değil. Bir an önce Genel Başkan'la temas kuralım.” Ama Genel Başkan da uçakta o anda yani o anda 
görüşme şansımız da yok. Biz dedik bu konuda bir görüş sergileyelim, Genel Başkanımızın da indiği andan itibaren 
bir açıklama yapacak bir pozisyonu olsun. tabii, sağlıklı bilgiler de gelmiyor. İlk yaptığım iş Necdet Bey, Sayın Mustafa 
Elitaş’ı aramak oldu. Mustafa Elitaş Kayseri’deydi, dedim ki: “Sayın Elitaş, benim gördüğüm tablo, bu bir darbedir, 
Cumhurbaşkanlığı Sarayının da ateş altında olduğunu bilmeni isterim.” “Öyle mi?” dedi bana. “Evet.” dedim. Biz o gün 
Sayın Elitaş’la sayısız defa görüşme yaptık. Ben Ayşe Nur Bahçekapılı’yı ve Naci Bostancı’yı da arayarak kendilerini 
bilgilendirdim. “Arkadaşlar, bakın, kötü bir akşama, geceye girdiğimiz belli, tereddüdünüz olmasın, biz Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak böyle bir tablonun karşısındayız. Ne yapmamız gerekiyorsa biz beraber yapacağız.” dedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz o ara Meclis'e gelmiş miydiniz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, anlatacağım onu.

Bunu ilk ağızdan Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Ayşe Nur Bahçekapılı’yla paylaştık. Mustafa Elitaş’la defalarca görüştük, 
bu konuda devamlı aradık. Bu arkadaşlarımız ilk defa benden öğrendiler Cumhurbaşkanlığı Sarayının vurulduğunu. 
Hatta Mustafa Elitaş bir gün katıldığı NTV’de de bunu ifade etti, “Ben Levent Gök’ten öğrendim Cumhurbaşkanlığı 
Sarayının vurulduğunu.” dedi. Sonra Elitaş beni aradı, “Levent Bey, Meclis Başkanı Meclis'i açacak, gider misiniz?” dedi. 
“Derhâl gideriz.” dedim. Çünkü biz tabii, Meclis'in açılıp açılamayacağını bilemiyorduk. “Ben İsmail Bey’i arıyorum, 
CHP’liler de geliyor diyorum.” dedi, “Söyle.” dedim. Biz kalktık derhâl, aşağı yukarı 16-17 arkadaş doğruca Meclis'e gittik. 
Meclis'e giderken o anlattığınız kimi yerlerde kapatmalar vardı ama aracım benim resmî olduğu için ben bir sıkıntıya da 
uğramadım Meclis'e giderken.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hem yolda gelişte hem Meclis'e girişte…

LEVENT GÖK (Ankara) - Meclis'e girişte zaten polisler de yardımcı oldular bana yani onlar da sevindiler bizim oraya 
gelmemize o tablonun içerisinde. 

Ve biz gittiğimiz zaman Meclise, İsmail Kahraman Meclis'te kürsüde otururken indi, sarıldı bana, kucaklaştık orada. 
Bizden diğer arkadaşlar da geldi. İsmail Bey bizden bir arkadaşı kürsüye rica etti, Özgür yanımdaydı, “Özgür, sen git 
yukarıya.” dedim, o gitti. MHP’den o sırada Oktay Bey gelmişti, Oktay Vural geçti. Ve bir an önce biz orada bir oturum 
başlattık. Daha sonra MHP’den birkaç kişi daha geldi, Erkan Akçay da geldi. Bizden de işte, gelen arkadaşlar, 16-17 
civarında bir sayıyı biz bulduk o anda. O arada sizin milletvekiliniz Ayşe Hanım telefondan CNN’e bağlanmış, yayın 
yapıyordu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 4.5G’yle yayın yapıyordu.

LEVENT GÖK (Ankara) - Yapıyordu, evet. O yayına da bağlandık, o yayında da görüşlerimizi o anda ifade ettik.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ondan önce bir televizyon, radyo vesaire falan size ulaşıp…

LEVENT GÖK (Ankara) - Hayır, benim ilk görüştüğüm tablo Meclis'te Ayşe Hanım’ın yaptığı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 4.5G’yle yapılan o FaceTime yayındı yani.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

Benden önce Bülent Tezcan görüştü, Özgür, Bülent Tezcan, ondan sonra ben konuştum, onları CNN vermiş zaten naklen, 
bütün görüşlerimizi. Sonra İsmail Bey oturum başlattı. Oturum başlattıktan sonra ben çıktım konuştum. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz kürsüye çıktınız, galiba beş yedi dakika falan bir konuşma yaptınız.

LEVENT GÖK (Ankara) - Kürsüye çıktım, kürsüde aşağı yukarı altı yedi dakikalık bir konuşmam oldu. O konuşmamın 
bantları var, onu da sizin arkadaşlarınız da çekmişler, onları da gönderirler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben tam geldiğim zaman, Genel Kurula girdiğim anda siz konuşuyordunuz. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, ben konuşmamı yaptıktan sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüye geldi. O konuşurken 
de bombalar patlamaya başladı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Erkan Akçay Adalet Bakanından sonra mı konuştu? O da kürsüye…

LEVENT GÖK (Ankara) - Hayır, o önce, Erkan Bey…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben çünkü onu da hatırlıyorum ama şimdi sıralamayı tam hatırlayamadım.

LEVENT GÖK (Ankara) - Hayır, Bekir Bozdağ, bombalama olduktan sonra konuşulmadı. Erkan Bey sanırım ilk önce 
konuştu.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İlk önce Erkan Bey, sonra siz konuştunuz, sonra Bekir Bey konuştu.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, öyle oldu, ilk önce Erkan Bey, sonra ben, sonra da Bekir Bozdağ konuştu. Benden hemen 
sonra Bekir Bozdağ konuşurken de ilk bombalar düşmeye başladı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, Levent Bey, Meclis'e girerken Meclis'in bir saldırıya uğrayabileceğini, bombalanabileceğini 
falan hiç düşündünüz mü?

LEVENT GÖK (Ankara) - Asla, asla yani böyle bir ihtimal dahi aklımıza gelmedi, böyle bir tablo. Kötü bir gece geçireceğimiz 
aklımıza geldi ama Meclis'in bir saldırıya uğrayacağı şeklindeki ihtimal hiçbirimizin aklına gelmedi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bombalandığı anda ne düşündünüz? Mesela, ben ne düşündüğümü söyleyeyim ilk bomba 
olduğu zaman. F16’lar biliyorsunuz, alçaktan uçtuğu zaman çok gürültü de çıkartır. Böyle gürültüden camlar falan 
şangırdayınca o gürültüden dolayı şey mi oldu diye düşündüm, camlar işte, o ampul, cam vesaire falan patladı, aşağıya 
mı düştü falan diye, ilk öyle düşündüm. Sonra ikinci bombadan sonra gerçekten bunlar bombalıyorlar dedim. 

LEVENT GÖK (Ankara) - İlk bombada bomba olduğunu teşhis ettik çünkü o jetin geçmesinden sonra, o jetin 
gürültüsünden sonra çok daha büyük bir gürültüyle sarsıldık yani neredeyse Meclis, sallandı gitti o avizeler falan ve 
bizim bulunduğumuz tarafa yakın düşmüştü, bu tarafa doğru ve oradan, yukarıdan aşağıya bazı materyaller de düştü, 
toz bulutu, parçacıklar falan düştü. Bunun bir bombalama olduğunu ilk atışta zaten biz teşhis ettik. Sonra diğerleri 
geldi. Tabii, bu çok vahim bir tablo, korkunç bir tablo. Sonuçta, biz Meclis'i devam ettirmeye çalışıyoruz ama böyle bir 
darbe olsa, evet, gözaltına alınmamız, tutuklanmamız söz konusu eğer darbe başarılı olsa. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Geçmişteki darbelerden bildiğimiz üzere.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, tabii, bu süreçten… Ama her arkadaşımız bu konuda çok metanetli oldu, herkes çok 
soğukkanlı, herkes başına neler geleceğini bilerek zaten oraya geldi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hatta çıkmak istemedi kimse, ben de dâhil hiç kimse oradan çıkmak istemedi.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, tabii, hiçbirimiz de birbirimizin…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Biz galiba 2 veya 3 bombayı o Meclis Genel Kurulundayken art arda…

LEVENT GÖK (Ankara) - Asgari 3-4 bombayı orada yedik.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çünkü beşer dakika arayla -yanlış hatırlamıyorsam- bomba atıldı. Biz çıkmak istemiyoruz, 
orada güvenlik amiri vesaire falan geldi, bizi zorla, “Efendim, burada bulunduğunuz süre içerisinde otomatikman hedef 
oluyorsunuz.” şeklinde bir yaklaşım oldu. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet. 

Tabii, daha önce filmlerde ya da başka savaşan yerlerde gördüğümüz tablolara o anda maruz kaldığımızı görmek 
gerçekten o gecenin bence işte, tarihe bırakacağımız birinci derecede gözlemlerimiz. Yani biz bombalanırken 
Meclis'teydik.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Daha sonra bu bombalanan yerleri gün ışığında ben saat yediden sonra gördüm. Ondan önce 
tabii, cam parçaları, karanlık vesaireden dolayı tam görememiştim. Gördükten sonra ne düşündünüz?

LEVENT GÖK (Ankara) - Anlatayım onu da.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani gece mesela, o bomba esnasında bu kadar ciddi bir tahribat olabileceğini, Şeref 
Kapısının tamamen yok edilmiş, Sayın Başbakanın makam odasının üzerine ve direkt muhalefet kulisine doğru, malum 
o açıyla atıldığı zaman, çapraz bir açıyla atıldığı zaman direkt muhalefet kulisine ve Başbakanın makam odasının 
üzerine geldiğini daha sonra gördük. O bombalanan yerleri gördükten sonraki düşünceleriniz nedir?

LEVENT GÖK (Ankara) - Şimdi, sabaha kadar işte, “sığınak” diye tabir edilen ama sığınaktan başka her şeye benzeyen 
tabloda, yerde beraber kaldık ve özellikle orada sürekli Meclis Başkanı, Adalet Bakanı, diğer bakanlarla beraber bir 
teması sürdürdük. Ben grup başkanvekili de olduğum için yani orada bir muhatap olarak temsil bakımından oradan 
ayrılmadım sabaha kadar, dokuza kadar ayrılmadım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, beraberdik. Ben sekize kadar oradaydım, sekizden sonrasını bilmiyorum. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Sayın Cemil Çiçek de oradaydı. İşte, ertesi gün Meclis'te 4 partinin okuduğu bildiri orada çıktı 
ve orada hazırlandı. Biz birkaç kere taslak üzerinde orada çalıştık. Doğal olarak, tam bir dayanışma duygusu içerisinde 
hareket edildi. Ben tabii, bir bombalamanın mutlaka bir tahribat yaratacağını biliyordum ama onun yarattığı tahribatı 
tabii gördükten sonra anladık ve ben sabah dokuzdan sonra geldiğimde gerçekten dehşete kapıldım gördüğüm 
manzaralardan dolayı. Şimdi, herkesin gördüğü o bombalamaların, Meclis'i sarsan o bombaların 2 tanesi benim odamın 
karşısı ile diğer karşısına atıldı yani oradan düştüler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Şu karşıda zaten görüyoruz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, bir tanesi orası, bir tanesi de bizim karşımız, grup yönetim kurulu Salonudur, onun camının 
hemen yanına düşmüş. Müthiş bir tahribattı yani ben tabii, aşağıdaki tahribatı görünce yukarılarda daha ağır tahribat 
olduğunu anladım. Başbakanlığı, işte, o katı dolaştım, sonra buraya geldim. Her yer her yerdeydi, her yer her yerdeydi. 
Yani müthiş bir tablo, inanamadım gördüğüm manzaraya, acaba rüya mı görüyorum ben, bu gördüklerim rüya mı, nedir 
bu yaşadıklarım böyle dedim. İnanılmaz bir tabloydu, 2 bomba da delmiş geçmişti şeyi ve 2’si de benim, o gün tesadüfen 
iki dakikalığına odama gelip de kitap alayım desem ya da bir şey alayım diye oraya gelsem o anda parçalanırdım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, o anda da gelebilir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Her yerde her yerdeydi. Gerçekten…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Üzerinize bombanın düşmesi gerekmez, oradaki fırlayan cam parçaları sizi şey yapabilir, 
ölümle karşı karşıya getirebilir.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, tabii. Yani bu gördüğümüz salonlar ta uçlara kadar yerle birdi her yer. Daha bunlar yeni yeni 
ancak toparlanıyor böyle. Benim odam darmadağın, her şey yerle bir. Kapılar kırılmış, çatılar kırılmış, duvarlar kırılmış. 
Böyle bir tablo içerisinde tabii gerçekten ben dehşete düştüm ve çok üzüldüm. Yani şimdi biz neye uğraşıyoruz yani 
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siyaset kurumu, evet darbe yapsa Meclis olmayacak, elbette çalışan olmayacak ama bu tarihî bir Meclis yani bunu yapan 
bizim kendi askerlerimiz, kendi jetlerimiz. İnsan bir düşmana belki olur dersin ama yani bu koordinatların verilmesi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Düşman bunu yapmaz.

LEVENT GÖK (Ankara) (Ankara) - Yapmaz yani böyle bir tabloyla karşılaşmak mümkün değil. Kaldı ki o gün Meclis'te 
bulunan milletvekilleri aşağı yukarı 10 metreyle kurtuldular o bombadan. Yani o bomba 10 metre daha bu tarafa gitse 
bugün hepimiz ya hayatta olmayacak ya da büyük bir yaralanmalarla şey yapacaktık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bilmeyenler için belki şöyle bir şey söylemek mümkün kanaatindeyim, sizin kanaatinizi 
almak istiyorum. Meclis için Genel Kurul birkaç bin metrekarelik bir alan.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ve o iktidar, muhalefet milletvekillerinin filan oturduğu yerler var. O günün bulunan yani o 
anda bulunan 60-70 tane milletvekilinin hepsi tam böyle merkezi bir noktada buluyordu.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani CHP, MHP ve AK PARTİ  milletvekillerin. Dolayısıyla, o hani kenarlardan dağılmış değil, 
ortadan ve tam o Meclis bahçesine düşen bomba Genel Kurulun üzerine düşse yani böyle bir iki saniye sapma olmasa 
belki de şu anda hiçbirimiz bu konuşmayı yapamayacaktık.

LEVENT GÖK (Ankara) - Hem o bomba hem de -birazdan gösteririm ben size- bizim buraya düşen iki bomba. Yani zaten 
10 metre sonrası Genel Kurul Salonu, işte Başbakanlığı tahrip eden bombaların 2 tanesi işte buradan delip geçiyor aşağı 
doğru. O bombalar da düşebilir. Tam 3 bombanın hedefiydik. Yani o gün tabii biz olayları daha sonra tabii sürekli o 
anda eşim ve çocuklarım aramaya başladı sürekli. Kızım ağlıyordu çünkü televizyonlardan bizim her bombalama naklen 
veriliyormuş, televizyondan.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet Fox Tv’den.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet. Ve onlar Meclis'in bombalandığını görüyorlar ve telefona sarılıyorlar. Baba ne oldu, kızım 
ağlıyordu bir kere yani panik içindeydi kızım yani çünkü görüyorlar, tabloyu onlar yaşıyorlar biz o büyük gürültüyü, 
sarsıntıyı yaşıyoruz,  onlar televizyonda canlı görüyorlar tabloyu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aynen öyleydi.

LEVENT GÖK (Ankara) - Böyle, gerçekten o gün büyük bir travma geçirdiler hepsi. Ulaşmak istiyorlar telefonlarımızın 
artık şarjları da tükeniyor çünkü o kadar yoğun bir telefon yapıyorduk ki.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii sabaha kadar olan bu tablo içerisinde özellikle hepimizin ailesi, yakınları büyük bir dehşeti 
onlar yaşadılar.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onlarla nasıl haberleşiyordunuz? Mesajlarla falan herhâlde.
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LEVENT GÖK (Ankara) - Mesajla…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben şahsen mesajla…

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet, sığınakta bazen çekmiyordu, bazen şey yapıyordu. Bir iki defa yakaladığım zaman 
iyi olduğumuzu söyledik ama bir bomba daha sonra tekrar geliyordu çünkü 8-10 defa bombalanan bir Meclis'ten 
bahsediyoruz ve gerçekten dışarıdaki ailelerimiz bizlerden daha da fazla büyük bir travma geçirdiler çünkü olayı 
gördüler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onlar canlı görüyormuş. Mesela bizim hanım bana mesaj atıyordu, WhatsApp’tan. “Doktor 
nasılsın?” “İyiyim” ikinci üçüncü mesajdan sonra telefonla bir ara çeken bir yere çıktım ve dedim ki: “Ne zırt pırt bana 
mesaj atıyorsun?” “Ya sen farkında değilsin herhâlde canlı yayınla şey var, bombalanıyor filan” dedi. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Ya, ya.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra kızım geçen bana bir şey söyledi, yani ben hatırlamıyorum şeyi. Telefonla işte çektiği 
bir anda konuşmuşuz. “Baba nasılsın?” “İyiyim kızım abdestliyim ya şehit oluruz ya gazi falan” diye ve o duygularla 
yaşadık filan. Yani hepimizin gerçekten yakınları böyle yaşadı.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ben size enteresan bir şey sormak istiyorum Sayın Gök. Bazen çoğumuz farkına varmıyoruz 
ama odaya girdiğimiz zaman CHP grup başkanvekili olarak sağ tarafımızda Türk bayrağı var sol tarafımızda partinizin 
amblemi var. AK PARTİ  Grup Başkanvekilleri girdiği zaman da onun sağ tarafında Türk bayrağı sol tarafında AK PARTİ  
bayrağı var. MHP Grup Başkanvekillerinin de sağ tarafında Türk bayrağı solunda MHP’nin amblemini taşıyan bayrak var 
ve esasında orada ben şunu gördüm, siz de onu hissetmişsinizdir. Soldaki bayrakları bir kenara bırakmıştık ve sağdaki 
Türk bayrağının altında olduğumuzu hissediyorduk.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İktidar muhalefet dayanışmasının ötesinde ne hissettiniz o Genel  Kurulda, diğer alanlarda 
filan, bulunurken, dolaşırken? Yani o hislerinizi almak isterim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Şimdi 15 Temmuz tarihine kadar çok açık söylemek gerekir ki Türkiye çok derin bir siyasi 
çekişmeyi yaşıyordu. Bu hepimize sirayet eden bir durumdu. 15 Temmuza kadar Türkiye siyaseten kutuplara ayrılmıştı, 
ayrışmaya doğru gidiyordu ve bu ciddi bir çekişmeydi. Yani artık partilerin neredeyse birbirlerini gördükleri zaman 
yolunu değiştirecekleri bir süreci yaşadığımızı hepimizin kabul etmesi gerekir. Böyle bir süreçte siyaset kurumu da 
gittikçe itibarsız hâle gelen bir duruma dönüşüyordu çünkü Meclis'teki bu görüntü ve çekişme halkta da çok olumsuz 
imaj yaratarak yani siyasetçilerin de ağır sorumluluğunu doğuran bir başka faktör olarak ortada duruyordu. 15 Temmuz 
bu darbe girişiminin yarattığı en büyük sonuçlar siyaset kurumu için fırsatlardan bir tanesi -tabii çok ağır bedeller 
ödendi- siyasetin normalleşmesine yol açmasıdır. Böyle bir musibet olmasaydı da biz keşke kendimiz becerebilseydik 
bu işi ama o gün…
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yenikapı oldu yani demokrasi nöbetleri oldu, siz de o demokrasi nöbetine çıktınız, konuşma 

yaptınız.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben de Kızılay’da konuştum, tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani bir ay önce kavga ettiğiniz insanlarla kucaklaştınız.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii tabii.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada mikrofonu elinize aldınız, toplanan yani belki çoğu AK PARTİ ’liydi ama CHP’den de 

MHP’den de hatta başka partilerden de başka zihniyetlerden de insanlar vardı ama o bayrağı eline almış getirmiş yani…

LEVENT GÖK (Ankara) - Yani tablo şuydu: Yani siyasetin bu denli ayrışmasının ne kadar önemsiz olduğu aslında Türkiye’nin 

birliği, bütünlüğü, dirliği ve huzurunun ne kadar önemli olduğu 15 Temmuzda ortaya çıktı. Aslında biliyorduk ama 

o normalleşmeyi sağlayamıyorduk ve ayrıca partilerin de birbirlerine olan bakış açısındaki bazı paradigmaları yıktı. 

Örneğin her parti birbirini başka yönden suçlarken o gün darbenin karşısında bütün partilerin dik bir duruş sergilemesi 

herkesin birbirine olan bakışlarını da ortadan kaldırdı.

Şimdi bu ortamda biz zaten o gün Meclis'e ilk geldiğimiz anda Sayın İsmail Kahraman’la da aramız açıktı açıkçası. Onun 

kimi beyanlarına karşı, benim sert söylemlerimden dolayı birazcık aramızda bir şey de vardı ama İsmail Kahraman beni 

gördüğünde ilk yaptığı şey gelip bana sarılmak oldu. Dolayısıyla 15 Temmuz gecesi hepimiz Türkiye'nin ne denli önemli 

olduğunu ve siyaset kurumunun ne denli önemli olduğunu kanıtlama fırsatı bulduk birbirimize karşı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Siyasi partilerin ne denli önemli olduğu, siyasi partilerin bu duruşunun çok değerli olduğunun 

daha sonra ileride anlaşılacağından ben çok daha da biliyorum çünkü böyle bir olay bence ilk defa yaşanıyor Türkiye’de.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Milleti birleştiren unsurlardan birisinin o Meclis'teki sizin, MHP’nin, AK PARTİ ’nin bir arada 

olmasının dışarıya yansıyan fotoğraf, görüntü, ses, duygu, düşünce…

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet. Çok önemliydi. Yani o  duruş darbecilerin motivasyonunu bozan olaylardan bir tanesidir. 

Halkın sokaklarda diğer Meclis'teki partilerin de bir o görüntüyü vermesi darbeye karşı çok net bir tavır olarak 

seslendirmesiyle karşı olacağını söylemesi bir kere darbecilerin motivasyonunu çok bozdu, halkta büyük bir moral 

kaynağı yarattı. Yani darbenin alabileceği varsayılan toplumsal desteği çökertti. Olabilir, kimi iktidar partisinden 

hoşlanmayabilir, kimisi bizden hoşlanmayabilir ama böyle bir tablonun olamaması gerektiği konusunda çok ciddi bir 

beraberlik sergilendi ve herkes millî egemenliğe, milletin iradesine sahip çıktığını o gün net bir şekilde ortaya koydu 

canımız pahasına.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bunların kıymeti, önemi ileriki dönemlerde bakıldığı zaman anlaşılacaktır. Yani o tabloya 

bakıldığı zaman, ya o gün AKP’liler ne yapmış, CHP’liler ne yapmış, MHP’liler ne yapmış denildiğinde bakıldığında 

fotoğrafı görecektir. Yani hepimiz orada bir bedel ödemek için oraydık.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O günü kendi kişisel hayat hikâyenizde çok önemli, tarihî bir nokta olarak galiba görüyorsunuz.

LEVENT GÖK (Ankara) - Elbette. Yani siyasi hayatımızın en…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani çocuklarınıza, torunlarınıza ve bugün parlamentoda Meclis'in açılmasında rol aldım…

LEVENT GÖK (Ankara) - Rol aldım, konuşmalar yaptım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Konuşmalar yaptım, sabaha kadar Meclis'ten ayrılmadım.

LEVENT GÖK (Ankara) - …halk bunu duydu. Tabii ayrılmadık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bombalanmasına rağmen… Bu çok önemli bir duruş gerçekten.

LEVENT GÖK (Ankara) - Evet. Siyasi hem benim hem de orada bulunan tüm arkadaşlarımız açısından siyasi hayatımızın 
çok özel ve önemli bir köşesidir.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir onurdu gerçekten.

LEVENT GÖK (Ankara) - Elbette.

Efendim, bu gözü dönmüş güruh Meclis'e saldırdı, pek çok vatandaşımız hayatını kaybetti, şehit oldu, gazi oldu ve 
çok önemli bir gündü. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuzu diğerlerinden farklı kılan sadece bu 
bombalama değildi herhâlde. Yani o konuyla ilgili de kanaatlerinizi almak isterim.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bir kere şunu gördük ki: Yani Türkiye’de siyaset kurumunun ötesinde devletin şekillendirilmesine 
el atan unsurların aslında çok da güçlü olduğunu da gördük. Yani bu sıradan bir hadise değil.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bu millî bir refleksin zaman zaman pek fark etmezsek bile olduğunu ve bir anda hepimizin 
aynı anda işte, Cumhurbaşkanımızın sokaklara, meydanlara dediği zaman siyasi düşüncemiz farklı olsa bile -sizin için 
söylüyorum- biz sokağa, meydana, Meclis'e gitmemiz lazım dedirten bir millî refleksin olduğunu da gördük. 

LEVENT GÖK (Ankara) - Gördük. Bunun yanında bu darbe teşebbüsünde bulunanların da gözlerinin ne kadar dönmüş 
olduğunu ve insanlıktan çıkmış bir hâlde bu işe soyunduklarını gerçekten çok karanlık bir gece geçirdiğimizi kanıtlayan 
tabloları yaşadık. Yani ben Gölbaşı’ndaki Özel Harekât Merkezini gezdim, genel başkanımızla birçok yeri gezdim. Yani 
bir ülkenin kendi uçaklarıyla, kendi ordusuna mensup insanlar tarafından vurulması, Meclis'in bombalanması tankların 
insanların üzerine sürülmesi, atışların yapılması…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnanılır gibi değil, rüyamızda görsek kabus diye uyanırız yani.

LEVENT GÖK (Ankara) - İnanılır gibi değil. Gerçekten bir insanlık suçu işlenmiştir o gün ve böyle bir tablo içerisinde o gün 
o akşam yaşanılan travma kolay giderilecek bir travma değildir. Yani her türlü açıdan. Yani nasıl oluyor da bu insanlar 
bu noktaya gelebiliyorlar, nasıl oluyor da bu denli gözleri dönebiliyor, nasıl oluyor da bu denli bir insanlıktan çıkmış gibi 
bir vahşet içerisinde bombalar atabiliyorlar? Bunları bizim hepimizin sorgulanması ve bunun üzerine gitmesi lazım. 
Yani vahim bir tablo. Ben 12 Eylül darbesinde hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiydim, o darbeyi de biliyorum. O darbe 
olduktan sonra pek çok insanla ilgili gözaltılar oldu bilmem ne oldu ama darbe gecesi yani böyle insanların üzerine 
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tanklar manklar da sürülmedi. Şimdi orada çok üzücü olaylar yaşandı ama bir darbenin olduğu saatlerde bu denli bir 
vahşi tabloya ilk defa Türkiye tanık oluyor.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnşallah son defa.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bence siyaset kurumu bu işi çözdü Türkiye’de. Tabii bunu çözdü derken geleceğe iyimser bakmak 
istiyor. Daha biz devlette örgütlenmiş bu illegal yapılanmaların gücü konusunda bence daha tam emin değiliz. Her gün 
ortaya çıkan yeni soruşturmalarla gözaltına alınanlar yani acaba hayret ettiğimiz birçok insanın ortaya çıkması bu işin 
sanıldığından çok daha da büyük olduğunu gösteriyor. İşte bu süreç 15 Temmuz gecesi Meclis'te sergilenen bu süreçte 
partilerin beraberliği, birliği bundan sonra daha da bence anlamlı. Bu süreci iktidar partisi tek başına aşamaz.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Burada bir önemli günde kararlı bir şekilde net duruş sergileyen herkesin bu süreçte dayanışması 
zorunlu. Çok samimi olarak bir dayanışmanın sergilenmesi zorunlu çünkü bu tehdit sadece AKP’yi, iktidar partisini 
tehdit etmiyor tüm Türkiye demokrasisini tehdit ediyor ve bu konuda bir gevşeme olduğu zaman herhâlde uyuyanların 
uyanacağı bir tabloyu bize yaşatacak durumda. Yaşadığımız olaylarda bunu görüyoruz.  Ben tehlikenin bertaraf edilmiş 
olmasıyla işin sonuçlandığını düşünmüyorum. Bu süreçte çok dikkatli, akılcı götürmek gerektiği ve kararlı götürmek 
gerektiğine hiçbir tereddüdüm yoktur. Biz bu konuda zaten her türlü desteği de vermeye hazırız. Bizim tek arzumuz 
bu arada yeni mağduriyetler olmasın. Bu arada bizde fırsatçılıktan istifade edip kimi beğenmediği siyasi hasmını, kimi 
beğenmediği bir arkadaşını da ihbar eden bir yapıya da dönüşmesine olanak sağlayan bir durum var ortada. Bunlardan 
kaçınmak darbeyi önlemek kadar da önemli çünkü oluşacak mağduriyetler başka pozisyonlar yaratabilir herkese. 
Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bu duyarlılığı sergilersek Türkiye'nin önü açılır.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnşallah.

LEVENT GÖK (Ankara) - Türkiye’de çünkü siyaset kurumu çok önemli bir sınavı başarıyla geçmiştir, siyaset kurumu şu 
anda Türkiye’nin en itibarlı kurumu hâline gelmiştir. Bunu örseletmeden devam ettirmek bence en uygunudur.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bizler de herhâlde bugün varız, yarın yokuz ama devletimiz kıyamete kadar inşallah 
yaşayacaktır.

LEVENT GÖK (Ankara) - Elbette yani arzumuz o.  Türkiye’nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel 
temel hak ve hürriyetlerin benimsenmesi, yargı bağımsızlığının oluşması yani birçok gelişmiş demokrasilerde hangi 
standartlar varsa amacımız Türkiye’de bunların uygulanması.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnşallah.

LEVENT GÖK (Ankara) - Başlıca kuralımız “Seçimle gelen seçimle gider; millî egemenlik esastır; hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir” bu tescillenmiştir Türkiye’de artık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

LEVENT GÖK (Ankara) - Bundan kimsenin bir adım geriye gitmesi söz konusu dahi değildir. İktidarlar seçimle değişecektir, 
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öyle olacaktır. Kimsenin bu konuda bir tereddüt yaşamasına da gerek kalmayan bir tablo yaşanmıştır. Biz Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak böyle illegal yapılanmalara her zaman karşı çıktık, bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğiz 
ve demokrasimizi taçlandırmaya devam edeceğiz.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bayrağımız yaşasın inşallah.

LEVENT GÖK (Ankara) - Tabii, yeter ki bayrağımız yaşasın.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok teşekkür ediyorum Levent Bey, zahmet oldu size.

LEVENT GÖK (Ankara) -  Sağ olun, çok teşekkürler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dilinize sağlık çok teşekkür ediyorum.

LEVENT GÖK (Ankara) - Ben de yaptığınız bu çalışmadan dolayı tekrar sizi kutluyorum, sağ olun.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Teşekkür ediyorum. 
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Leyla ŞAHİN USTA

25 ve 26. Dönem Konya Milletvekili

Cuma günü akşam 21.00 sularında Ankara’da evimde öğrendim. İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nün tank ile kapatıldığı 

haberlerini gördüm. Evimin üzerinden uçan helikopterleri  ve uçakları gördüm. Hemen milletvekili arkadaşlarım ve 

danışmanlarım ile konuşmaya ve yazışmaya başladım. Darbe girişimini böyle öğrendim. 

Hangi akla hizmet böyle bir darbeye kalkışılabilir, anlam veremedim. 

Özel  Harekât, Emniyet  ve MİT’ten çatışma sesleri haberleri gelince dehşete kapıldım. Bir iç çatışmanın, iç savaşın 

başlatılmasına mı çalışılıyordu? Cumhurbaşkanımız nerede ve ne durumda acaba diye ilk aklıma geldi ve onun sesini 

duymak, görmek o an çok önemli idi. Evde durmamam ve sokağa çıkmam şart dedim. WhatsApp gruplarından 

arkadaşlarıma hemen elinize bayraklarınızı alın ve sokağa çıkın mesajları çektim. Bende abdest alıp, çocuklarım ile 

vedalaşıp evden çıktım. Önce AK PARTİ Genel Merkezine gitmeye karar vermiştim çünkü bu darbenin ilk hedefinde AK 

PARTİ ve Sayın Cumhurbaşkanımız var diye düşündüm. Genel  merkeze uğradım,  vatandaşlar yeni  yeni  toplanıyordu. 

Bu arada vekiller olarak Meclis'e gidelim kararı aldık ve Genel Merkez'den çıkarak Meclis'e yöneldim. 

Saat 23.00 sularında Meclis'e varmıştım, kapıda polisler araçları sorarak içeri alıyorlardı ve şunu söylüyorlardı, “Vekilim 

sizleri koruyamayabiliriz, girmeseniz?” -Gireceğim dedim ve girdim. Ana binaya, giriş kapısına geldiğimiz anda bir F-16 

üzerimizden alçak uçuş ile geçerek ilk tacizini yapmıştı. Koşarak binaya girdik. 

Meclis'e gelirken tek düşündüğüm bu gece bu hainlere karşı dimdik durmazsak vatanımızın sonu gelmiştir, canımız 

pahasına karşı duracağız ve izin vermeyeceğiz diyordum kendi kendime. Yaşadığımız ne ve nasıl ilerleyecek bu gece 

onun  endişesini hissediyordum. Bir film sahnesi gibi zaman kavramını yitirmiştim açıkcası. 
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Meclis'in saldırıya uğrayabileceğini tahmin etmiştim ancak bombalanacağını hiç düşünmemiştim. Kurtuluş Savaşında 

bile düşman ordularının yapmadığı bir şeyin kendi ordumuz tarafından yapılmasını aklıma dahi getirmemiştim. 

İlk bomba atıldığında Meclis Genel Kurul Salonunda idim. Hayatımda hiç bu kadar şiddetli bir sarsıntı ve gürültü 

yaşamamıştım. Heyecanlandım ve tekbir getirdim. Şehadet getirdim. Ara sıra bombalar geldikçe hainlerin niyetinin 

yıkmak ve öldürmek olduğunu anladım. Korkutmak veya kaçırmak niyeti ile bombalamıyorlardı. Bizim de kaçmaya hiç 

niyetimiz yoktu zaten. İnadına kendimi daha güçlü hissettim, korkum yoktu. Tek aklıma gelen 2 evladım oldu. Onları 

arkamda annesiz bırakmak içimi acıttı ama annem var nasıl olsa en azından benim kadar iyi sahip çıkar evlatlarıma 

dedim ve Allah yeter bana dedim. O andan sonra bir daha çocuklarım aklıma gelmedi. Rabbime sığınmanın en güvenlisi 

olduğunu hayatım boyunca tecrübe etmiştim, o gecede Rabbime sığındım.

Bombalanan yerleri gördükten sonra Suriye ve Irak’taki bombalanan bina görüntüleri ve o acıyı yaşayan çocukları 

düşündüm. Çok ama çok acı veriyor insana. Bunu yapanların akıllarının nasıl işlediğini sordum kendime. Bu hainlik 

kabul edilemez, bunu yapanlar cezalarını bulacak inşallah diye dua ettim. 

Meclis içerisinde her zamankinden farklı bir atmosfer vardı. Bir tarafta yıkılan, dökülen bir bina varken bir tarafta 

birbirine kenetlenmiş, bir olmuş iktidar ve muhalefet milletvekilleri vardı. Muhalefetin çok doğru bir duruş ve tutum 

sergilediği tarihi bir gece idi. Teşekkür etmek çok anlamlı gelmiyor çünkü hainler Türkiye’ye saldırıyorlardı, bu vatan 

hepimizin ve yıkılırsa, bölünüp parçalanırsa artık bir Türkiye kalmayacaktı. Bu bilinç ile devlet adamlığının gereği olarak 

yapılması gerekeni yaptı muhalefette.

Bu darbenin kahramanı bu millettir. Darbecilerin hesap etmediği, halkın gücünü gösterdiler. Vatandaşların sokağa 

çıkmayacağını, saklanacağını düşünmüştü darbeciler. Ancak sonuna kadar savunacakları ve yedirtmeyiz dediğimiz 

milletin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokaklara dökülen ve tankların silahların önüne geçen millet, Dünya 

tarihine hiç kimsenin akıl erdiremediği bir destan yazmıştır. Helal olsun bu millete diyorum. 

Haberleri sosyal medyadan ve telefonlarımızdan alıyorduk, eniştem (ablamın eşi) ve yeğenlerim İstanbul’da Boğaz 

Köprüsündeydiler. Onlar için çok endişelendim. Saat başı telefonlaştık, kendim ile ilgili hiçbir endişe hissetmiyordum. 

Cumhurbaşkanımızın görüntüsünü izledikten sonra ise görecek günlerini bu hainler Elhamdulillah dedim. En büyük 

hedefleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız dimdik ayaktaydı ve boyun eğmeyeceğiz diyordu. Çok mutlu hissettim kendimi. 

Evlatlarımıza bir vatan bırakacağız bize ne olursa olsun diye düşündüm. 

Şehit olan Erol Olçok’u yakinen tanırdım. Allah rahmet eylesin. Tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun inşallah. 

Çok gurur duydum ve böylesi zor bir zamanda milletin emanetini milletten başkasına teslim etmediğimizi ve 

etmeyeceğimizi tüm dünyaya haykırmanın gururu idi. Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet budur işte dedim. 

15 Temmuz, 2016 yılının en önemli ve en anlamlı tarihi bence. Sadece Türkiye için değil Dünya için önemli bir tarih. 

Diğer darbeler ile karşılaştırdığımızda çok derin ve büyük bir çalışma ve  hatta uluslararası desteklenen bir işgal projesi.
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Bir ülkenin ordusunun silahlarının, tanklarının, F-16’larının kendi halkına doğrultulması ve ateş emrinin verilmesi. 

Elinde bayraktan başka hiçbir şey olmayan sivil halka bombalar ile saldırmak ve öldürmek. Bunlar çok iyi planlamış ve 

hayata geçirmek için hiç tereddüt edilmeden adımlar atılmış. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanına suikast timi göndermek 

ve öldürmeye teşebbüs etmek ve bunları TSK’nın içinden devşirilmiş teröristler ile yapmak. Hiç hesap etmedikleri bir 

halk direnişi ile karşılaşmaları 15 Temmuzun farkı.  15 Temmuz Darbe Girişimi bir halk destanıdır. Ve başka bir millet 

tarafından da gerçekleştirilemeyecek yeniden doğuştur.

Meclis'in açılması önemli bir mesajdı darbeciler için. Onlar hem bu milletin hem de vekillerin saklanacağını ve 

kaçacağını düşünmüşlerdi. Tam tersine Meclis'in açılması, bu vatanın sahipleri bu milletten başkası değildir ve çıkıp 

bir TV kanalından bir bildiri okumak ile darbe yapılmaz, sıkıysa ve kolaysa gelin Meclis'e, gelin millî iradenin kalbine, 

bizim karşımıza gelin dedik. Bu dik ve onurlu duruş onların hesap etmedikleri ve güçlerini ellerinden aldığımız bir cevap 

olmuştur. 
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Lütfiye İlksen CERİTOĞLU KURT

25 ve 26. Dönem Çorum Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihi gelişmeye tanıklık ettiniz. İzniniz 
olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum. 

1-Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz? 

Cevap: Darbe girişiminin gerçekleştiği akşam TİGEM’in düzenlediği hasat şenliğine katılmak üzere gittiğim Polatlı’dan 
dönüşte saat 22.00 sonrası AK PARTİ Gruptan haber aldım. Polatlı’dan dönerken askerî birlik yoğunluğunu gördük ve 
rutin kontrol diye olarak askerimiz güvenlik tedbiri almış diyerek dönüşte çok geciktiğimiz için yol kontrol noktasında 
her zaman yaptığımızın aksine durmadan yola devam ettik. Halbuki her zaman durup askerimize kolay gelsin der ve 
öyle devam ederdik. Ama sonradan anlıyorum ki eğer durmuş olsaydık belki benim ve çalışma arkadaşlarımın başına 
istenmeyen olaylar gelebilirmiş. Bu da bizi Allah korumuş demekten başka şeyle açıklanmaz sanırım.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Cevap: Eve yeni gelmiş olmama rağmen olayı duyar duymaz evden eşimle birlikte Meclis'e gelmeye karar verdik. 
Sağolsun beni yalnız bırakmadı ve hemen Meclis'e geçtik. Girişte Çankaya Kapısından giriş yaptık. Gece boyu Meclis'te 
kaldık. Sabah olaylar sakinleştiğinde dışarı çıktığımızda eşimin aracının ön camının patladığını gördüm. Ayrıca daha 
sonra bu konuda bir çalışma yapılırsa düşüncesiyle hem fotoğraf çekimi hem de kurşunların parçalarından örnekler 
aldım. Şimdi partimiz bünyesinde kurulacak olan kütüphanedeki bölüme vermeyi ve orada sergilenmesini istiyorum. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz? 

Cevap: Ben 1970 doğumluyum ve 1980 darbesini küçük yaşta olsa da yaşadım ve bir darbe tecrübem var maalesef. Ama 
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bu bir darbe değildi ve şimdiye kadar yaşanan hiçbir darbeye benzemiyor diye düşünüyorum. Yaşanan bunca askerî 
darbede hiçbir zaman darbeciler Meclis'i yıkma ya da bombalama girişiminde bulunmamışlar. Hatta farklı sürelerde 
olsa da Meclis'in tekrar çalışmasını sağlamışlar. Fakat bu nasıl adlandıracağımı bilemediğim olayda Meclis'in yani 
milletin iradesinin tecelli ettiği kurumun hedef alınmasına ve bombalanmasına büyük bir öfke ile karşı durduğumu 
ifade etmek isterim. Her zaman bir üyesi olmaktan şeref duyduğum Meclis'in yaşadığı bu alçakça saldırıyı kınıyorum ve o 
gece üzerime düşen görevi yapmak üzere Meclis'ime geldiğim için büyük onur duyuyorum. Meclis'e gelirken bu alçakça 
saldırıyı düzenleyenlere canım pahasına karşı durmak amacıyla geldim. Halen de aynı duygular içindeyim ve Allah 
göstermesin ama yine gerekirse yine gözümü kırpmadan Meclis'e sahip çıkmak için koşa koşa geleceğimi biliyorum.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Cevap: Elbette korku vardı ama daha çok çocuklarımı düşünerek onları tekrar görememekti esas korkumun sebebi. 
Düşünün çocuklarınız evde ve siz ve eşiniz Meclis'te bombalar altındasınız. Çok insanca bir tepki ile çocuklarınız ve diğer 
ülkemin çocukları aklıma geldi. Bunları yaşamalarını bu günleri görmelerini hiç istemezdim. Ama elbette onlar da güçlü 
olacaklar ve ülkelerine bizim gibi sahip çıkacaklar buna inancım tam. Ben Meclis'e giderken de orada bulunduğum 
zaman süresince de ülkemi ve emanet edeceğimiz çocuklarımızı düşündüm hep. Onlar için bu Meclis çalışmalı ve bu 
alçakça girişim engellenmeli dedim. Eğer biz şimdi bu saldırıya karşı çıkmazsak çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız 
değil mi? Onların emaneti ve bunca kanları ile kurtardıkları vatanları için şehit olmuş şehitlerimizin mirası olan bu vatan 
için üzerimize düşeni yapma bilinciyle korku ve endişe siliniyor insanın üzerinden ve cesaretiniz geliyor hiç şüpheniz 
olmasın. Öyle bir cesaret geliyor ki üzerinize bombalar düşerken ne yapmanız gerekirse onu yapıyorsunuz hem de hiç 
düşünmeden.

O gece bomba ve kurşunlarla yaralanan personelimize ilk müdahaleyi yapmak böyle bir an da yardım etme fırsatımın 
olmuş olması da bana gurur veren başka bir olgudur. Eczacılık yapmış ve eğitim almış olmak ve bu saldırı sırasında 
bunlardan yararlanarak çalışma arkadaşlarıma yardımcı olabilmiş olmak gerçekten beni onurlandırdı. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Cevap: O gece bombalara rağmen yine de bu kadar hasar olabileceğini şehitlerimizin kanları ile kurulmuş yüce        
Meclisimize böylesine zarar verebileceklerini düşünmemiş daha doğru bir ifade ile inanamamıştım. Ama sabah 
olduğunda, görünce, gözlerimizden akan yaşlara engel olamadık ve o üzüntümhâlâher gün Meclis'e geldiğimde 
yineleniyor açıkçası. Biz Meclis'in bahçesindeki ağaçlara bile kıyamazken bu alçak saldırıyı gerçekleştiren insanlarımıza 
gözlerini kırpmadan ateş etmelerini ve Meclisimizi bombalamalarını anlamam halen mümkün olmadı.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Cevap: Daha önce de ifade ettiğim gibi o gece görev ve sorumluluk bilinci ile Meclis'e geçtim ve gece boyu bütün vekil 
arkadaşlarım ile demokrasimize yapılan saldırıya karşı elele verip nöbet tuttuk. Bütün partilerimizle aynı şekilde aynı 
amaçla birlikte nöbet tutmuş olmak demokrasimizin kanıtıdır diye düşünüyorum. Ülkemizin tarih boyu gösterdiği aklı 
selim tavır ve birlikte düşmanlara karşı koyma bilinci 15 Temmuz gecesi bir kez daha yaşandı. Başka dönemlerde kendi 
fikirlerimiz çerçevesinde ülkemiz için farklı düşünsek de hatta bazen seslerimizi yükseltsek de zor günde birlik olmak 
sanırım bizim genetik kodumuzda mevcut. Bu dönemde Meclis'in bir parçası olmak ve bu duygu ve inanç birliğine 
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şahitlik etmiş olmak gerçekten benim hayatımda önemli bir yer tutacak. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Yukarıda da belirttiğim gibi halkımın sağduyu ve aklı selimine her zaman güvenmiş biri olarak, yaşanan bu duygu ve 
inanç birliğine şahit olmak gerçekten çok gurur verici. Böyle bir ülkenin vatandaşı olmaktan onur duyuyorum. Tarih 
boyu gösterdiği kahramanlık destanlarına halkımın birini daha eklemesi ve bunun bizim yaşadığımız döneme denk 
gelmesi gerçekten yaşanan acılara rağmen beni mutlu ve umutlu kılıyor. Bir kez daha idrak ettim ki bu ülkeyi ve bu 
milleti yıkmak isteyenler gereken cevabı alacaktır. Alçakça bir saldırı ile ortadan kaldırılmaya çalışılan demokrasi ve 
Meclisimiz Cumhurbaşkanımızın etrafında bir arada birlik ve beraberlik içinde yer almış ve halkımızın da korkusuz 
savunması ile daha da güçlenmiştir. Tankların önüne ateş eden helikopterlerin önüne hiç tereddüt etmeden geçen 
bir milleti nerede bulabilirsiniz. Ben bu milletin bu zor gününde milletvekili olarak görevlendirdiği dönemde aynı 
duygularla saldırıya karşı koymuş olmaktan yaşadığım sürece iftihar edeceğim. Umarım ülkemiz üzerinde hain emelleri 
olanlar bu yaşananlardan ders çıkartır ve ihanetten dönerler. Umarım milletimin gösterdiği yüksek demokrasi bilinci 
onların var mı bilemediğim vicdanlarına dokunur. Hepimizin bu birlik ve beraberlik duygusu ile göreve ve demokrasiye 
sahip çıkmaya devam edeceğini, oluşan kardeşlik ortamının artarak sürmesini diliyorum.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Cevap: Meclis’e gelirken çocuklarımı evde yalnız bırakıp geldiğimi daha önce de belirtmiştim. Gerçekten çok zor bir gece 
geçirdik milletçe. Çevremden duyduğum kadarıyla birçok arkadaşımın çocukları oldukça korkmuş ve kötü etkilenmiş 
o gece olaylar sırasında. Elbette canını veren şehitlerimizin ve ailelerinin çektikleri acı ve üzüntü ile karşılaştırılmaz 
ama maalesef o gece bir çok çocuğumuz psikolojik olarak hasarlı atlattı. Şimdi en küçük bir ses de bile tepki veriyorlar 
ve tekrar korkuyorlar. Şüphesiz unutacaklar ve üstesinden gelecekler ama o gecenin acısını ömür boyu çekecek şehit 
yakınlarımız ve gazilerimizle ailelerine bizim çok büyük destek olmamız gerekiyor. Eminim ki millet olarak bu görevi 
seve seve yerine getireceğiz. 

Yanımda olmayan yakınlarımı çok merak ettim. Çocuklarımı, kardeşlerimi ve arkadaşlarımı ama bir süre sonra bu olay 
hepimizi etkilerken kendi yakınlarını düşünmek diğer vatandaşlarımıza haksızlık diye geçiriyor içinden insan. Sadece 
yakınlarımı değil diğer tüm milletim için endişelendim. Bir de çok kısa süre önce kaybettiğim annemin bu günü 
görmediğine dua ettim. Çünkü öğretmen olan annem eminim ki ülkesi ve milleti için çok üzülecekti. Biz yeterince 
iyi yetiştiremedik mi bu ayrık otları bitmiş ülkemde diye çok hayıflanacaktı eminim. En azından bunu görmedi diye 
geçirdim içimden.

Bir aile yakınım şehit olmadı ama ne fark eder ki hepsi bizim evladımız, kardeşimiz, ailemiz. Yüreğimiz yandı onlar 
için. Hâlâ da yanıyor. Bütün şehitlerimiz gibi onlara çok şey borçlu olduğumuzu unutmayacağız ve unutturmayacağız 
inşallah.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Cevap: Siz ne kadar Yüce Milletimin Meclisi'ni kapatmaya çalışırsanız çalışın başarılı olamayacaksınız diye umutla ve 
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gururla geldim Meclis'e tekrar birkaç saat önce çıktığım kapıdan. Gece zor ve endişeli geçmişti ama sabah doğan güneş 
bize aydınlık ve umut getirdi. Biz Meclis'te çok fazla dışarıdan haber alma fırsatı bulamadık gecenin ilerleyen saatlerinde 
ama Sayın Cumhurbaşkanımız saat sabah 7.00’de arayıp hepimize “Tarih Yazdınız” dediğinde bütün yorgunluğumuz ve 
gerginliğimiz bir anda yok oldu. Birlik ve beraberlik içinde bunun da üstesinden geliriz diye güç topladık. Arkadaşlarım 
da inanıyorum ki benim gibi düşünüyordu. Onlardan da parti ayrımı yapmadan aynı güç ve inancı taşıdıkları hissini 
aldım. Karanlığın aydınlığa en yakın olduğu an, en karanlık olanıdır. Biz onu atlattık dedim. Yeniden milletimize ve 
ülkemize olan inancımızı tazeledik.

Sonrasında eve gidip çocuklarımla kahvaltı ettim ve şükürler olsun ki tekrar onlarla aynı sofraya oturmak kısmet oldu 
diye düşündüm. Ardından tekrar üstümüzü başımızı düzeltip yüce Meclisimize, saldırıya birlikte karşı koyduğumuz 
arkadaşlarımızla o güzel anı yaşamak üzere her zamankinden daha umutlu geldiğimi söylemek isterim.

Dört partinin aynı kelimelerle aynı düşüncelerle bu alçak saldırıyı kınaması öyle önemli ve değerli ki bizim için. Bu 
günleri Meclis'te yaşamayı milletim bana nasip ettiği için minnettarım.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : Evet 1980 darbesine çocuk yaşta da olsam ben de tanıklık ettim. Diğerlerini ise ailemden ve özellikle babamdan 
dinledim. Ama bu bir darbe değil bence. Böyle adlandırmak yanlış olur. Bu alçak ve düşmanca bir saldırı. Asker değil 
ki bunu yapan ve olamaz. Bunun altını kalınca çizmek gerekiyor. Hangi darbede gördünüz kendi halkına karşı tankla, 
tüfekle, topla saldıranı. Hangisinde gördünüz şehitlerimizin kanları ile kazanılmış egemenliğimizin sembolü olan 
Meclisimize saldırıldığını. Ben o yüzden bunu darbe değil, milleti ve devleti ortadan kaldırmaya yönelik bir saldırı olarak 
kabul ediyorum.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Cevap: Bu saldırının başarısız olması milletimizin top yekün karşı durması ile gerçekleştirildi diye düşünüyorum. 
Meclisimiz, Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve elbette canını hiçe sayan halkımız hep birlikte direndik. Onlar dışarda 
bu saldırıya karşı koydukça bizlerde daha çok güçlendik ve birlik içinde Meclisimize sahip çıktık. Ülkemiz bu tür olaylarda 
tarih boyunca bu birliği kurmayı başarmış ve inanıyorum ki birliğine sahip çıkmaya devam edecek.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

Cevap: Bu vesile ile Meclis'te bütün gece birlikte canı pahasına nöbet tutan vekil arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 
Onların bir üyesi olmaktan gurur duyuyorum. Halkımızın bu şaşmaz sağduyusuna ve bizleri yalnız bırakmayarak bizzat 
sokaklara, meydanlara inerek güç, destek ve kuvvet verdikleri için onlara çok şey borçlu olduğumuzu ifade etmek 
istiyorum. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, hükûmet üyelerimize ve o gece bu saldırıyı gerçekleştiren hainlere 
katılmayarak ülkesinin, milletinin yanında şehit olan, direnen askerlerimize ve korkusuzca görev yapan polisimize 
ve elbette kahraman milletimize teşekkürü bir borç bilirim. Çok büyük bir uçurumdan hep birlikte birlik ve beraberlik 
duygularımız artarak çıktık. Dilerim böyle kötü günleri bir daha yaşamayız. 
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Lütfiye Selva ÇAM

AK PARTİ Kadın Kolları Başkanı

25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

Böyle bir kitabı hayata geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum Allah zahmetinizi rahmet etsin inşallah. Dua ile …

AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Sayın L.  Selva  Çam’ın,  Adana Milletvekili Sayın 

Necdet Ünüvar’ın yönelttiği sorulara verdiği yanıtlardır;  

1-  Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz?  O an neler hissettiniz?  Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz? 

Darbeyi ilk olarak Gölbaşı'nda, annemlerin evinde vakıf olduk. Yaşanan tuhaflıklara ilişkin gelen telefon, mesajlar ve 

İstanbul’da Boğaz Köprüsü'nün (15 Temmuz Şehitler) trafiğinin kapatıldığına ilişkin o meşhur tweeti gördükten sonra 

hızlıca eşimle birlikte konuyu anlamaya çalıştık ve telefon trafiklerine başladık. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol 

Kazancı’yı  aradığımızda  ilk  resmî haberin geçilmesi talimatını verdiğini,  ordumuzun belirli kademelerinde Paralel 

Devlet Yapılanması (FETÖ)’ye bağlı bir grup cuntacının darbe girişiminde bulunmakta olduğunu, Genelkurmay Başkanı 

Hulusi Akar’ın darbeciler tarafından derdest edildiğini, onu kurtarmak üzere bir sürecin başlayacağını öğrendik. Ardından 

Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a hızlıca ulaştığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın kısa bir süre 

içinde açıklamalarda bulunacağını öğrendik. Yine Başbakanımızın Özel Kalem Müdürü Abdülkerim Taş’ı  da arayarak 

Başbakanımızın talimatlarını beklediğimizi,  her halükarda  kadın kolları teşkilatlarımızla irtibata geçtiğimizi ve 

bölgelerinde teyakkuz halinde olmalarını, gelecek talimatlara göre hazırlanmalarını istediğimizi ilettik.  Hızlı şekilde 

organize olduk diyebilirim. Darbe girişimcilerinin, öngöremedikleri ve hesaba katmadıkları unsurlardan biri de artık siyasi 

teşkilatlanmanın geçmiştekinden çok daha güçlü olmasıydı. Kendileri hain emellerini gerçekleştirmek üzere WhatsApp’ı 
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kullanırken, biz de aynı sosyal ağ üzerinden örgütleniyorduk. Kadın Kolları Başkanlığı olarak birimimde gözlemlediğim; 

henüz Cumhurbaşkanımız CNN Türk’e çıkmadan önce 81 ilde kadın kolları kadememizdeki yöneticilerimizin çoğu il 

başkanlıklarına gelmiş, Başkomutanımızın talimatını bekliyorlardı. Tam bu görüşmeler dakikalar içinde yürütülürken 

büyük bir bomba sesiyle hareketlendik, Özel Harekât Gölbaşı Tesisleri bombalanmıştı. TRT’yi ele geçirilip o acı darbe 

ilanını duyduğumuzda daha  haberin  yarısında kanalı değiştirip, hızlıca tekrar  telefon ve mesaj trafiği yaparak 

ulaşabildiklerimize  başka kanalları takip etmelerini, morallerini  bozmamaları  gerektiğini ve tepki eylemlerine  hazır 

olmamız gerektiğini sürekli telkin ettik.Tabii bir taraftan da acaba telefon, internet veya elektrik kesintisi yaşanır ise hiç 

düşünmeden parti merkezlerine doğru yönelelim gibi tedbirleri de hatırlatıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hande 

Fırat’la  FaceTime üzerinden yaptığı  bağlantının hemen ardından  abdestlerimizi alıp, namazlarımızı  kılıp, TBMM’nin 

yolunu tuttuk. Ankara’da olan milletvekilleri olarak Meclis’e gitmeye karar verdik.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

İki delikanlı oğlum ve eşimle birlikte Meclis’e geçtik. Genel olarak bir zorluk yaşamadık ancak yolda bizi üzen bir husus; bir 

grup insanın benzin kuyruğunda bekliyor olarak görmemizdi.  Dikmen Caddesi üzerinden  Meclis’e yaklaşırken 

Genelkurmay istikametine doğru giden iki tane tank vardı önümüzde. Tankları görünce iyice yaklaşıp aracımızın çakar, 

siren ve selektörleri ile taciz ettik. Meclis’in 2 No’lu Kapısına geldiğimizde bir grup vatandaşımızın yardımlarıyla ana 

nizamiyenin önüne bloke edilmiş otobüsün kenarından polislerimizin yönlendirmesi ile içeri girebilmiştik. Havada alçak 

uçuş yapan uçaklar ve muhtelif noktalardan gelen yoğun silah  seslerinden geçip hızlıca Genel Kurul Salonuna geçtik. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz?   TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabilece-

ğini tahmin etmiş miydiniz? 

Savaşlarda bile vurulmayan ve hedef alınamayan mekânlardan birisi de Parlamentolardır.  Gazi Meclisimiz de bizim 

en önemli kutsallarımızdandır. Hem bu nedenle hem de kendi askerimiz olarak gördüğümüz, nitelendirdiğimiz 

kişilerin vatanı yabancı güçlerden korumak üzere alınan silahları bu vatanın öz evlatlarına döndürecekleri, Meclis'i 

bombalayabilecekleri hiç aklıma gelmezdi. Hatta öyle ki, bir film senaryosu olarak karşıma gelseydi böyle bir tablo, 

'senaryoyu ne kadar abartmışlar’ derdim. 15 Temmuz gecesi film gibiydi ama ne yazık ki gerçekti…

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Biz tabii o gece hızlı bir şekilde Genel Kurul toplantımızı başlatarak millî irademizin tecellisi olan Meclisimizi açtık ve 

canlı yayınlar aracılığı ile adeta meydan okuduk. Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman Genel Kurulda konuşmasını 

yaptı. Tabii sonradan o katil darbe yöneticilerinin ve pilotlarının medyaya yansıyan ifadelerinden anlıyoruz ki bu 

çıkışımızla onları büyük telaşa neden olduğunu öğreniyoruz. Çok yoğun bir şekilde F-16’ların Meclis’in üzerinden 

geçtiğini hissediyorduk. Meclis Başkanımız ikinci bir konuşmanın yapılması için söz verdiği sırada, hepimiz Genel Kurul 

düzeninde iken, bir anda bomba atıldı üzerimize. Savaşlarda dahi kutsal kabul edilen parlamento binasını bombaladılar. 

Dolayısı ile bu işin çok daha ciddi bir boyutta olduğunu fark etmiş olduk. Ancak bombanın etkisi ile etrafa yayılan toz ve 
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dumanlar arasında toplantımıza daha hiddetli ve kararlı bir şekilde devam ettik. Darbelere asla boyun eğmeyeceğimize 

dair sloganlarımızın eşliğinde kürsüde konuşmalar devam etti. Tek bir milletvekilimiz yerinden dahi kıpırdamadı. Bunu 

özellikle belirtmek isterim; hiç kimse yerini terk etmedi. Hatta o gece darbecilerin helikopterle Meclis’e inme çabaları da 

oldu ama sabaha kadar bombalanan Meclis'te kalmaya devam ettik. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

Milli egemenliğimizin milletin seçtiği vekilleri olarak darbenin tamamen püskürtüldüğüne kanaat getirmeden 

Meclisimizi terk etmeme kararlılığı ile sabah gün ağarıncaya kadar adeta nöbet tuttuk. Sabah hasarları incelemek için 

binayı gezerken çıktığımızda, karşımızdaki tablo çok vahimdi.

Her yer cam kırıkları ile doluydu. Yıkıntılar ve duran manzara korkunçtu. Özellikle Sayın Başbakanımızın makam 

odasını gördüğümüzde çok etkilendim. Başbakanımızın makam odası tamamen tahrip olmuş durumdaydı. Eşimin eski 

görevi nedeniyle de içerisinde sık sık bulunduğum bir mekândı. Geçmiş günler aklımıza geldi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Başbakanlığı dönemi…  Hainlerin vahşetini gözler önüne seren bir tablo vardı karşımızda.  Bu örgütün hainliğini 

anlamak için Meclis'i görmek yeterli. 

6-  Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Meclis Başkanımız başta olmak üzere, iktidar ve muhalefet partileri milletvekilleri olarak Meclis’te  o geceyi 

birlikte geçirdik.  Meclis’e atılan ilk bombadan sonra  yoğun telkinler ile çok fazla fark etmese de bir kat daha 

aşağıda bulunan kalorifer dairesine, sözde sığınak gibi bilinen ama çok sağlam olmayan bölgeye milletvekilleri 

olarak geçtik.  Gün  ışıyıncaya  kadar  geçecek olan süreç içinde artık atılan bombaların sesine alışmıştık, her an 

üzerimizde patlayabilecek bombalara aldırış etmeden hepimizin tek bir düşüncesi vardı, o da ülkemizin geleceğinin 

kararmaması.  Orada bulunan hiç kimsenin kendi canlarına ilişkin bir derdi yoktu.  Türkiye’nin başarılı  yürüyüşünü 

durdurmaya dönük bu alçak saldırının bitmesi için herkes gibi bizler de canlarımızı  verme  dahil  her şeyi yapmaya 

kararlıydık. Belirli aralıklarla inmeye çalışan helikopterler ve otomatik silahların sesleri bir süre sonra namluların bizim 

üzerimize döneceğinin mesajını veriyordu.  Ölüm o gece en basit sondu.  Ama devletimizin geleceği ve bize emanet 

edilen  vatan toprağının akıbetini düşünmek bile istemiyorduk.  İstiklal mücadelesi vermiş, daha devlet kurulmadan 

faaliyete geçmiş o mübarek Meclis çatımız acaba tamamen çökecek, film hazin bir şekilde mi bitecekti?  Gelecek 

nesillere ne olacaktı? Hainlerin zaferi mi olacaktı? İşte bunların cevabı hep korktuğumuz gibi değil, umduğumuz gibi 

gelişmesi için bir yandan da dillerde dualar eksik olmuyordu. O gece hem Genel Kurulda hem de bodrum katında tüm 

milletvekilleri  hepimiz bir masanın etrafında, yek vücuttuk. Tabii bu buluşmanın olabilmesi için bir darbeyi yaşamamak 

gerekiyordu ama iktidarı, muhalefeti bombaların altında birlikte sabahladık. Muhalefetin gösterdiği tavır hiç şüphesiz 

son derece önemliydi. Tüm muhalefet partileri darbeye karşı demokratik bir tavır sergilediler.
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7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7'den 77'ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Bizim için o gecenin en duygulu ve  heyecan verici kısmı  Sayın Cumhurbaşkanımızın  FaceTime  ile Hande Fırat’a 

bağlanıp kararlı, cesaretli ve güçlü bir şekilde milletini sokaklara çağırmasıydı.  Bir anda üzüntümüz hafifledi ve 

ümidimiz daha da arttı.  15 Temmuz gecesi, Türkiye tarihinin en karanlık gecesiydi. Ülkemiz işgal edilmeye  çalışıldı. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve bedenini tankların önüne siper eden, ‘Bugün ölmeyeceksek ne zaman 

öleceğiz’ diye meydanlara inen Anadolu insanının sayesinde Türkiye uçurumun kenarından döndü. Kolunu, bacağını, 

bir uzvunu kaybettiği halde bir ‘of’ bile demeyen, en ufak bir üzüntü dahi duymayan gazilerimiz, şehadet şerbetini içen 

aziz şehitlerimiz sayesinde ikinci Kurtuluş Savaşını kazanmış olduk.  Burada tabii kadınlarımızın rolü de yadsınamaz 

bir gerçek. Nene Hatunların DNA’mızda olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Bu yüce milletin bir ferdi olmakla gurur 

duyuyorum.

8-  Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz?  Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Şarj sorununu dikkate almakla birlikte telefon ve sosyal medyayı çok sık ve verimli kullandık; dışarıyla irtibatı sağlamaya 

özen gösterdik. Teşkilatlardaki arkadaşlarımızdan şehit ve gazilerimiz çok tabii. O gece şehadet hepimize çok yakındı. 

Meclis’e ilk bomba atıldığında eşim ve oğullarım  da Meclis’in kapısında etrafı gözlerken bir taraftan da telefonu ile 

çekim yaptıkları sırada çok yakınlarına ilk bomba düştü. Ağır yaralılarımız; sarsıntıdan şoka giren görevlilerimiz ile 

aslında ciddi manada öldürülmemizi hedefleyen saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu apaçık aile boyu yaşadık. Sadece 

13 yaşındaki kızımı biz acele ile çıkarken almadık anneannesine bıraktık. Sonradan o geceye ilişkin onun anlattıkları 

beni çok etkiledi; sabaha kadar kendisi bizim ölmemiz halinde neler yapacağını düşünmüş. Bu çok acı bir şey tabii. O 

geceyi yaşayan ailelerin  çocukları için çok büyük travmalar oluştu, gelecek nesillere büyük dersler çıkacaktır.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Karmaşık duygular içerisindeydim.  Meclisimizin  yeniden açılabiliyor olması  ve  kalkışmanın başarıya ulaşmaması   

nedeniyle şükür ederken, Meclis’in bombalanmış hali de içimi acıtmaya devam ediyordu. Yerden topladığımız şarapnel 

parçalarını masamıza koyup, Meclis bahçesinde Genel Kurul sonrası yorgunluk çayımızı yudumlarken, egemenliğimizin 

kayıtsız şartsız tekrar milletimizde olduğunu görmenin ve düşmanların kaybetmiş olmasının şükrünü de eda etmeye 

çalışıyorduk. Evet o kahredici geceden sonra yaralı kalplerimiz ve binamız ile devletimiz ve liderimiz dimdik ayaktaydı. 

Şimdi artık toparlanma ve bütün bu yaşananların hesabını milletimiz adına sorma vaktiydi. Şehitlerimiz, gazilerimiz ve 

acılı aileler pek çoktu. Sırasıyla bütün yaraları sabırla sarma vaktiydi.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke… Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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15 Temmuz, askerî cuntacıların 27 Mayıs 1960’tan itibaren yaptıkları darbelerden farklı olarak doğrudan milletimizi 

hedef aldı.  Kutsal olan tüm değerlerimize saldırıda bulundu.   Türk  Silahlı  Kuvvetleri  kutsaldır, asker kutsaldır, 

bayrağımız kutsaldır, Meclis kutsaldır. Ama ne yaptılar, bayrakla birlikte giden halka ateş açtılar, tankları milletin üzerine 

sürdüler. Tüm kutsallarımıza, değerlerimize saldırdılar 15 Temmuz gecesi… 

Bu darbe gibi değildi; adeta ülkeyi kaosa ve devamında işgale götürecek düşmanlara ortam sağlayan bir savaşın 

başlangıcıydı. Plan çok korkunçtu. Darbe sonrası içte ve dışta yaşanan hadiseler ile birleştirince nasıl bir büyük ihanet 

ile karşı karşıya kaldığımızı anlamış olduk.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen, darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Biz  Meclis’e giderken halkımıza güven vermek ve demokratik bir ülkede olduğumuzu göstermek istedik.   Sabaha 

kadar Meclis'i terk etmeyerek,   bombaların altında kalarak da vatanımız ve milletimiz için bir duruş sergilediğimizi 

düşünüyor ve o gece Meclis’in açık olmasını son derece önemsiyorum. Milletvekillerinin Meclis’te olmaları darbecilere 

karşı bir meydan okumaydı. Şayet o gece süreç biraz ters yürüseydi TBMM darbeciler tarafından kontrol altına alınacaktı. 

Ülkemizin her yerinde ve TBMM’de büyük bir katliam olabilirdi. Zaten hepimiz son namazlarımızı kılmış; dualarımız 

eşliğinde gelebilecek bir bomba ile adeta şehadeti bekler durumdaydık, nasip değilmiş. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

15 Temmuzu milletvekillerinin gözüyle anlatan kıymetli çalışmanız için size teşekkür ediyorum. O geceyle ilgili önemli 

bir belge olacak, gelecek nesiller için.
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Mahmut TANAL

24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

CEVAP 1) Darbe girişimini öğrendiğimde bir yemekteydim. O an ilk düşündüğüm Meclis’e gitmek oldu. Darbenin 

toplumda yaratacağı tahribatları geçmişte yaşadığımız 12 Eylül 1980 askerî darbesinden bilip,  zararlarının ve toplumda 

yarattığı tahribatların neler olabileceğini tahmin ettiğimden  ve Parlamentoyu fesih edeceklerini de göz önüne alarak  

gösterdikleri o hukuksuz eylemlerine karşı dik durmak için Parlamentoya gitme kararı aldım. Parlamentoya sahip 

çıkmak gerektiğini düşündüm,  zira bu millet beni bunun için seçmişti. Hemen Meclis’e gittim. Meclis'e gitmeden önce 

sosyal medya hesabımdan “ darbeciler özgürlüklerimizi gasp etmeye kalkışacak kadar cesursa biz de özgürlüklerimizi 

savunacak kadar cesuruz. Meclis’e gidiyorum.” şeklinde paylaşımda bulundum.

CEVAP 2) Meclis'e geldiğimde görevli polis memurları can güvenliğimizin olmadığı konusunda beni uyardılar. Güvenlik 

Kapısına geldiğimde kapının Meclis'e ait otobüslerle kapatıldığını ancak yaya girişi olduğunu gördüm. Aracımı Güven 

Hastanesinin sokağına park ettim. Meclis'in bahçesi  karanlıktı. Meclis içerisinde görevli polislerin dışında dışarıda 

takviye polislerin de bulunduğu ve dışarıdan gelen polislerin milletvekillerini tanımaması nedeniyle risk olabileceğini 

söylediler. Bu sebepten dışarıdan gelen takviye polislerin Meclis'e gelenleri tanımama ihtimali ile “Bu kaos ortamında 

dost kuvveti veya düşman kuvveti ayrımı yapılamayarak,  her an için vurulabilirsiniz, , Meclis'e girmeniz sizin için tehlike 

teşkil eder “ uyarısında bulundular. Bunun üzerine ben ne pahasına olursa olsun ben Meclis’e girme konusunda ısrarcı 

oldum. Bu konudaki direncim karşısında Meclis girişinde bana eşlik etmek üzere güvenlik güçleri bir polis memuru 

verdiler. Saat 23.00 sularında polisle birlikte Güvenlik Kapısından Ana Binaya doğru gelirken ilk bomba Meclis'in 

bahçesine düştü. O sırada Ana Binadaki Basın Kapısına 10-15 m mesafedeydik ve kırılan camların etkisiyle polis memuru 

ile birlikte ölümden burun farkıyla kurtulduk. Bu şekilde  Ana Binaya giriş yaptık.



Gazi Meclis'te O Gece

515

Meclis'e gitmeden önce sosyal medya hesabımdan “ darbeciler özgürlüklerimizi gasp etmeye kalkışacak kadar cesursa 
biz de özgürlüklerimizi savunacak kadar cesuruz. Meclis’e gidiyorum.” Yazmıştım.

CEVAP 3) Meclis'in bombalanacağı hiç aklımdan geçmedi. Meclis'e gelirken önce evime uğradım.   İstanbul’da bulunan 
eşime;  “Darbe oluyor bunlar Parlamentoyu kapatıyor. Milletvekilliğim darbe ile düşer ve  bizi de cezaevine alırlar. 
Beni evden almalarını beklemektense  Meclis'e gidiyorum, alacaklarsa oradan alsınlar  “ dedim.   Cezaevi olasılığını 
düşünerek evden cezaevi için gereken elbise,  çamaşırlarımı bir valize hazırlayıp, Meclis’e gittim. TBMM’ye gitme kararı 
verdiğimde ne Cumhurbaşkanı ne de herhangi bir siyasi parti lideri hiçbir  açıklamada bulunmamışken ben Meclis’e 
gitmeye karar vermiştim. Demokrasiye, temel hak ve özgürlüklerimize, Cumhuriyetimize sahip çıkmak için  tereddütsüz 
Meclis’e gittim.   Bu ülke tarihinde yaşanmamış böylesi kanlı ve karanlık bir girişimin TBMM’yi bombalayacak kadar 
gözünün dönmesi tüm halkımız gibi benim için de beklenmedik bir olaydır.

CEVAP 4) Meclis’e bombalar atılırken Meclis'teydim. O andaki duygum tamamen bu kalkışmayı yapanların  terörist  
bir eylem düzenlediği, bu insanların gözü dönmüş vatan haini caniler olduğunu düşündüm. Sabaha  karşı saat 04.00 
sularında Meclis'in Güvenlik  Kapısına darbecilere ait 2 tane tankın dayandığı haberini ve milletvekillerini rehin alacakları 
bilgisini aldık. CHP İstanbul Milletvekili Sayın Aykut Erdoğdu ile konuştuk. Rehin alınmaktansa ölümü  göze  almıştık. 
Toplu olarak durmaktansa ayrı ayrı duralım konuşmaları yaptık. Olası bir olayda farklı yerlerde olursak can kaybının 
azalması ihtimalinde durduk. Güvenlikli çıkış kapısını aradık. Cep tel ışığı ile 200 m yerin dibinde güvenlikli çıkış kapısını 
bulduk. O gece sığınakta iken sosyal medyadan haberler geliyordu. Dışarıdan can kayıpları bilgisi geliyordu. Bu sebeple 
milletvekili arkadaşlarımı uyardım. Bu konuda hassas davranmalıydık. Halkımız sokakta can kaybı yaşarken,   sığınaktan 
sosyal medyada resim paylaşılmaması konusunda telkinde bulundum.  Bunun sebebi dışarıda canı pahasına direnen 
halkın manevi olarak etkilenmesi düşüncesiydi ki diğer milletvekili arkadaşlarım da bu konuda hassas davranarak 
sosyal medya üzerinden sığınakta çekilmiş 1 ve 2 resim dışında paylaşımda bulunmadılar.

CEVAP 5) Her bir bombanın yarattığı çukur Cumhuriyetimize, memleketimize yapılan ihanetin resmiydi. İhanet ve vatan 
hainliğine soyunmuş bu gözü dönmüş güruha öfkeden başka ne hissedebilirdim ki.

CEVAP 6) Birlik olmak, amasız fakatsız, lakinsiz  hiç bu kadar elzem olmamıştı. Çünkü yapılan ihanet bir gruba veya 
topluluğa değil ülkemin varlığına, demokrasiye,  Atatürk Cumhuriyetine,  hukukun üstünlüğüne, hukuk devletine, 
temel hak ve özgürlüklere yapılmıştı. Bu saldırı egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesine yapılmıştı. O 
gece katılımcı demokrasinin ve ülkenin cemaat ve çeşitli grup kurallarıyla idare edilemeyeceği ancak hukukla idare 
edilebileceğini hep birlikte  gördük ve yaşadık.

CEVAP 7) Direnme hakkı meşru bir haktır. İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi  “Her bir politik birleşmenin amacı; doğal 
ve dokunulamaz insan haklarını korumaktır. Bunlar; özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı ve baskıya karşı 
direnme hakkıdır“ der. Eğer bir yönetim hukuk dışına çıkmışsa herkesin hukuk dışı eylemlere direnme hakkı vardır.  Sayın 
Cumhurbaşkanı  bu çağrıyı yapmadan millet zaten sokaktaydı. Burada bu darbe kalkışmasının hukuk dışı olduğunun 
vatandaş bilincindeydi. Bu konuda uyarı yapan medya grubu vardı. Darbe girişimini engelleyen sadece halk değil, 
parlamento, siyasi partiler, medya, emniyet mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerinden  darbeye karşı çıkan sağduyulu  
insanlar  vardı. Bu destan;  laik Demokratik Hukuk devletine, demokrasiye sahip çıkan düşüncenin gücü ile yazılmıştır.  
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CEVAP 8) TBMM’ye karar verdiğimde eşimi aradım. Giderken çocuklarımı eşime emanet ettim, onlara sarıl öp sana 
emanettir, dedim. Meclis'te olup bitenleri telefon ve  sosyal medyadan haber aldık. Bu haber almada basının önemi 
büyüktür. Özgür basın çok büyük bir fedakarlık göstererek namluların ucunda bombaların altında kamu görevini yerine 
getirmiştir. Herkes gibi ben de dışarıdaki tüm vatandaşlarımızın ve yakınlarımızın can güvenliğinden endişe ettim. 
Kendimle ilgili böyle bir kaygım olmadı, olamazdı. Her şeyi göze alarak oraya gelmiştim zaten. Bu ülkenin her bir 
vatandaşı benim yakınımdır, şehitlerimiz arasında asla bir ayrım gözetmediğimden bu vatanın yiten her canı yüreğimi 
dağlamıştır.

CEVAP 9) O gün siyasi farklılıklarımızı bir kenara bırakarak,  bir araya gelip, omuz omuza tek yürek olmanın, demokrasinin 
ne kadar ihtiyaç olduğunu zaruri olduğunu vurgusunu yaşadık hissettik. Söz konusu vatansa gerisi teferruattı.

CEVAP 10) Darbelerin hepsinin müşterek noktası demokrasiye, hukuka, insan haklarına karşı olmalarıdır. Ama 
hiçbirinde meclis bombalanmamıştır. Diğer darbelerde  TV’ lere el konulmuş  siyasi parti liderleri derdest edilirken bu 
darbede böyle olmamıştır. Tüm darbeler sabaha karşı yapılırken bu darbe akşamüzeri yapılmaya çalışılmıştır. Hiçbir 
darbe  öncesinde MİT’in haberi olmamış ,hükümet yetkililerinin haberi olmamış iken bu darbe girişiminde MİT’in haberi 
olmuş fakat Cumhurbaşkanına ve hükûmete bilgi verilmemiştir.  

Cevap 11) Çok önemli bir görevi yaptık. Milletvekili  halkın vekilidir. Meclis halkın hakkını ve hukukunu korumanın 
yeridir. Nasıl bir avukat  müvekkilinin hakkını ve hukukunu en acımasız şekilde savunuyorsa bizlerin de milletvekili 
olarak   halkın hakkını ve hukukunu en acımasız şekilde savunduğumuzu ve doğru bir görev ifa ettiğimizi bu darbe 
teşebbüsünde yaşanan Meclis'teki direnç tablosu  göstermiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu ilkesine 
sahip çıktık. Önceliğimiz halkımızın hakkı ve hukukuydu. Bu sebeptendir ki önceki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 
sokakta bulunan halkımızın moral olarak çöküntü yaşamaması için sığınaktan fotoğraf paylaşmamak konusunda dahi 
hassas davrandık. 

CEVAP 12) Temennim, arzum ve isteğim ülkemizin çıkarı, menfaati önceliği ile  çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasıdır. 
Siyasi farklılıklar ve çatışmalar ile ötekileştirme ile ayrıştırma ile ilerleme ve büyüme olamayacağını  bu darbe girişimi 
göstermiştir. Kin,  nefret,  kavga,  ayrıştırma,  ötekileştirme toplumları böler parçalar. Parçalanan toplumlarda ne 
düzen olur,  ne adalet olur, ne ilerleme ne de ekonomik büyüme olur. Uygarlaşmanın,   çağdaşlığın,  millî birlik ve 
beraberliğimizin, terörün reçetesi yani  panzehiri demokrasi ve  hukukun üstünlüğüdür. Esas olan temel hak ve 
özgürlükleri geniş şekilde egemen kılmaktır, barıştır, hoşgörüdür,  sevgidir,  hukukun üstünlüğünü  egemen kılmaktır. 
Bu ilkelere sımsıkı sarılıp  içselleştirdiğimizde,  ülke  yönetiminde liyakat kurallarını benimseyerek   bu ilkeleri şiar 
edindiğimizde hiçbir  güç ülkemizin önündeki ilerlemeyi , çağdaş büyümeyi  engelleyemeyecektir.
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Mehmet GÜNAL

MHP Genel Başkan Yardımcısı
23, 24, 25 ve 26. Dönem Antalya Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Televizyondan ve o an birlikte telefon ile görüştüğüm arkadaşlarımdan öğrendim. Tabii ki o an inanamadım. MHP 
demokrasiden yanadır ve millîyetçilik ve demokrasiyi ikiz kardeş olarak kabul eder. MHP, “önce ülkem ve milletim, 
sonra partim, sonra ben” diyen bir anlayışa sahiptir. Biz, ülkemizin milletimizin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarız. 
Demokrasinin en önemli kurumları millet iradesinin tecelli ettiği yer siyasi partilerdir, parlamentodur. Biz ilk 
dakikalarda Genel Merkezde Sayın Genel Başkanımızla birlikte süreç boyunca partililerimizle irtibat halinde olduk, olayı 
soğukkanlılıkla izledik. O akşam malesef kimin nerde olduğu belli değilken, hiçbir hükûmet yetkilisinden ses çıkmazken 
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de Genel Merkezde bizlerle birlikte olayları değerlendirdi 
ve herkesten önce demokrasiyi destekleyen halkı ve partililerimizi sağduyuya çağıran açıklamayı yaptı. Sayın Başbakanı 
aradı ve her türlü darbeye karşı olduğumuzu bunlarla mücadele edilmesi gerektiğini, hükûmeti desteklediğimizi iletti. 
Meclis Başkanının daveti üzerine bizlere de millî iradenin beşiği olan Meclis'te bulunmamız gerektiğini söyledi. Grup 
başkanvekilimiz başta olmak üzere 10 milletvekili arkadaşımız ile Meclis'e intikal ettik ve sabah olaylar yatışana kadar 
Meclis’te kaldık. Kürsüde ben de dahil olmak üzere AKP, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri ile TBMM Başkanı varken 
TBMM’nin hedef alınması üzücü ve etkileyici oldu. Meclis Genel Kurulundan ayrılarak daha güvenli olan sığınaklara 
hareket ettik, hükûmet yetkilileri ve güvenlik güçlerinden bilgi aldık. Olay yatışınca da sabah 07.30’da Genel Merkezimize 
geri döndük. 

TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM Dikmen Kapısı kapalıydı, Çankaya Kapısından güvenlik için kapıya çekilen otobüslerin arasından geçerek girdik.
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Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? 

TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini tahmin etmemiştim. Demokrasiye ve devlete karşı 
yapılan bu darbeye karşı durmak ve millî iradenin tecelligahı olan Meclis’te bu duruşumuzu göstermek için geldik.

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

“Bunlar hain! Bu kadar ileri gittiler, çıldırmışlar!” dedim. TBMM’nin bombalanacağını hiç düşünmemiştim.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Demokrasinin ve millet idaresinin sembolü olan TBMM’nin bombalanmasının bir amacı olduğunu düşündüm. Doğrudan 
parlamenter demokrasiye yapılmış bir saldırıydı. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

MHP demokrasi ve millîyetçiliği ikiz kardeş olarak görür. Darbe girişimine hep birlikte karşı çıkarak, Türk milletinin 
sokaklardaki direnişine destek ve örnek olduk.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Türk milleti dayanışma içinde devletine ve TSK’ya sahip çıktı. Her görüşten insanımız devletine sahip çıktı. Sabah 
07.30’da Meclis’in Çankaya Kapısından çıkarken orada toplanan insanların, birçoğunun da eşleri ve çocuklarıyla gelmiş 
olması beni çok etkiledi. 

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Meclis'teyken haberleri medyadan, telefonla görüştüğüm arkadaşlarımdan ve birlikte olduğumuz milletvekillerinden. 
Telefonla görüştüğümüz için yakınlarımız için endişe duymadık. Şehit yok.

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Kurtuluş savaşını yöneten Gazi Meclis, demokrasiye ve devlete saldıranlara karşı tek vücut oldu. 

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Millete saldırı ilk defa oluyor. Bu saatte böyle çılgın şekilde darbe olmamış, TBMM’ye ve kamu binalarına asla saldırı 
olmamıştı. Sadece siyasiler ve Hükûmet üyeleri etkisiz hale getirilmişti. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
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edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere siyasilerin tavrı ve TBMM’de olması milletimizin direncini artırdı.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

MHP olarak önce partililerimiz olmak üzere, milletimizi kitle psikolojisi ile birtakım şeylere kalkışmamaya çağırıyoruz. 
Yarın mutlaka askerin içindeki  çürük elmalar ayıklanacak.  Fakat kurumları yıpratmadan, askerle polisi, askerle sivili 
karşı karşıya getirmeden  çözmemiz, sorumluları cezalandırmak  lazım. Kurunun yanında yaşı da yakmadan,  suçluların 
cezalandırılması sağlanmalı. Masum insanlar mağdur edilmemeli. 
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Mehmet MUŞ

AK PARTİ Grup Başkanvekili

24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkanım, hoş geldiniz. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hoş bulduk Hocam.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Öncelikle, o gün, 15 Temmuz günü gerçekten Parlamentomuzun şerefli bir üyesi olarak çok 
önemli bir görev icra ettiniz. Siz de AK PARTİ  grup başkanvekili olarak ilk anından en sonuna kadar darbe girişimi 
tamamen ortadan kalkıncaya kadar oradaydınız. Öncelikle, bundan dolayı sizi kutluyorum. Genç yaşınızda, gerçekten, 
çok önemli, tarihî bir olaya şahitlik ettiniz ve oradaki önemli aktörlerden birisiydiniz.

Efendim, darbe girişimini ne zaman öğrendiniz? Neredeydiniz? Nasıl öğrendiniz?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hocam, ben darbe girişimi başladığında Ümitköy’deydim. Ümitköy’de herhangi bir şey yoktu, 
yani ne ses vardı ne alçak uçuş vardı, biraz daha uzak merkeze Ümitköy. İstanbul’dan birkaç telefon almaya başladım. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Açık havada mıydınız o zaman?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yok, evdeydim. İstanbul’dan 1-2 arkadaş aradı “Ya, işte, tanklar var köprüde.” falan. Ya dedim, 
herhâlde oradan geçiyordur. 1-2 kişi daha aradı, 3’üncü kişi arayınca artık ne olduğunu anlamaya çalıştım, Abdulhamit 
Gül’ü aradım, numarası sürekli meşguldü.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - AK PARTİ  Genel Sekreterini.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet. Sonra mesaj attı bana, “Çankaya’ya gel” dedi. “Hemen Çankaya’ya gel.” deyince ben 
anladım yani bir şeyler aksi gidiyor.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz o anda darbe ihtimalini düşündünüz mü?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hiç düşünmedim. Abdulhamit bana Çankaya’ya…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani yaşınız itibarıyla da darbeleri, belki 28 Şubatı birazcık hayal meyal hatırlayabilirsiniz. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Şöyle: Abdulhamit bana “Acil Çankaya’ya gel.” deyince ben bir şey var dedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Olayın ciddi bir boyutunun olduğunu düşündünüz.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yani muhtemelen de darbe yapıyorlar diye düşündüm. Arabama atladım, Eskişehir yolu açıktı 
o sıra, oradan geldim, Çetin Emeç’in orada baktım trafik kapanıyor, araya girdim. Makam aracımı çağırttım, şoförüm 
geldi, arabamı park ettim, o arabaya atladım, makam aracıyla beraber ara sokaklardan Çankaya Köşkü’ne ulaştım. Ben 
Çankaya Köşkü’ne gittiğimde içeride bir odada Abdulhamit Gül, Süleyman Soylu vardı, ben girdim. Şey oradaydı, ya 
benden sonra geldi ya da benden hemen önce geldi veya benden sonra da olabilir…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İsmet Yılmaz…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yok, İsmet Yılmaz daha sonra. Selçuk Özdağ, ya benden sonra ya da benimle aynı hemen 
hemen o da geldi. Orhan Yeğin vardı, Bakan Yardımcısı; sonra diğerleri geldi, Müsteşar oradaydı, Özel Kalem Müdürü 
Abdülkerim Taş oradaydı; sonra diğerleri adım adım gelmeye başladılar. “Ne yapalım?” falan diye düşündük. Orada 
herkes bir şeyler düşünüyordu. O sıra ben yolda geliyorken Enerji Bakanımızı aradım. Yani Ümitköy’den çıkınca Enerji 
Bakanımızı aradım.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ulaşabildiniz mi?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ulaştım kendisine, görüştüm.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O zaman Cumhurbaşkanımızın yanındaydı.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yanında. Dedim: “Ya, burada bir şeyler ters gidiyor. Ben Çankaya Köşkü’ne geçiyorum.” Dedi 
ki: “Halkı sokağa çağır Marmaris’te, teşkilatla konuşun, Marmaris’te insanları sokağa çıkarın, davet edin.” “Tamam Sayın 
Bakanım.” dedim. Tabii, ben hemen anladım konuyu. Hemen ondan sonra…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Cumhurbaşkanımızın durumunu sordunuz mu? Sormuşsunuzdur mutlaka yanında diye.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sormadım. Zaten bana “Marmaris’teki teşkilatla görüş, teşkilatı sokağa çıkarın, insanları 
sokağa davet etsinler.” deyince ben anladım zaten, detaya girmedim; anladım, emin oldum zaten artık bunun bir 
darbe girişimi olduğuna. “Ben Çankaya’ya geçiyorum.” dedim, “Tamam.” dedi. Ben hemen orada kim arıyorsa şeye 
yönlendiriyorum, “Marmaris’te kim varsa sokağa çağırın.” Nihat Öztürk’ü aradım, bizim Muğla Milletvekilini; dedim ki: 
Böyle böyle, hemen şeye…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Nihat Bey de galiba Marmaris’teydi o zaman.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Nihat Öztürk, hayır, Marmaris’te değildi. “Ben Marmaris’e doğru geçiyorum.” dedi, herhâlde 
Muğla’daydı o. “Ben yola çıktım, geçiyorum, arkadaşlarla görüşüyorum, herkesi sokağa çıkarmaya çalışıyoruz, 
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davet ediyoruz.” dedi, “Tamam.” dedim. Sonra ben Çankaya Köşkü’ne gidince Selçuk Özdağ’ı gördüm, “Sen Manisa 
Milletvekilisin, Ege’de tanıdıkların vardır, Marmaris’e kim var kim yok çağırın.” dedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O, Muğla’da öğretim üyeliği yaptı.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, ona söyledim, “Hemen çağır.” dedim. Abdulhamit’e söyledim, herkes birbirini aradı. 
Süleyman Soylu’ya söyledim, “Marmaris’te kim varsa hemen çağırın.” dedim. 

Sonra biz toplantı salonuna geçtik, Bakanlar Kurulunu…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bu arada İsmail Kahraman, Meclis Başkanı gelmiş miydi?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - İsmail Bey daha gelmemişti. Seyfullah Hacımüftüoğlu oradaydı. Sonra dediler ki: “Bakanlar 
Kurulu odasına geçelim.” Biraz daha sayımız toplandı. Oraya geçtik, orada tartışma falan “Ne yapılacak, nasıl olacak?” 
televizyonu bir taraftan açmaya çalışıyoruz yani takip edelim diye, bir taraftan haberleri almaya çalışıyoruz. Ondan sonra 
diğer arkadaşlar geldi. Aklıma gelenler; Lütfi Elvan geldi, Faruk Özlü geldi, Başbakan Yardımcımız Tuğrul Türkeş geldi, 
Emrullah İşler, hatırlıyorum, Fatma Betül Sayan geldi, İsmail Kahraman Bey geldi, ondan sonra birkaç kişi daha vardı 
milletvekillerinden. Gelenlerle oturduk, tartışıyoruz, ne yapacağız; o sıra halkı sokağa davet edelim mi, etmeyelim mi; 
bu noktada nasıl davranacağız yani olayı idrak edip nasıl bir tepki vereceğimizi düşünüp tartışıyorken ben tekrar Hasan 
Doğan’ı aradım, dedim ki: “Biz toplantı hâlindeyiz. Halkı sokağa davet etme noktasındaki şeyimiz nedir? Vatandaşımızı, 
milletimizi bu noktada…” Dedi ki: “Edin.”

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Beyefendi’nin talimatı yani Cumhurbaşkanımızın talimatı.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Tabii, tabii; Hasan yanında. “Evet, sokağa davet ediyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanımızın daha 
açıklaması yok. Bunun üzerine Mustafa Ataş’ı aradım, dedim böyle böyle, “Ben Cumhurbaşkanımızla da görüştüm, 
Cumhurbaşkanımızın talimatı: ‘Halkı sokağa davet edin.’ Bizim 10 milyon üyemiz var, hepsine mesaj attırın.” dedim. 
Mustafa Ataş İstanbul’da. Aradan bir on beş yirmi dakika geçti, mesajın gelmediğini gördüm, tekrar aradım, dedim: 
“Ya, mesaj attır hemen hızlıca.” O dedi: “Arkadaşlara söyledim, Genel Merkez'e geçmeye çalışıyorlar, oradan attıracağız 
mesajı.” falan. Sonra mesaj attırıldı bütün üyelere. Sonra İsmail Bey de geldi. Toplantı hâlindeydik yine. “Ne yapacağız? 
Nasıl yapacağız?” falan diye konuşuyorken “Meclis'i açalım mı? Toplanalım mı?” bu tip şeyler görüşülüyorken Elitaş’la 
ben bir görüştüm. Ben mi Elitaş’ı aradım, o mu beni aradı bilmiyorum. Yani ikimizden biri diğerimizi aradı. Mustafa 
Elitaş da Kayseri’de. Mustafa Elitaş bana “Ya, açıklama falan yapalım diyor.” dedi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - CHP grup başkanvekili.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - “Grup başkanvekili bana öyle söyledi.” diyor. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Levent Gök…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Levent Gök müydü, başkası mıydı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Levent Gök, Engin Altay var.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Levent Gök değildi. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Engin Altay mı?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Engin Altay olabilir ya da Levent Gök de olabilir. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Levent Bey çünkü “Mustafa Elitaş Bey’le ben görüştüm…”

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Tamam, o zaman o ikisi görüştü, tamam. Dedi ki: “Ya, böyle böyle diyor.” Dedim: “Ağabey, bir 
bakalım o zaman, olabilir.” Ben Cumhurbaşkanımızı aradım, dedim: “Efendim, biz bu noktada Meclis'i açıp bir açıklama 
yapalım mı? Muhalefet de ‘Açıklama yaparsanız biz de geliriz.’ mesajı verdi. Onlar da gelebilirler. Biz bu notları açıklamaya 
girelim mi yani bir Meclis açıp açıklama yapalım mı?” Yine, Hasan Doğan’la görüştüm ve Cumhurbaşkanımızın kanaati 
Meclis'in açık olmasının uygun olacağı yönündeydi ve ben telefonu kapattım, hemen Engin Altay’ı aradım, dedim ki: 
“Engin Ağabey, biz Meclis'i açmayı düşünüyoruz, açıklama yapacağız orada, siz de buyurun gelin.” O da bana dedi ki: 
“Benim Genel Başkan'a ulaşmam lazım, Genel Başkan şu an havada, ulaşayım, onunla bir konuşayım, ondan sonra ben 
sana dönüş yapayım.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O ara Sayın Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a gidiyormuş uçakla.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Bilmiyorum nerede olduğunu ama Engin Altay’ın bana söylediği o. Sonra ben dedim: “Ya, 
hani siz tamamdınız, ‘Tamam, biz açıklama yaparız.’ dediniz. Öyle bir şey söylediler.” “Ya, işte biz Genel Başkan'la 
konuşacağız…” Biz gidiyoruz dedim. Ondan sonra Erkan Akçay’ı aradım, dedim ki: “Ağabey, biz Meclis'i açacağız, 
açıklama yapacağız. Siz de gelin.” “Tamam.” dedi. Nihayetinde Engin Bey biraz sonra bana mı döndü, yoksa ben mi tekrar 
aradım…. “Ben görüştüm. Ben şehir dışındayım. Arkadaşlara söyledim, onlar gelecekler.” dedi. Nihayetinde onlar da 
geliyorlar. Sonra İsmail Bey orada dedi ki: “Meclis'i açacağız.” Meclis Başkanı olarak böyle bir tasarrufta bulundu. Biz de 
zaten Cumhurbaşkanımızın kanaatini almıştık. “Açacağız.” dedi. Ben ona Cumhurbaşkanımızın kanaatini de söyledim. 
İsmail Bey “Biz Meclis'i açalım.” dedi. Tabii, biz bu tartışmayı yapıyorken bir koruma içeri girdi, koşuyor böyle nefes nefese, 
dedi ki: “Şu an Çankaya’nın içerisine 2 askerî helikopter iniş yapıyor efendim.” Yani herkes birbirine baktı. Ne yapacağız? 
İniyorsa insin dedik. Bunlar niye iniyorlar? Belli niye indikleri. Kimse kımıldamadı oradan. Yine, biz müzakereye devam 
ettik. Ayağa kalktık ondan sonra. İsmail Bey “Hadi, bismillah, çıkıyoruz. Çankaya Köşkü’ne gideceğiz.” dedi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Meclis'e.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Meclis'e geleceğiz evet. “Meclis'e gidiyoruz.” dedi. Çankaya Köşkü’nden Meclis'e gidiyoruz. 
Burada İsmail Bey gelmeden önce, Süleyman Beylerle falan biz toplantı odasına geçmiştik. Bir koruma, bir polis olabilir 
veya orada bir görevli de olabilir, geldi dedi ki: “Efendim, sizi daha güvenli bir yere alalım. Burada ısı odası var, sizi 
oraya alalım.” Biz de tamam dedik. Sonra biz çıktık, adam önde, biz arkada, takip ediyoruz bunu. İsmail Bey, sanırım, 
gelmemişti daha. Takip ediyoruz, ondan sonra bizi çıkardı ortadan, böyle ağaçlık bir alana doğru götürüyor. Ya, sen 
nereye götürüyorsun bizi dedim. “Efendim, sizi…” Yürü git dedim, biz tekrar geri döndük. Arada öyle bir olay da oldu. 
Sonra İsmail Bey “Hadi, bismillah.” dedi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra bir daha gördünüz mü o kişiyi?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hatırlamıyorum onu o hengâmede, heyecanda. Sonra bazı kamera görüntüleri yansıdı 
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televizyona. Orada o bizim asansöre binişimizi vesairemizi falan gördüm. Asansöre biniyoruz, iniyoruz ama o adamı 
görmedim ya, hatırlamıyorum onu. Yani bir daha gösterseniz bile hatırlamam çünkü o şeyde bir şey görmüyorsunuz artık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sonra İsmail Bey “Hadi, bismillah.” dedi, çıktık biz. Merdivenden iniyorken elektrikler kesikti, 
elektrik yok merdivende, Çankaya Köşkü’nün merdiveninde elektrik yok, bütün şeyde elektrik kesilmiş. Polislerin 
fenerleriyle, koruma polislerinin fenerleriyle beraber indik. O kabullerin yapıldığı ana protokol kapısı var, oradan aşağı 
indik. Arabalar orada bekliyordu. Ben ile Abdülhamit aynı arabaya bindik. Biz tam arabalara bindik, tam çalıştıracaktık, 
büyük bir gürültü duyduk. Bir bomba falan atılmış. Bu ses bombası mıydı yoksa sonik bomba mı  atılan bilmiyorum. Çok 
büyük bir gürültü çıktı, bomba. Tekrar biz arabalardan indik, kapılardan Çankaya Köşkü’ne bir  daha girdik. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Binaya doğru girdiniz. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Binaya girdik evet, sonra tekrar oradan çıktık, araçlara bindik. Dışişleri Konutu ile Meclis 
Başkanlığının olduğu kapı    -yani oraya açılan- Çankaya Kapısından çıkmaya çalıştık fakat karanlık, zifirî karanlık köşk, 
hiçbir yerde elektrik yok. Arabanın ışıklarıyla gidiyoruz. Orada görevli “Biz kapıyı açamıyoruz, elektrik yok, arıza falan 
var.” dedi. Fakat daha sonra birisi bana şey dedi: “Oraya bir tank gelmiş, kapıda tank var.” Ama ben tankı görmedim o 
karanlıkta. Biz tekrar oradan geri döndük, başka bir yerden çıkmaya çalıştık. Yaklaşık 30-35 araç vardı. Trafiğe çıktıktan 
sonra herkes bir taraftan Meclis'e gitmeye çalışıyordu. Biz gidiyorken İsmail Bey’in arabasını takip ediyorduk; İsmail 
Bey’in arabası önde, arkada onun koruması, onun arkasında biz. Biz 3 araba kaldık, diğer araçlar hepsi dağıldılar, 
hepsi bir taraftan gitmeye çalışıyor Meclise. Biz Güvenlik Kapı'ya geldik çünkü Çankaya’da “Tanklar geliyor.” deniyordu, 
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Dikmen Kapısının orada çatışmalar var. Güvenlik Kapı'dan geldik. Güvenlik Kapı'ya geldiğimiz zaman hatta bir tank 
falan dolanıyor oralarda, biz gelince tank yoktu orada. Otobüsleri kapının önüne çekmişti Meclis personeli. Hemen biz 
içeri girdik. Meclis Başkanını aldı korumalar ve 2 tane araç getirdiler, birisine Meclis Başkanı bindi, diğerine biz bindik, 
Abdülhamit Bey’le gittik. Meclis Başkanımızın makamının önüne geldik, 2 numaralı Kapının önüne geldik. 2 numaralı 
kapının önünde, Meclis Başkanımızın makamının tam karşısı oluyor, orada indik. Dedik ki: “İsmail Bey?” İsmail Bey 
yoktu. O sırada dedik ki: “Ya, televizyonu getirmemiz lazım buraya, televizyon olması lazım, canlı yayın yapacağız.” Ben 
Serhat Albayrak’ı aradım, Turkuaz Medya Yönetim Kurulu Başkanını, “Ya, biz açıklama yapacağız.” dedim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - A Haber, ATV için. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - A Haber, ATV için. Aklıma o geldi, onun telefonu vardı bende, kendisini direkt aradım. “Bizim 
acil ihtiyacımız var, biz Meclis'i açacağız.” dedim. “Nasıl yapalım? Bir şekilde oraya kamera göndermemiz lazım.” dedi. 
“Bir şekilde gönderin, buraya kamera sokmanız lazım.” dedim. İsmail Beyler falan geldi, sonra içeriye girdik. Meclis 
kilitliydi, kapılar falan açıldı, Meclis açıldı. Yayın sistematiği kuruldu, milletvekilleri yerlerini aldılar. Önce periscope’la 
bir canlı yayın yaptık orada. Kürsünün etrafında toplandık biz İsmail Bey’in yanında, bir açıklama yaptık. Ondan sonra, 
Süleyman Soylu ile bir kişi daha…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Periscope yayınını yapan kim? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Bizim Düzce Milletvekilimiz Ayşe Keşir. Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu da fotoğraf 
falan çekiyordu ama o yayın yapıyor muydu, yapmıyor muydu bilmiyorum ama Ayşe Keşir yaptı. 

Ondan sonra, Süleyman Bey ve bir kişi daha vardı, dediler ki: “Kameraları bunlar kapıdan sokmayacaklar, biz kamerayı 
almaya gidelim.” Onlar gittiler, A Haber kamerasını Dikmen Kapı'dan almaya. Bir iki kişi daha vardı yanında ama kim 
olduklarını hatırlamıyorum. Onlar gittiler, daha sonra biz oturduk, onun gelmesini, ses sistemini falan ayarladılar 
görevliler. Kamera geldi, kablo çekildi, kamera tam ortada kuruldu, İsmail Bey yerine geçti, Başkanlık Divanına, dedi ki: 
“Grup başkanvekilleri buraya gelsin.” AK PARTİ  Grubu adına…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Meclis Başkanı o zaman çok önemli ve stratejik bir şey yapıyor. Sema Kırcı ve Ömer 
Serdar o an orada, Divan kâtipleri, onları kaldırıyor, yerine AK PARTİ  grup başkanvekili Mehmet Muş, MHP grup 
başkanvekili Erkan Akçay…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Erkan Akçay o sırada gelmemişti. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Mehmet Günal gelmiş. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hayır, Oktay Vural geldi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Oktay Vural mı geldi? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, Oktay Vural geldi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra Erkan Bey gelince oraya oturdu.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Değiştiler, evet.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Levent Bey’i davet etmiş ama CHP’den de Özgür Özel geldi. Bu çok güzel bir şey. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Özgür Özel geldi. Şimdi, Divan şöyle oluştu: İsmail Bey, ben, Özgür Özel, Oktay Vural. Erkan 
Bey gelmediği için… Çünkü o da Balgat’tan yürüyerek gelmiş, nefes nefese geldi. O gelmeyince Oktay Bey’e dedik ki: 
“Ya, sen eski grup başkanvekilisin, sen gel.” O geçti MHP adına. Sonra İsmail Bey bir açıp konuşma yaptı, ondan sonra 
“Gruplar adına grup başkanvekillerine söz vereceğim.” dedi. Önce bana söz verdi AK PARTİ  Grubu adına. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz kürsüden mi konuştunuz, yerinizden mi? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yerimizden. Sesi açtı, Divandan konuşuyoruz biz. Ben konuştuktan sonra Özgür Bey konuştu, 
Özgür Bey’den sonra Oktay Vural konuştu. Daha sonra Erkan Bey geldi, Erkan Bey de konuştu. Sonra kürsüden birkaç 
kişiye söz verdi. O sırada, biz konuştuktan sonra Nihat Zeybekci’nin de ben konuştuğunu gördüm. Yani, A Haber 
kameramanı Levent vardı içeride, muhabir ve kameraman, Levent Bey ona mikrofon uzattı, Levent Bey onunla da bir 
görüşme, bir röportaj yaptı. Nihat Zeybekci de içerideydi, o da gelirken çok büyük badireler atlatarak içeri girmiş yani 
koruması üzerine atılmış, kurşunlanmışlar vesaire falan. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O arada Bülent Tezcan bir konuşma yapmış. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sonra, kürsüye davet etmeye başladı Başkan. Bülent Tezcan olabilir, sonra bizden…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bülent Tezcan konuşma yapmış çünkü bizim Mustafa Yeneroğlu, İstanbul Milletvekili “CHP’li 
Bülent Tezcan konuşunca çok motive olduk.” dedi. Yani, Bülent Bey, Allah var, ilk anından beri -ki Meclis'e ilk gelen 
milletvekillerinden birisidir- hep böyle darbeye karşı ciddi direniş gösteren vekillerden birisi. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ben, şimdi, şeyleri hatırlamıyorum o sıra yani görebildiklerimi hatırlıyorum, şöyle oluyor: 
Kürsüden konuşmalar oldu, hatta sonra Erkan Bey de “Ben kürsüye ineyim, kürsüden konuşayım.” dedi. “Hayır, sen grup 
başkanvekilisin, Divandan konuş.” dedik. Sonra Bekir Bey de konuştu. O arada bir konuşmalar oldu ama kim konuştu 
hatırlamıyorum, kürsüden birkaç kişi konuştu. Sonra bana gelişmelerle alakalı bilgiler geliyordu yani ne olduğuyla 
alakalı. Ben bu gelen bilgilerin bir kısmını İsmail Bey’e söyledim, hatta “Başkanım, bana böyle böyle bilgiler geldi.” 
dedim. “Ne var?” dedi. İşte, Özel Kuvvetlerdeki durumu, jandarmadaki durumu, diğer gelişmeleri söyledim. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz İnternet’ten mi takip ediyorsunuz? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hayır, bana danışmanlarımın gönderdiği, bir yerden bilgiler aldılar onlar da. Artık nereden 
toparladılar bilgileri…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz tam o bombalanma esnasında bir şey okuyorsunuz. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet. Ben bu bilgileri İsmail Bey’e gösterdim, “İsterseniz siz bir buradan bilgilendirin, canlı 
yayındayız, hem Meclis'i bilgilendirin bu gelişmelerden hem de Türkiye’yi bilgilendirin.” dedim. Dedi ki: “Ben sana söz 
vereyim, sen konuş.” telefonumda yazılıydı o gelen bilgiler. Mikrofonu açtı, mikrofondan ben konuşuyorken birkaç 
tane…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kimin şeyini okuyordunuz o anda? 
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Jandarma Genel Komutanının… Yoksa Birinci Ordu Komutanı mı? 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Birinci Ordu Komutanı mı, tam hatırlamıyorum. 

Özel Kuvvetlerdeki durumu aktardım. Jandarma Kurmay Başkanı, Jandarma Genel Komutanı değil, Jandarma Harekât 
Başkanı veya Jandarma Kurmay Başkanı…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onun açıklamasını siz okuyorsunuz, bu arada Bekir Bozdağ kürsüde bekliyor. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Kürsüde bekliyor, evet. 

Ben bu açıklamaları, Birinci Ordu, Jandarma Alay Komutanının tutuklandığı bilgisini verdim, bir iki tane daha haber 
okudum, yani 3-4 haber, 3-4 konuyla alakalı bilgiyi verdim veya 3’üncüsüyle alakalı bilgiyi veriyorken Divanın sağ 
tarafından, HDP Grubunun oturduğu yerin üst tarafından bir toz dumanı, büyük bir ses, büyük bir patlama oldu 
oradan, bir toz bulutu içeri girmeye başladı. Tabii, orada bir an milletvekillerinin hepsi ayağa kalktı. Biz kürsüden, 
Divanda ayağa kalktık. Bekir Bey kürsüde bekliyordu. Karşı tarafta, tribünde de seyirciler vardı. Kimse kımıldamadı, 
herkes lanet okumaya başladı. Ondan sonra, Bekir Bey’in basına da yansıyan bir konuşması vardı, o konuşmayı yaptı. 
Sonra korumalar İsmail Bey’e dediler ki: “Efendim, buradan sizi alalım -milletvekillerimizi- alt katta buna benzer bir 
yerimiz var, burada toplantıyı sürdürelim.” Önce İsmail Bey “Yok” dedi, biz de “Yok” dedik. Sonra, “Arkada bir toplantı 
yapalım grup başkanvekilleri olarak, Meclis Başkanı olarak.” dedi. Orada bir durum değerlendirmesi yapıldı. Burada, 
Meclis'in tavanının tamamen cam olduğu söylendi ve burada önemli olan Meclis'in çalıştırılması ve Meclis'in karar alma 
yeteneğinin…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kaybolmaması…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - …kaybolmaması gerektiğini ifade ettiler ve “Burada belki karar alınması gerekir ve biz bu 
gereken kararları alıp ne yapılacaksa buradan yapalım. Onun için bir şekilde bu karar alma mekanizmasının sağlıklı 
olması lazım ve korunması gerekir.” diye bir fikir ortaya çıktı ve oradaki güvenlik, bürokrasi, Meclis'in diğer bürokratları 
Genel Kurulun alt katında böyle bir yerin olduğunu söylediler ve konuştuktan sonra milletvekilleriyle beraber o alt 
tarafa geçtik. Orası, tabii, biraz daha basık, böyle, alçak bir yer ama salonvari bir yer değildi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, salon malon yok.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Yok, salon yok. Bize “salon” diye söylenmişti, salon yok orada.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir şehir efsanesi yani. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, “salon” dediler bize ama salon yokmuş.

Aşağıya indik. Aşağıda, tabii, indikten sonra çok daha şiddetli patlamalar duymaya başladık ve bir taraftan da herkes 
süreci takip ediyordu, orada bekledik. Ondan sonra -diğer başka alanlar var oralarda, yani, o alt tarafı bayağı büyük- 
diğer kısımlarına falan geçmeye başladık. Sabaha karşı Cemil Bey aşağıya geldi ve arkada bir odaya geçtik. İsmail Bey 
bizi çağırdı, “Grup başkanvekilleri olarak gelin.” dedi, “Ortak bir metin açıklama yapılması önemlidir.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ertesi gün olağanüstü toplantıya davet etti saat 14.00’te.

MEHMET MUŞ (İstanbul) -  Onu canlı yayında yaptı zaten. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra sığınağa geçildi. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) -  “Sığınak” demeyelim de oraya, alt katına indik, sığınak falan değil orası çünkü, alt kata 
geçildi. 

Alt kata geçildikten sonra, orada, tabii, gelişmeleri takip etmeye çalıştık. Ondan sonra İsmail Bey bizi çağırdı grup 
başkanvekilleri olarak, dedi ki: “Yarın için bir açıklama yapalım Meclis adına.” Ve biz metin üzerinde çalışmaya başladık. 
Aydın Ünal geldi, Cemil Çiçek oradaydı, ben, Özgür Özel, Erkan Akçay, Oktay Vural da sanırım oradaydı. Bazı isimlerde 
yanılabilirim. Metin üzerinde çalışmaya başladık ve bir metin ortaya çıkardık ve o metin üzerinde herkes mutabakat 
sağladı ve o metni açıkladık zaten, okuduk bir sonraki gün. Sabaha karşı -belki biraz komik olacak ama- birisi 1 kasa 
domates ile Meclis'teki bu küçük ekmekler var ya, ondan getirdi. Herkes baktım ekmek-domates yiyor içeride. Nereden 
geldi bilmiyorum. Biri de biraz beyaz peynir, bir tepsi beyaz peynir getirmiş oraya. Bir görevlinin birisi bir yerden getirmiş. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Şöyle bir şey dediler: Bir milletvekili arkadaş -tabii, yukarıda o bombalama filan olduğu 
için yukarıda görevli falan yok- şeyi açmış, malumunuz milletvekilleri için kulislerin ön tarafında, işte, poğaça, simit, 
domates, peynir vesaire falan satılan…

MEHMET MUŞ (İstanbul) -  …dolaplar var.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …yerler var, orayı açmış kendiliğinden ve oradaki bütün nevaleleri toplayıp aşağıya getirmiş. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) -  Onu bilmiyorum. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir milletvekili arkadaş böyle bir şey yapmış. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Bir şeyi daha unuttum burada, onu söyleyeyim: Çankaya Köşkü’nde ben Cumhurbaşkanımızı 
aradım, Hasan Doğan’la görüştükten sonra, Meclis'in açılmasıyla alakalı kanaatini beyan edince bizim Başkanımız, 
ondan sonra Meclis'in açılma kararı alındı orada, İsmail Bey “Yarın ben Meclis'i açacağım.” dedi, ben Mustafa Özkan’ı 
aradım, bizim grup müdür yardımcısını, Mustafa Özkan’a dedim ki: “Ankara’daki bütün milletvekillerimize mesaj atın, 
hepsini Meclis'e toplayın, hepsi Meclis'e gelsin, Ankara’da olanlar, gelebilenlerin hepsi gelsin.” Mustafa Özkan olduğu 
yerden çıktı, mesajı atmaya çalıştı, Meclis'e geldi, bütün milletvekillerini bilgilendirdi, grupta yazışmalar oldu ve 
Ankara’da olan milletvekillerini Meclis'te…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hatırlıyor musun o saati? Ben o mesajı aldım

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Aldınız mı?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Hatta o mesaj geldikten sonra…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 00.05…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - 00.05 mi? Mesajı ben Mustafa’ya söylemiştim, Mustafa attı o mesajı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani gece on ikiyi beş geçe AK PARTİ  Grup Başkanlığından Ankara’da bulunan 
milletvekillerimizin derhâl Meclis'e gelmeleri diye.
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MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, ben istemiştim onu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hatta sadece milletvekillerine değil, o grup personeline de davetiye çıkıyor, ulaşabilen 
arkadaşlar Meclis'e geliyorlar.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ondan  sonra mesajı Mustafa Özkan attı, ben onu aramıştım. Hatta grupta daha sonraki 
yazışmalara da baktık, “Bu, gerçek bir mesaj mı?” diye yazanlar oldu, Mustafa Özkan da “Mehmet Muş Başkanım talimat 
verdi.” diye yazmış, hatta yazdığını da bana daha sonra gösterdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, “WhatsApp” grubunda var.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Evet, ama ben o “WhatsApp”ı takip edemiyorum o sırada, çünkü birçok konuyla iletişim 
hâlinde durmaya çalışıyoruz.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tabii, tabii.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sabaha karşı tabii bir taraftan bir televizyon bulduk orada, televizyonu açtık ve 
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları gelmeye başladı, sabaha karşı açıklamaları oldu, İstanbul‘a inişini izledik, 
açıklamaları oldu ondan sonra ve saat yedi civarıydı sanırım, köprüdeki darbecilerin teslim olduğu görüntüleri yansıdı, 
daha sonra… Ama hâlen Genelkurmayda çatışmaların olduğu, Özel Harekâtın, Özel Kuvvetlerin oraya bir operasyon 
düzenleyeceği haberleri geliyordu ve burada kalınması gerektiği ifade ediliyordu. Daha sonra saat yedi, sekizden sonra 
oraya biz… Herkes dışarı çıkmaya başladı. Fakat ben çıktıktan sonra polislerle konuşuyorken gündüz  altı, altıbuçuk 
civarında Genelkurmaydan kalkan bir helikopterin tören alanına inmeye çalıştığını, polislerin buna silahlarla…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet, bizim polisler… O kamera görüntüleri var.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Oradan karşılık verdiklerini, 3 farklı noktadan 10’ar kişi, 10 kişi burada, 10 kişi orada…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O elindeki silahlarla taciz ateşi açıyorlar ve gerçekten kahramanca…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ve inemediler.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnemediler.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Çünkü çok fazla yaklaştıkları zaman o aşırı atıştan dolayı zarar görüyorlar ve inemediler. 
Tekrar geri gitti, sonra tekrar geri geldi ve onlar o camları mamları taramışlar Meclis'in. Bu, daha sonra öğrendiğimiz 
bir şeydi, aşağıdayken farkında değildik. Fakat bir şey öğrendik, bir koruma geldi yine biz aşağıda bekliyorken, İsmail 
Bey’e dedi ki: “Efendim, bir helikopter bize girmeye çalıştı, arkadaşlarımız karşılık verdi ona, indirmediler.” Bu, gece iki 
üç civarı olan bir hadise. 

Benim Meclisle alakalı bildiklerim, yani yaşananlar bunlar ama başka…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkanım, şey soracağım: Şimdi, bu hain darbe girişimi tabii ki öncelikli olarak mevcut 
yasal Hükûmeti, meşru Hükûmeti devirmek amaçlı ve iktidara el koyma amaçlı yapılır ve mutlaka her darbenin de bir 
siyasi ayağı vardır. Bu darbe teşebbüsünde kabul etmek lazım ki hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Milliyetçi Hareket 
Partisi gerçekten çok önemli bir sınav verdiler, bizler beraberdik, tabii ki AK PARTİ milletvekilleri çoğunluktaydı, zaten 
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Parlamentoda sayımız da çoğunlukta ve iktidar milletvekili olarak bizim daha fazla savunmamız gerekiyor. Ama CHP’nin 
grup başkanvekillerinin, genel başkan yardımcılarının, MHP’nin genel başkan yardımcısı ve grup başkanvekilinin orada 
olması, Sayın Bahçeli’nin ilk andan itibaren hem Başbakanımızı araması hem açıklama yapması çok önemliydi. Bu, 
birlikte bulunmanın darbe teşebbüsünün püskürtülmesindeki rolü hakkında neler söylemek istersiniz?

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Şimdi, Hocam, zaten tabii burada millî  iradeye karşı bir darbe girişimiydi, Hükûmetin, ülkenin 
meşru Hükûmetinin, anayasal düzeninin ortadan kaldırılması hadisesidir bu ve Meclis'e karşı bir darbe girişimidir. Hem 
Hükûmete karşıdır bu hem Meclis'e karşıdır bu darbe girişimi. Şimdi, Hükûmette biz varız ama Meclis'te diğer partiler 
de var ve her parti bu noktada kendisine emanet edilen, milletin kendisine emanet ettiği vekâletine sahip çıktı. MHP 
de CHP de biz de oradaydık.

Dedim ya, bu darbe Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hükûmete ama aynı zamanda Meclis'e karşı yapıldı, aynı zamanda 
iktidar partisine karşı olduğu kadar aynı zamanda diğer partilere karşı da. Çünkü bu darbe başarıya ulaşmış olsaydı 
Parlamento lağvedilecekti.

Tabii ki, burada bu duruşun sergilenmesi önemli bir unsurdur, önemli bir eşiktir. Zaten bunu gören darbeciler, 
normalde… Bir darbecinin açıklamalarını, ifadesini takip ettim, doğru veya basına yansıdığı kadarıyla söylüyorum, 
doğru da olmayabilir, “Biz normalde Meclis'i bombalamayacaktık, harekât bizim planımızda yoktu ama açılınca ve bu 
açıklamalar gelince bombaladık.” diyor. Yani, bu duruşu görünce Parlamentoda…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bombalayan o üniformalı teröristin açıklaması. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - İşte bir tanesinin, hangisinin, hangi teröristin bilmiyorum ama bir tanesini böyle basında 
okumuştum yani siz daha iyi biliyorsunuz. 

Şimdi, bu duruşu görünce böyle bir şey yaptı ve zaten milletimiz sokaklardaydı. Yani, şimdi düşünün, tankın önünde 
duran bir milletin emanetini almışsınız, burada durmak zorundasınız. Duracaksınız yani çünkü bu milletin böyle bir 
duruşu varken onun temsilcilerinden de başka bir şey beklemek yanlış olurdu. Burada millet bu duruşu gösteriyorken 
Parlamentonun aciz bir görüntü göstermesi milletimizi de çok üzerdi. O açıdan, böyle bir milletin temsilcisi olan 
Parlamento böyle bir duruş ortaya koyar. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Aslında, her ikisi de birbirini olumlu yönde motive etti. Sizin açıklamalarınızdan da 
anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Meclis'in açık olması ve milletvekillerinin Parlamentoda 
olması, sesini darbecilere karşı çıkarması gerektiğini hem de halkın meydanlarda, sokaklarda, caddelerde darbeyi 
tanımadığını ifade etmesini talep ettiğini ve bu talebin de karşılık bulduğunu ve hem halkın hem halkın temsilcisi olan 
milletvekillerinin bu talebi memnuniyetle karşıladığını ve iktidar ve muhalefet milletvekillerinin beraberce bu darbe 
teşebbüsünü püskürttüğünü görüyoruz. Gerçekten, o sebeple 15 Temmuz, tarihe çok önemli bir dönüm noktası olarak 
geçecek bir tarihî hadiseydi. 

Ben hem o gün yaptığınız davranışlar, orada bulunmanız, cansiparane savunmanız sebebiyle hem de bu röportaja 
değerli görüşlerinizle katkı vermeniz sebebiyle teşekkür ediyorum Sayın Muş. 

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ben teşekkür ediyorum Hocam, çok sağ olun. 
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Gazi Meclis'te O Gece

Mehmet İlker ÇİTİL

25 ve 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir Üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihi olaya tanıklık ettiniz. İzniniz 

olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum.

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

Darbe girişiminin olduğu gün Kamu Güvenliği Müsteşar Yardımcısı ve hemşehrilerimle birlikte yaklaşık 7-8 kişilik bir 

arkadaş grubu ile yemek yedikten sonra bir kafede oturup çay içiyorduk. Bu esnada uçakların alçak uçuş yaptığını fark 

ettik. Daha sonra İstanbul’daki Boğaz Köprüsü'nün tek taraflı tutulduğu bilgisini aldık. Bu gelişmeler esnasında şahsımın 

ve Müsteşar Yardımcımızın hiçbir bilgisi yoktu. Bu andan itibaren telefon aracılığıyla çeşitli mercilerden ve arkadaş 

çevremizden bilgi almaya çalıştık. Müsteşar Yardımcımız istihbarat çevrelerinden bu yaşananların bir darbe girişimi 

olduğu bilgisini verdi. Aynı anda başta Ankara ve İstanbul olmak üzere farklı illerimizde askerlerle polislerin arasında 

çatışmaların çıktığı bilgisini aldık. O süreçte biz “herhalde bir mesaj verilmeye çalışılıyor” diye düşündük. Ardından kısa 

bir süre sonra Genelkurmay Başkanımızın esir alındığı bilgisini aldık. Ve kısa bir süre sonra TRT’nin darbeciler tarafından 

ele geçirildiği ve yönetimine el konduğu bilgisi geldi. Bütün bunlara rağmen ülkemizde böyle bir darbe girişiminin 

olabileceğine ihtimal veremiyorduk. Malum darbe dönemleri artık geride kaldı diye düşündük açıkçası. Onun üzerine 

yaklaşık 500 kişinin bulunduğu kafe bir anda boşaldı. Sadece bizim içinde bulunduğumuz 7-8 kişilik ekip kaldık. Ardından 

Müsteşar Yardımcımız güvenlik nedeniyle kendisinin Gölbaşı'ndaki kaldığı yere İstanbul’dan gelen misafirleriyle birlikte 

bizi davet etti. Biz de kendimiz bir takım güvenlik önlemi aldık. Olası bir durdurma ihtimaline karşın kimliklerimizi 

sakladık ve Gölbaşı'na gittik. Bu arada Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekât Daire Başkanlığına bombalarla ve uzun 
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namlulu silahlarla saldırılar düzenlendiğini öğrendik. Aynı zamanda havada uçaklar ve helikopterler vardı. Böyle bir 

ortamda gitmiştik Gölbaşı'na. Bu arada Meclis'ten kısa mesaj geldi. Ama her türlü ihtimali düşündüğümüz için mesaj 

sisteminin de darbe yanlıları tarafından ele geçirilmiş olabileceği ihtimalini düşündük. Ama çağırıldığım ve her şeye 

rağmen Yüce Meclis Çatısı altında olmam gerektiği için; üzerimizde art niyetli uçan savaş uçaklarına ve helikopterlere 

rağmen Meclis'e doğru yola çıktım. Tabiİ ki böyle bir durumda, sonucunda ölüm bile olsa Meclis'e gitmeye karar verdim.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Meclis'e gelirken çok zorluk yaşamadım. Geldiğimiz istikamette caddeler sakindi ama her türlü saldırı ve çevirme 

ihtimalini aklımdan geçirerek yola devam ettim. Meclis'e geldiğimde olağanüstü bir güvenlik önlemi alındığını gördüm. 

Kendimi tanıttıktan sonra gece 23.00 sularında TBMM’ye giriş yaptım.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Tabii ki çok şaşkın bir vaziyetteydik. -Durum nedir ?, -Sonucu nereye varacak ?, -Hain amaçlarına ulaşabilecekler mi?, 

-Olay ne boyutta ?… gibi sorularla ve endişeli bir ruh haliyle Meclis'e geldik açıkçası. Yolda gelirken, silahla ya da 

bombayla saldırı ya da durdurma gibi ihtimaller de vardı. Ama bunlara rağmen yine de Meclis'e gitmem gerektiği 

bilinciyle devam ettim. Bilindiği gibi Meclisimiz en güvenlikli yerlerden birisidir. Öte yandan hain darbe girişiminin 

başarılı olması halinde de ilk ele geçirilecek yer olduğu bilincindeydim. Belki Meclisimizin bombalanacağını aklımıza 

getirmemiştik ama ele geçirilmesiyle tutuklanacağımız ihtimaline karşın yine de Ankara’da olan milletvekillerimizin 

gelmesi gerektiği mesajı ve görev bilinciyle devam ettik ve Meclis'teki yerimizi aldık.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis'te önce 15-20 kadar AK PARTİ Milletvekilimiz vardı. Zaman geçtikçe MHP ve CHP Milletvekillerimiz de gelmeye 

başladı. HDP Milletvekilleri de çağrıldı ama onlardan gelen olmadı. CHP ve MHP Grup Başkanvekillerimiz ve 10-15 

civarı CHP ve MHP Milletvekillerimiz de Meclise gelmişlerdi. Bu arada kendi imkanlarımızla cep telefonlarımızdan canlı 

yayınlar yaptık. Medya mensupları da Meclis içine girdiler. Herkes sivil kıyafetleri ile Meclis içine girmiş oldu. Meclis 

Başkanımız ve arkasından partilerimizin grup başkanvekilleri açıklamalarda bulundular. Hep birlikte görüntü vererek 

Meclis çatısı altında birlik ve beraberlik ruhu içinde mesajlarımızı tüm halkımıza ilan ettik. O arada Meclis Başkanımız 

konuşurken bulunduğumuz binaya bir bomba düştü. O an şunu düşündüm. Ülkemizdeyiz. Başkentimiz Ankara’dayız. 

İşgal dönemlerinde bile Ankara’ya ve Meclisimize saldırı olmamışken ne gariptir ki vatandaşlarımızın vergisi ile alınan 

savaş uçakları, helikopterler ve çeşitli silahlar tarafından saldırıya uğramak sanki düşman kuvvetlerine ait uçaklar 

tarafından saldırıya uğramak insanın hiçbir şekilde kabullenemeyeceği çok ağır bir durumdu. Bu garip duygular içinde 

ve hayatımız pahasına bile olsa millet iradesinin tecelligahı Meclisimizde bulunduk. Daha sonra daha güvenli olması 

nedeniyle sığınaklara indik.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Gazi Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı döneminde bile işgal kuvvetlerince saldırıya uğramamıştır. Hatta dünya üzerinde 
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hiçbir Meclis Binasının saldırıya uğramadığı bilgisinden hareket edecek olursak tabii ki bir Türk Vatandaşı olarak, Millet 

İradesinin ve Türk Demokrasisinin tecelligahı Yüce Meclisimizin bombalarla yıkılmış olduğunu görmek, bunun da kendi 

askerlerimiz tarafından yapılmış olması gerçekten çok üzücü ve elim bir hadiseydi.

6- Gerek Genel Kurul’da, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

O gün Genel Kurul için çağrıya icabet eden milletvekillerimizle birlikte TBMM’de sabahladık. Tabii biz Meclis'e 

gelirken bu darbe girişiminin başarılı olması halinde tutuklanma ve farklı ihtimalleri düşünmüştük ama Meclisimizin 

bombalanma ihtimalini hiç düşünmemiştik. Millî iradenin sembolü yüce Meclis'in bombalanması tamamen bir gözü 

dönmüşlüğün ifadesi ve ne denli bir ihanet içinde olduklarının ifadesiydi. O gün ilk açıklamaların ardından Meclisimiz 

ilk kez bombalanmıştı. İçimizden bir kısım milletvekilimiz sığınaklara giderek toplantıya orada devam edilmesinin 

daha güvenli olacağını belirtti. Temsil makamında olduğumuz için bizlerin ayakta dimdik durup yüce Milletimize 

bu birlik ve beraberlik tablosunu ve Meclis'in çalıştığını göstermemiz çok önemliydi. Bu yüzden aşağı sığınağa indik.  

Orada olduğumuz zaman zarfında da bombalamalar devam ediyordu. Seslerini duyuyorduk. İktidar milletvekilleri 

olarak ilk önce bizler oradaydık. Daha sonra muhalefet milletvekillerimize de çağrıda bulunuldu. Bu çağrıya CHP ve 

MHP Grup Başkanvekilleri ve bir kısım milletvekilleri iştirak ederek Meclis'e geldiler. HDP Grubundan gelen kimse 

olmadı. Bu tablo gerek birlik beraberlik, moral motivasyon açısından çok önemliydi. Öte yandan Meclis içerisinden cep 

telefonları ve basın mensuplarımız aracılığıyla yaptığımız canlı yayınlarla Türkiye’ye ve Dünyaya Meclisimizin çalıştığını 

gösterdik. İktidar-Muhalefet hep birlikte gösterdiğimiz birlik beraberlik tablosu halkımıza verilen çok kıymetli olan ilk 

mesajdı. Sonrasında Başbakanımızın konuşması, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konuşması sonra 

milletvekilleri olarak bizlerin göstermiş olduğu birlik-beraberlik tablosu içinde çalıştığı mesajı çok önemliydi. Arkasından 

Sayın Cumhurbaşkanımızın canlı yayınlarla tüm Türkiye’ye hitap etmesi arkasından bir takım tutuklanmaların olması 

hem bizler hem de halkımız için bir moral kaynağı oldu. Tabii ki bombalanmak hiç hoş bir durum değildi. Hele kendi 

vatanımızda kendi vatandaşlarımızın vergileriyle alınan silahlarla, helikopterlerle ve tanklarla bombalanmak çok kötü 

bir durum olup bu tablo kara bir leke olarak tarihe geçti. Havada uçan savaş uçakları düşman uçakları değildi. İstiklal 

savaşında dahi başkentimize hiçbir saldırı olmamışken bu günümüz Türkiye’sinde Ankara’nın ve pek çok stratejik birimin 

kendi uçaklarımız tarafından vurulması çok garip bir durum oluşturdu.

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliğini ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesi, halkımızın da istisnasız bir şekilde ülkemizin dört bir yanında sokak, 

cadde ve meydanlara çıkması, bize ve emniyet güçlerimize çok büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oldu. Allah 
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milletimizden bin kere razı olsun. Halkımız hayatları pahasına sokaklara meydanlara çıktılar. Tankların üstüne çıkmak, 

önüne yatmak ve uçak, helikopter ve tüm ağır silahlara karşı göğüslerini siper etmek suretiyle bu darbe girişimine 

sonuna kadar direndiler. Bu zaten Türk milletinin ne denli büyük bir millet olduğunun ve dillere destan olan Çanakkale 

ruhunun en bariz göstergesiydi. Bu süreçte hem Cumhurbaşkanımızın soğukkanlı ve kararlı bir tutumla halkımızı 

sokağa davet etmesi hem de vatandaşlarımızın bu çağrıya sonuna kadar iştirak edip meydanlara inmesi aslında bu işin 

kırılma noktasını oluşturdu. Ondan sonra moral motivasyon had safhaya ulaşmış oldu.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Cep telefonlarımızdan ve yakınlarımızdan sürekli bilgi alıyorduk. Ben o dönemde misafirhanede kaldığım için ailem 

ve yakınlarım Kahramanmaraş’taydı. Kahramanmaraş’ta direk bir saldırı olmadığı için biraz içimiz rahattı o manada 

ve sürekli bilgi alış verişinde bulunuyorduk. Darbe girişimi esnasında Partimizin reklam işlerini yürüten Erol Olçok, 

oğlu Abdullah Tayyip Olçok, Sayın Cumhurbaşkanımızın Danışmanı Mustafa Varank’ın kardeşi Prof. Dr. İlhan Varank ve 

Hemşehrimiz Er Ömer Erüstün kardeşimiz şehit oldular.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

 Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. Her partiden milletvekillerimiz vardı. Aynı birlik ve 

beraberlik ortamı orada da oluştu. Tam bir uzlaşma kültürünü hatırlamamıza vesile oldu. Çünkü önemli olan vatansa 

gerisi teferruattır prensibini içselleştirdiğimizin en bariz göstergesiydi bu ortam. Bunu da özellikle önemsiyoruz ve aynı 

şekilde vatandaşlarımız da bu birlik ve beraberlik ortamını takdir ettiler.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke.. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini çok farklı olarak nitelendiriyorum. Bu yapılana; 

darbe girişiminin ötesinde bir işgal girişimiydi diyebiliriz. Çünkü hem oluş şekli hem de vatandaşımıza 7’den 70’e herkese 

silah doğrultulması, tanklarla helikopterlerle acımadan saldırıların olması, vatanı için sokağa çıkmış yaşlı amcalarımıza 

teyzelerimize bile acımadan silah sıkılması farklı bir darbe girişimi olarak nitelendirdiğimiz bir durumdu. Bu işin içinde 

olan; vatanını, tüm değerlerini satmış, benliği yitirmiş, hoca kılıklı alçak, hain ve şerefsiz ve meczup biri ve ona bel 

bağlamış, aklını kiraya vermiş kişilerin taşeron olarak dış mihraklara bir hizmeti ve onların emrine girmesi şeklinde 

değerlendiriyorum. Ve ihanetin boyutu da gözler önüne serilmiş oldu. Meclisimiz dahil pek çok stratejik öneme haiz 

birimler bombalandı.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen, darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Bu kalkışma hareketiyle birlikte tüm milletimizin sokağa çıkması; hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, hem 
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Başbakanımız Binali Yıldırım’ın özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla bağlanarak 

moral motivasyon sağlaması ve vatandaşımızı sokağa davet etmesi baş rol oynadı. Ayrıca daha önce de bahsettiğim 

gibi biz milletvekillerinin de tanklar, helikopterler ve ağır silahlarla yapılan saldırılar ve bombalar altında yapılan çağrı 

üzerine Meclis'e gelmemiz, muhalefet milletvekillerimizle birlik beraberlik mesajları  vererek Meclisimizi çalıştırmamız 

ve tüm milletimize ve parti tabanlarına mesaj vermemiz gerçekten çok önemliydi.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Bu süreçte ülkemizin geleceği ve millî irademize sahip çıkma adına meydanlara çıkan, canlarını siper eden tüm 

vatandaşlarımıza, yine aynı şekilde canını siper eden tüm duyarlı asker-polis tüm güvenlik güçlerimize teşekkür 

ediyorum. Bu süreçte halkımıza inanan ve bu inançla sokağa ve meydanlara davet eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız 

ve Başbakanımıza, yine duyarlı davranışları için MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye ve Meclis'e gelen, meydanlara inen ve millî 

birlik ve beraberlik örneği gösteren muhalefet milletvekillerimize içten teşekkürlerimi sunuyor ve Allah onlardan razı 

olsun diyorum. Aynı zamanda vatanımıza ve millî iradeye sahip çıkmak için meydanlara inen ve bu uğurda şehit olan 

tüm vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olaylar esnasında 

yaralanan gazi kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimize de başsağlığı diliyorum. Ayrıca bu yapılanların 

geçmiş dönemlerde yapılanlar gibi bir darbe girişimi değil resmen ülkemizi bölme ve işgal girişimiydi. Allaha şükür 

milletimizin canını ortaya koyarak sokaklara dökülmesi, Cumhurbaşkanımızın feraseti, Başbakanımızın ve tüm güvenlik 

güçlerimizin ve milletvekillerimizin soğukkanlı bir şekilde hem Meclisimizi sahiplenmesi, hem de canını ortaya koyarak 

mücadelesi bunda etkin rol oynadı. Burada şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye eskisi gibi sadece kendi içinde kendi 

sorunlarıyla mücadele eden bir ülke değildir. Gerek sosyoekonomik seviyesinin yükselmesi, devasa yatırımlar ve sadece 

kendi içinde değil tüm mazlum ve mustazaf ülkelerin hamisi ve lideri konumunda olması, onların da birliği, beraberliği 

ve özgürlükleri için çaba sarfetmesi bazı yurt içi-yurt dışı mihrakların uykularını kaçırarak rahatsız etti. Bu darbeye karşı 

direnişimiz ve atalete uğratmamız tüm ümmetin ve mazlum milletlerin de sevinmesine yol açtı. Çünkü büyük ve güçlü 

Türkiyemiz sadece kendisinin değil dünya üzerindeki tüm mazlum milletlerin temsilcisi konumundadır. Zaten bu tür 

saldırı ve girişimlere maruz kalmamızı da ben buna bağlıyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu demokratik ortamı 

ve vatanımızın birlik ve beraberliğini sağlamakla kalmayıp tüm mazlum ülkelerin de sesi olup orada da aynı zamanda 

katkı vermeye çalışacağız.
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Mehmet Kasım GÜLPINAR

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı

24, 25 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili

1- Hain Darbe girişiminin ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz ? Meclis’e gelme kararını nasıl 

verdiniz?

Hain darbe girişimini saat 22.30-23.00 gibi misafirlikteyken bir tanıdığımızın telefonu ile öğrendim. O sırada televizyon 

izlemiyorduk bahçede oturuyorduk ve bulunduğumuz bölgede herhangi bir hareketlilik yoktu. Tabii ilk başta böyle 

birşeye inanmak mümkün değidi. Çok büyük bir şok oldu hepimiz için. Ne yapacağımızı düşünürken milletvekillerinin 

Meclis'e gittiğini haber aldım ve çocuklarla vedalaşarak ev sahibinden beni Meclis'e bırakmasını rica ettim. 

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Sadece Meclis'in Dikmen Kapısı kapalıydı içeri giriş yasaktı. Arabadan orada indim ve Meclis'e girene kadar herhangi bir 

zorluk yaşamadım.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Tarihi bir ana tanıklık ettiğimizin farkındaydık ama asla Meclis'in saldırıya uğrayabileceği ihtimalini gözönüne 

getirmemiştim.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı, alabilir miyim?

O an olayın artık geri dönülmez bir noktada olduğunu, işin ucunda ölüm olduğunu ve aynı zamanda savaşın nasıl bir 

duygu olduğunu çok derinden hissettim.



Gazi Meclis'te O Gece

537

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

O gece nasıl bir felaketin eşiğinden döndüğümüzün en büyük göstergesiydi. Gelecek nesillerin de hafızasına iyice 

kazınsın diye birkaç gün sonra çocuklarımı da Meclis'e getirip gözleriyle şahit olmalarına yardımcı oldum.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve  muhalefet miletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Tabii geçmiş tecrübelerimiz bize darbeci zihniyetin hiçbir şekilde iktidar-muhalefet ayrımı yapmadığını göstermiştir. 

Geçmiş darbelerde Meclis iradesini kolayca teslim alan bu zihniyet ilk defa birlikte direnen bir siyaset mekanizması 

gördüğü için adeta kısa devre yaparak Meclis'i bombalama cüretini göstermiştir. Meclis içinde sabaha kadar beklerken 

eni sonu darbecilerin içeriye girmeye yelteneceğini ve nihayetinde karşılıklı bir çatışmaya gireceğimizi düşündüm. 

Telefonumun şarjı da bittiği için dışarıdan herhangi bir haber almak veya dışarıyla irtibatlaşmak da mümkün olmuyordu. 

Velhasıl başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere herkes için zor bir geceydi.

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz ?

Bu millet için ne söylense azdır. Böyle bir direnişin önünde ancak saygıyla eğilinir ve bu milletin eli öpülür. Yıllar 

önce bütün dünyaya Tiananmen Meydanı'nda tankın önünde duran Çinli gencin kahramanlığı lanse edildi ve adeta 

demokratik direnişin sembolü oldu. Ama o gece bizde genci yaşlısı, kadını erkeği, çoluğu çocuğuyla herkes tankların 

önüne durdu. Bunun eşi bugüne kadar yaşanmadı ve yaşanacağını da bir daha zannetmiyorum. 

8- Siz  Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı ?

Maalesef telefonumun şarjı bittiği için gelişmeleri yanımızdaki arkadaşlardan haber alabiliyordum. Yakınlarımızdan 

haber almanın imkanı da yoktu. En yakın tanıdığım Meclis'e girer girmez şehadet haberini aldığım sevgili komşum Erol 

Olçoktu. Ama onu madden tanıyordum fakat diğer şehit ve gaziler o andan itibaren hepsi benim için manen tanıdık eş 

dost akraba konumundaydı. Allah hepsine rahmet eylesin. Geride kalanlara sabır versin. Yaralı gazilere de acil şifalar 

ihsan eylesin.

9- Darbe girişiminin ertesi günü  TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Çok karmaşık duygular içindeydim hiçbirşeyin bir daha eskisi gibi olmayacağına ve bundan sonra demokrasiyi muhafaza 

etmek için bize veya bizden sonra geleceklere çok büyük bir görev düştüğüne inanıyordum.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Hiçbir darbe bunun gibi olamaz, çünkü en basitinden darbeye direnen bir halk vardı. Aslında bütün darbeler demokrasiyi 

ve insan haklarını rafa kaldırmayı amaçladığından çok zalim tutum sergiler. Ama o gece böyle bir direniş darbecilere 

kısa devre yaptırdı ve içlerindeki o zalim duygular misliyle açığa çıktı.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen, darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletveklimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Kendimin katkısı sıfır ama özellikle halkın şanlı direnişi ve iktidarıyla muhalefetiyle milletvekillerinin o gece çok güçlü 

bir dayanışma örneği sergilemesi tarih sayfalarına altın harflerle yazılacaktır. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Allah bir daha böyle bir gece bu ülkeye yaşatmasın.
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Mehmet Mehdi EKER

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı  

22, 23, 24 Diyarbakır, 

26. Dönem İstanbul Milletvekili 

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz? 

Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden biri olan 15 Temmuz’da yapılan darbe girişimi saatlerinde Dikmen’deydim. 
Uçak seslerini duyduğumda anormal bir şey olduğunu hissettim.  Efkan Ala Beyi aradım ulaşamadım, o anda 
uçaktaymış. Bekir Bozdağ Beyi aradım, Sayın Başbakanımıza ulaşmaya çalıştım. Sonra Hakan Fidan’a ulaştım. Kendisi 
bir sıkıntı olduğunu söyleyince, nasıl bir sıkıntı olduğunu sorduğumda, ‘Bizi zorluyorlar’ dedi ama tam darbe olarak 
tarif etmedi. Kimler diye sorduğumda ise, ‘Hava ve jandarma içindeki paralelcilerin harekete geçtiğini söyledi. Sesi 
kötüydü. ‘Çok sıkıntı var’ dedi ve kapattı telefonu. Hemen Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey ile irtibata geçtik. 
Önce Çankaya Köşkü’ne sonra ise hainlerin bombalarının hedefi olan TBMM’ye gittim. Başkanımız, bakan ve milletvekili 
arkadaşlarımız oradaydı. Hep birlikte omuz omuza vererek o gece Meclisimizi darbecilere karşı savunduk. 

 2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Meclisimiz darbecilerin bombalarının hedefi haline gelmişti. Ayrancı tarafından geldik. Helikopterlerden  bize de atış 
yaptılar. O gece Meclis'i kim girip çıkıyorsa onlara atış yapılıyordu.  Sabah 06.00 gibi bir hamle daha yapıp helikopterle 
indirme yapmak istediler. Orada da yine Meclis’in korumaları onlara silahla ateş ettiler, çatışma çıkacak gözleri yemedi, 
inemeden gittiler. Gece boyunca da tanklarla girmeye kalktılar, giremediler.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz? 
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Meclis’e doğru yola çıktığımda halkımızın sokaklara çıkmaya başladığını haber alıyorduk ve görüyorduk. Milletimiz 
iradesine sahip çıkıyordu. Ben de bu duyguları paylaşıyordum. TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini kimse tahmin 
etmedi. Çünkü Kurtuluş Savaşı’nda dahi düşman askerlerinin dokunamadığı Gazi Meclisimiz kökü dışarıda olan Fetöcü 
işgalciler tarafından ne yazık ki bombalandı. Ama biz korkmadık, boyun eğmedik. Milletin Meclisi'ni darbeci teröristlere 
teslim etmedik hamdolsun.  Biz o gece  Milletin Meclisi’nde demokrasi nöbeti tuttuk. Orada yaptığım konuşmada da 
belirttiğim gibi, Türkiye’de seçilmiş meşru hükümete, demokrasiye, devlet organlarına karşı girişilen hain, alçak saldırı 
milletimizin gücüyle püskürtülmüştür.

Daha önce bu Meclis’e top sesleri gelmişti ama o Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından gelen topların sesleriydi. 
15 Temmuz gecesi ise maalesef Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları, Meclis’e, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bomba 
atacak kadar alçalmış bu karanlık zihniyet gerçekte  kime ve neye hizmet ettiğini ortaya çıkardığını, sadece demokrasiye 
ve parlementer sisteme olan düşmanlığın ifadesi, aynı zamanda 78 milyon insanın tamamına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne 
zarar vermek istediklerini açıkça ortaya koymuşlardır. 

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

AK PARTİ, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, Bakan ve Milletvekili  arkadaşlarımız ile ne yapmamız gerektiği üzerine 
istişare ederken bir anda bomba atıldı. 2 bomba peş peşe düştü. Ana Salonun üzerinde 16 tane büyük avize var. Üstü 
de yuvarlak cam. Elektrikler olmadığı zaman aydınlık olsun diye camdan yapılmış bir tavan. Allah korusun o 2 bomba 
oraya düşseydi can kaybı olabilirdi. Hep beraber demokrasimize sahip çıktık. Asla yılmadık. O anlar acı hatıralar olarak 
tarihe geçti. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Fetoşist işgalcilerin kalleş saldırılarının bilançosu gün ışıyınca daha da açığa çıktı. Milletin evlatlarını şehit ettiler. Milletin 
vergileri ile alınan silahlarla milletimizi yaraladılar. Halkımızın iradesinin temsil edildiği Gazi Meclisimizi bombaladılar. 

6- Gerek Genel Kurul’da, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz.. İktidar ve Muhalefet Milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi almak isterim.

Millet olarak 15 Temmuz bizim için bir milat oldu. O gece Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi tüm milletimiz omuz omuza 
vererek işgalcilere karşı mücadele verdi. Biz de İktidar Partisi Milletvekillerimiz ve muhalefet partilerinden milletvekili 
arkadaşlarımız ile el ele vererek mücadele ettik. Bu duruş bütün dünyaya bir mesajdır. Biz Türkiye’yiz, bir bütünüz. 
Müştereklerimiz ayrılıklarımızdan daha fazladır. Bu hususu dost, düşman herkese bir kez daha gösterdik. Bu gurur verici 
bir tablo oldu. 

7- Cumhurbaşlanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, Milli iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydana davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 
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O gece milletimiz bir destan yazdı. İşgalcilerin tanklarına, uçaklarına, mermilerine karşı canları ile kanları ile dik 

durdular. Milletimizin göstermiş olduğu bu kahramanca duruş işgalci teröristleri korkuttu. Halkımız o gece “Bu 

asil milletin asla esaret altına alınamayacağı” mesajını dosta düşmana verdi.  Sayın Cumhurbaşkanımızın, Meclis 

Başkanımızın, Başbakanımızın mesajları çok önemli dönüm noktalarıdır ve halkımıza büyük cesaret verdi. Halk Sayın 

Cumhurbaşkanımızın güçlü liderlik örneği gösterdiği çağrısına karşılık verdi. Biz hepsine müteşekkiriz.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz veya yanınızda bulunmayan yakınlarınız ile ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Cep telefonlarımız aracılığı ile haberleşiyorduk. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile meydanları doldurmaya 

başlamıştı. Sonra Erol Olçok kardeşim ile oğlu Abdullah Tayyip’in  birlikte şehit edildiği haberini aldım. Tabii ki sadece ben 

değil milletçe çok üzüldük. O gece yaşananlar gerçekten hafızalarımızdan silinmeyecek. Bu vesile ile tüm şehitlerimize 

rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

9- Darbe girişiminin ertesi günü Meclis olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz nelerdir?

Tarihi bir gündü. Sabah 11’e kadar Meclis’te çalışmaya devam etmiştik. Çok yoğun duygular içerisindeydim. Meclis 

önündeki kalabalık her geçen saat artmaya devam ediyordu. Sabah Meclis önündeki kalabalığı görünce böyle bir 

milletin evladı olduğum için Allah’a hamd ettim.

10- Ülkemiz daha önce darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbeler ile karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz Darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 Temmuz  ihanet gecesiydi. O gece, Türkiye düşmanlarının, Türkiye Cumhuriyeti’ni milleti ve ülkesiyle çökertmeye 

çalıştığı uzun ve karanlık bir geceydi ama o gece her kesimden vatandaşlarımız,  inançla, sabırla, imanla ve inatla 

hain darbe girişimine karşı durdu.  Halkımızın  şanlı direnişiyle, mücadeleleriyle milletin düşmanları püskürtüldü. O 

karanlık geceyi planlayan FETÖ, Fetöşistler, Türkiye’nin bir Suriye’ye dönüşmesini, bir Irak’a dönüşmesini, bir Libya’ya 

dönüşmesini arzu ettiler ama onların hesabı, onların tuzağı Allah tarafından bozuldu çünkü bu asil millet, asaletiyle, 

cesaretiyle ve şecaatiyle bunu engelledi.  

Geceye yenilmemenin mükafatı gündüz ve güneştir.  Dolayısıyla Milletimiz 15 Temmuz gecesi karanlığa yenilmemiştir. 

Allah’ın izniyle mükafat olarak da gündüz ve sabahla mükafat verildi. Milletimize tekrar müteşekkiriz.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz Milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi cesaret ve şecaatiyle dünya demokrasi ve özgürlük tarihine altın sayfa 

ekleyen milletin mensubu olduğu için Allah’a şükrediyorum. Milletimizin o gece ve takip eden diğer günlerde canı 

pahasına göstermiş olduğu dik duruş bize güç verdi. 
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12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

Türkiye birçok hesap ve planın döndüğü bir coğrafyada yer alıyor. Bunun farkında olarak bu bölgede yaşayan maşaların 
hain ellerini ve kollarını milletçe kıracağız ve güzel bir geleceği birlikte inşa edeceğiz.  Terör örgütleri toplumda 
kargaşanın hakim olmasını istiyor. Korkmadan, yılmadan asla yorulmadan FETÖ, PKK, DAEŞ ve bütün terör örgütleri ile 
kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye, 15 Temmuz’dan itibaren birlik ve beraberlik düşüncesiyle 
kendisine yöneltilen saldırıları bertaraf etmede büyük bir destan yazmıştır. Bu mücadeleye hâlâ devam ediyoruz. 
Millet olarak oyuna gelmememiz lazım. Onların ekmeğine yağ sürecek tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız. Birlik ve 
beraberliğe yöneltilen saldırıları bertaraf etmemiz gerekiyor. Bunun için en temel güç, milletin beraberlik duygusunun 
ürettiği güçtür. 
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Metin BULUT

25 ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili

1) Çukurambar’da bir restoranda yemek yerken (Bakan Yardımcımız Sayın Yusuf COŞKUN ve bir arkadaşla birlikte) 
televizyondan öğrendim. Yaklaşık 21.40 gibiydi. Mesaj geldi ve TBMM’ye geldim.

2) Güvenlik Kapısından girdim. Bulunduğum yer çok yakın olduğu için ilk Meclis'e gelenlerden biriydim. Daha Meclis'in 
kapısının önüne tanklar gelmemişti. Hiçbir zorluk yaşamadan girdim.

3) Muhakkak surette bir direnişle veya tutuklama teşebbüsüyle karşılaşacağımızı düşünüyordum. Ama teslim olmamaya 
karalıydım. Benim silahım yok. İlk defa silahımın olmamasından dolayı çok üzüldüm. Arkadaşlarda fazla varsa almayı 
ümit ediyordum. Bomba atacaklarını hiç tahmin etmemiştim.

4) Bomba atıldığında acayip bir duyguya kapıldım ve yüksek sesle tekbir getirdim. Bana Malatya Milletvekili Sayın 
Mustafa ŞAHİN eşlik etti. Birkaç kez tekbir getirdik.  Görüntüleri izlediğinizde arkadan gelen tekbir sesini rahatlıkla 
duyabilirsiniz. Millî iradenin tecelligâhında tekbir getirmenin onurunu yaşatan Yüce Rabbime hamdolsun.

5) Sabahın ilk ışıklarında dışarı çıktığımda olayın boyutunu gördüm. Her gün mesai harcadığımız mekânı öyle görünce 
yüreğim burkuldu. Bir kutsala yapılan saldırıda hissedilebilecek duyguları yaşadım.

6) Benim teşkilatta görevim var. Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş durumdayım. Teşkilat Başkanımız 
Sayın Mustafa ATAŞ’tan aldığımız talimatı yerine getirmek için bana bağlı bulunan 12 ili sabaha kadar organize etmeye 
çalıştım.  Sahaya inmelerini ve Belediyeler ile İl Özel İdarenin araçlarını askerî birliklerin önüne çekmeleri için sürekli 

talimat verdik. Bu sabaha kadar devam etti.
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O anda Özgür ÖZEL’in konuşmasından çok etkilendim. Tavırlı olduğum CHP’li bu milletvekiline karşı acayip kanım ısındı 

ve ön yargımdan dolayı kendimi suçladım. Birkaç konuşması, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 

ile ilgili beni incitmişti. Bundan dolayı tavırlıydım ama o anda siyasi parti mefhumu ortadan kalkmıştı.  Gerçekten 

Çanakkale ruhunu yaşadım. Keşke o gün her grup kendi yerine değil de hepimiz karışık otursaydık pişmanlığını daha 

sonra yaşadım. Bence bu eksik kaldı.

7) Cumhurbaşkanımız, televizyonda görünce birden umutsuzluk umuda döndü ve darbeyi bastırdık duygusu hâkim 

oldu. Tabii daha sonra sığınağa indik. Orada TV kanallarında milletin ölüme koştuğunu görünce “artık bu milletin hiçbir 

ferdine kızmayacağım, kızmak bu millete haram” dedim. O gün bugündür milletimin hiçbir talebi ve olmayacak şeyleri 

istemesi bile beni kızdıramıyor. Bu milleti birkaç kelime ile tanımlamanın çok zor olduğunu düşünüyorum.

8) Televizyonlardan ve telefonla sürekli dışarıdan bilgi alıyordum. Aileme “ben iyiyim, kimse beni aramasın” dedim. 

Çünkü illeri koordine ediyordum. Telefonumun meşgul edilmesini istemiyordum.

9) Akşam yaşadıklarımızdan sonra Meclis'te her şeyin normale dönmesi, akşam yaşadıklarımızın kâbus gibi olduğu 

hissini oluşturdu. Çok kısa bir sürede Meclis'in görevinin başında bulunması tarif edilemez bir mutluluktu. Bir yandan da 

bugünden sonra sorumluluğumuzun ve yükümüzün daha çok olduğunu ve yeni Türkiye’nin dizaynı için Meclis'in daha 

çok çalışması gerektiğini düşündüm.

10) Darbelerin bir toplumsal temeli olur. Bu darbe girişimi bunlardan yoksun aksine topluma rağmen yapılan bir 

girişimdir. Bundan dolayıdır ki Cumhuriyet tarihinin en büyük devlet millet ittifakı gerçekleşmiştir.

11) Bu gururu bu onuru bize yaşattığı için Rabbime hamd ediyorum. Şahsım adına buna çok özel bir anlam yüklemiyorum. 

Millet daha önemlisini yaptı. Bu benim görevimdi. Ama millet hiç tereddüt göstermeden en kıymetli varlığını, canını 

hiçe sayarak meydana inmiştir.

12) Rabbim bir daha 15 Temmuzları bu ülkeye yaşatmasın.
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Mihrimah Belma SATIR

Dilekçe Komisyonu Başkanı

24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

MİHRİMAH BELMA SATIR (İstanbul) - Darbe girişimini Cuma günü Çorum’dan Ankara’ya araçla seyahat ederken 

öğrendim, Dilekçe Komisyonunun bir toplantısı için Çorum’daydım. Saat sekiz buçuk-dokuz sıralarında sosyal medyadan 

İstanbul’da köprünün kapatıldığını, uçakların, jetlerin uçtuğunu öğrendim. Bir terör saldırısı olabileceğini, güvenlik 

tedbiri olabileceğini düşündük fakat sosyal medyayı taradığımızda bir gariplik olduğunu anladık, akabinde zaten olay 

netleşmeye başladı. Eve geçtim. Evde danışmanım, Gölbaşı’nda oturuyor, özelikle polis merkezinin orada ilk müdahale 

oraya yapılmıştı ve orada gerçekten çok sayıda polisimiz şehit oldu, bunları âdeta danışmanım naklen yayın gibi 

evinden izledi. Danışman arkadaşımızın evinin camları yıkılmıştı, çok ciddi bir gürültü vardı. Bana o olayları anlatınca 

olayın terör vesaire değil, çok daha ciddi bir boyutu olduğunu öğrendik. Çünkü âdeta bir katliam yapıyorlardı, polisleri 

resmen tarıyorlardı. Ondan sonra kendi WhatsApp grubumuzda, milletvekillerinin WhatsApp grubumuzda yazışmalar 

başladı. Meclis'e mi, Genel Merkeze mi gitmeliyiz konusunda bir iki yazışmadan sonra milletvekili kimliğimiz nedeniyle 

Meclis'te olmamız doğru olur düşüncesiyle Meclis'e gelmeye karar verdim. 

2’nci sorunun cevabı: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişte zorluk yaşadım çünkü evden çıkıp Çukurambar’dan buraya 

gelirken yollarda tanklar vardı, Meclis'in girişinde de polis otobüsleri, servis otobüsleri ve birtakım güvenlik nedeniyle 

kapıyı kapatmışlardı. Kimliklerimizi göstererek içeri girdik, o şekilde Genel Kurul Salonuna girmeye çalıştım.

3’üncü sorunun cevabı: Meclis'e gelirken olmam gereken yerde olduğumu düşündüm, o gün için Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin açık olması gerektiğini düşündüm, çünkü televizyonda okunan, TRT’de okunan bildiride Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin teslim alındığı ve çalışmalarına son verildiği söylenmişti…
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3’üncü sorudan devam ediyoruz. Meclis'te olmamız gerektiği kanaatindeydim, çünkü TRT’de yayınlanan bildiride 

Meclis'e hâkim olduklarını söylüyorlardı. Bu algıyı yıkmak için Meclis'e gitmemiz gerekiyordu. Türkiye Büyük Millet 

Meclisi'nin saldırıya uğrayabileceğini asla düşünmedim, çünkü ne olduğunu yeni anlamaya başladığımız bu hain darbe 

girişimini de çözmeye çalışıyorduk o arada, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir darbe girişiminin olacağını, 

böyle bir bombalamanın olacağını asla düşünmedim. Savaşta bile böyle bir olayla karşılaşmayan Gazi Meclis'e 

dokunacakları hiç aklıma gelmemişti. 

4 numaralı soru: “Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?” diye bir sorunuz var. Meclis'e bomba 

atıldığı sırada biz Meclis'te 60-70 milletvekiliydik. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Bey vardı, Cumhuriyet Halk 

Partisi, MHP grup başkanvekilleri ve AK PARTİ ’nin hem grup başkanvekilleri hem de milletvekilleri vardı. Tabii, sosyal 

medyadan dışarıda olan olayları inceliyorduk ve o anda kendi gruplarımdan, İstanbul’daki gruplarımdan Erol Olçok 

arkadaşımızın şehit edildiği haberi geldi. Bunu doğrulamaya çalışırken Meclis'e bomba atıldı. Tabii, büyük bir ses, büyük 

bir panik hâli ama biz hiçbir zaman korkmadık. O arada sol taraftan kordiplomatik misafirlerinin oturduğu koltukların 

oradan, yukarıdan camlar, toz toprak, tuğla parçaları üzerimize düşmeye başladı. O arada bizim ses tonumuz tabii, 

daha fazla arttı ve gerek telefonlarımızla gerek oraya girmiş olan basın mensuplarına daha yüksek sesle demokrasiye 

hâkim olduğumuzun, Meclis'e hâkim olduğumuzun mesajını vermeye çalıştık. Birkaç saat daha, yaklaşık iki saat daha 

Meclis'te durduktan sonra güvenlik görevlisi arkadaşlar bizi aşağıya sığınaklara aldılar. 

5’inci soruya cevabımızda şunu söyleyebilirim: Sığınaklara geçerken biz tabii, bu bombalanan yerleri görmedik, geçtik. 

Bombalanan yerleri veya Meclis'teki tahribatı ancak bir sonraki gün gördük. Tabii, burası bizim kutsal mekânımız, bizim 

çalışma evimiz ama milletin iradesinin tecelli edildiği bir mekân. Çok değerli, çok hakikaten özel inşa ürünleriyle inşa 

edilmiş bir mekânın harap edilmiş olmasının hem maddi sıkıntısı var hem de buraya o kirli ellerinin değmiş olmasının 

manevi sıkıntısını yaşadım.

6’ncı soru: “Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz iktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi almak isterim.” diye bir sorunuz var. 1’inci soruda bahsetmiştim, Çorum’da Dilekçe Komisyonu 

toplantısı için bulunuyorduk. Çorum’dan Ankara’ya gelirken Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili de bizimle 

beraberdi. Ankara’ya geldik, o Çanakkale’ye gidecekti, ben İstanbul’a dönecektim. Fakat bu olay patlayınca Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'ne -biraz üstteki sorularda anlattığım gibi- zor şartlarda girdim. Ve Meclis'e benimle beraber giren 

Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili de vardı. Orada üç partinin halka o mesajı vermiş olmasının çok önemli 

olduğunu düşünüyorum. Başkanvekilleri de aynı şekilde açıklama yaptılar. Sabaha kadar mahzende veya sığınakta 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili arkadaşlarla birlikte çalıştık. Biz birbirimize düşman 

değiliz, bu ülke için farklı projelerle hizmet vadediyoruz ve halk bizi oylarıyla iktidar ediyor veya muhalefet ediyor. 

İktidar ne kadar kutsal ve değerliyse muhalefet de o kadar kutsal ve değerli. O anlamda biz hiçbir zaman birbirimize, 

tabii ki siyasi söylemlerimizde farklı şeyler söylüyoruz, birbirimizi eleştiriyoruz, bazen bu eleştiriler ağır eleştiri noktasına 

gelebiliyor ama saygıda asla kusur etmiyoruz. Üstelik demokrasinin korunması, millî iradenin korunması, Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi'ne yapılan müdahalenin defedilmesi için bir arada olmak çok normal, çok doğal ve olması gereken bir 

şey. Keşke orada dördüncü siyasi partinin temsilcileri de olsaydı diye düşündüm. Bu da onlar için bir sıkıntıdır diye 

düşünmekteyim.

7: “Cumhurbaşkanımızın cep telefonunun kamera özelliğiyle televizyonlara bağlanarak millî iradeye sahip çıkmak 

isteyen vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişiminde 

7’den 77’ye sokaklara çıkarak yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?” Bu milletin 

karşısında, önlerinde cidden eğilmek lazım. Çok değerli bir millete sahibiz, bu millet vatanı için, milleti için, bayrağı için, 

kardeşi için, Hükûmeti için kendi canını feda etti ve sokaklara çıktı. Vefat eden, şehit olanların çoğu olayın yani köprüye 

yakın olanlar, İstanbul için söylüyorum, Ankara’da da Gölbaşı’nda oturanlar veya Meclis'e yakın olanlar, İstanbul’da 

özellikle AK PARTİ  üyelerinin çok meydana çıktığını düşünüyoruz çünkü biz teşkilatlara, teşkilatlarımız bizim, AK PARTİ  

teşkilatları üyelerine mesaj çekti, “Demokrasiyi korumak için meydanlarda toplanıyoruz.” diye. Bu bir emir cümlesi 

değil, sadece “Meydanlarda toplanıyoruz.” dedi. İnsanlar, vatandaşlarımız, İstanbullu hemşehrilerimiz bunu bir görev 

kabul ettiler ve sokaklara çıktılar. 15 Temmuzdan sonra şehit ailelerini ziyaret ettiğimizde veya gazi ailelerini ziyaret 

ettiğimizde çok farklı hikâyeler dinliyoruz ve gerçekten gurur duyuyoruz. Evinden çıkarken bayrağını gecekondusunun 

kapısına asarak âdeta şehit olmaya giden insanlar var. Helalleşerek evden çıkan insanlar var, abdestini alarak evden 

çıkan insanlar var, şehit olmak için evden çıkmışlar ve Allah da kendilerine rahmet eylesin diyorum, ailelerine de 

başsağlığı diliyorum, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Biz büyük bir milletiz, millet olmayı her ortamda yaşıyorduk 

ama böyle bir hain darbe girişiminde de bir kez daha kenetlenerek yaşadık.

8: “Siz Meclis'teyken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz?” Sosyal medya üzerinden alıyorduk, cep telefonlarımızdan 

kanallara bağlanarak alıyorduk şarjımızın yettiği kadarıyla haberleri takip ettik.

8: “Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili duygularınız nasıldı?” Tabii ki bizim bir sıkıntımız yoktu, biz 

orada milletin, devletin varlığı için, millî iradenin hâkimiyeti için görevimizin başındaydık. Ama bizim dışımızdaki 

ailelerimiz, dışarıdakiler bizim için çok tedirgin oldular. Bunu yaşıyorsunuz, sürekli arıyorlar, sürekli WhatsApp’tan 

yazıyorlar. Biz de orada iyi olduğumuzu, dışarıdaki haberleri bize naklediyorlardı, biz de onlara kendi duygularımızı 

anlatıyorduk. WhatsApp gruplarından yazışmaların çok etkili olduğunu düşündük, birbirimizi hep doğru yönlendirdik. 

Benim oğlum sık sık aradı, özellikle “Anne, Meclis'in üstüne bomba atıyorlar.” filan tabii onun birazcık gönlünü 

rahatlatmak için “Bunlar bomba değil oğlum, ses bombası, sıkıntı yok, gayet iyiyiz.” mesajları verdim ama tabii ki 

ekranda gördüğü zaman, o bombanın tahribatını gördüğü zaman herkes çok üzüldü. Özellikle anneme moral vermek 

adına mütebessim bir fotoğraf çekerek WhatsApp’tan kendisine gönderdim, hatta çekim yapıp gönderdim “Anne, 

yalnız değilim, bütün arkadaşlarımız burada, biz işimizin başındayız.” mesajını vermeye çalıştım, ne derece etkili oldu 

bilmiyorum ama o gün içinde âdeta dualar arşa yükseldi. Onlar orada bizim için dua ettiler, biz de Meclis'e hâkim çıktık. 

9: Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. Olağanüstü toplantı kararını gece Sayın Meclis Başkanımız 

ertesi gün toplanacağını zaten basına açıklamıştı, biz de birtakım usuli işlemler nedeniyle bürokratlarla kararı aldık, 

ertesi gün toplanacağını biliyorduk, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Anadolu’da olan -Cuma olduğu için 
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tatildi ve milletvekillerimiz Anadolu’daydı- milletvekillerimizin Ankara’ya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesiyle 

ilgili grup yönetimimiz hemen talimat gönderdi. Arkadaşlar havaalanlarına yöneldiler, uçakları kalkmadığından 

dolayı araçlarla yollara çıktılar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni o gün için açtık, bu çok önemliydi, genel başkanlar 

geldi konuştu, Sayın Başbakanımız konuştu, yabancı misyon temsilcileri vardı, yüksek yargının temsilcileri vardı, 

Genelkurmay Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanımız orada hain darbecilere bu milletin, bu devletin, bu yapıların güçlü 

olduğunu gösterdik. 

10: “Ülkemiz daha önce darbe görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbesini nasıl 

görüyorsunuz?” diyorsunuz. Ben 1961 doğumluyum, 1960 darbesini hatırlamıyorum fakat ailemde 1960 darbesiyle 

ilgili gazete kupürleri hâlâ durur. Yaşanan travmayı çok iyi biliyorum. 12 Eylül darbesinde İstanbul Hukuk Fakültesi son 

sınıf öğrencisiydim. Sağ sol olayları had safhadaydı arkadaşlarımızın okulda yaşadığı sıkıntıları biliyorduk. 12 Eylülde 

sabah kalktığımızda radyodan darbe olduğunu, sokağa çıkma yasağı konulduğunu öğrendik ve o an için sokağa 

çıkma yasağı konuldu, kurumlara el kondu ve antidemokratik uygulamalar başladı. 12 Eylülde vatandaşa bu kadar 

darbe gecesi mağduriyet yaşatılmadı. Bu sefer yaşadığımız gibi jetlerle vatandaşın üzerine gidilmedi, tanklarla ezip 

başı vücudundan ayrılmadı. Sabahleyin kalktık, darbe olmuştu, sokağa çıkma yasağı vardı ve darbe hukuku işlemeye 

başladı. Darbe hukuku çok makbul bir şey değil ama onun da bir hukuku var, bunu özellikle söylemek istiyorum. 

11: “Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesi başarısız olmasını…”

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açık olması. O gün TRT’de yayınlanan komik bildirinin tersine Meclis'e hâkim 

olduğumuzu, Meclis üyelerinin muhalefetiyle iktidarıyla Meclis'te olduğunu medya aracılığıyla, sosyal mesajlarla 

bildirmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok şükür ki güvenlik güçlerimiz içerisindeki bu küçük hain gruba 

millî ve yerli olan güvenlik güçlerimiz tepki verdi, refleks gösterdi, onları püskürttü, müdahale etmelerini engelledi, 

yerel yönetimlerimiz buna destek verdi ama biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın oylarıyla seçilip gelen 

milletvekilleri olarak emanete sahip çıktığımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tahliye etmeyeceğimizi, öldürseler bile 

buradan çıkmayacağımızın mesajını verdik. Bunun toplumda çok artı bir değer yarattığını görüyoruz. O gün başladı 

bu olumlu şeyler ama bugün de bunun artılarını, doğru bir davranış olduğunu, olması gereken bir davranış olduğunu 

görüyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle bir hainlik yaşatmasın, çok kötü bir durum, aynı karavanadan yiyen, aynı 

yatakhanede yatan insanlar birbirlerini öldürdüler, yanında yattığı, her türlü özelini paylaştığı mesai arkadaşını katletti. 

Tankın üzerine giderek “Yavrum, evladım yapma, etme.” diyen kadını katletti. Bu bir vahşilik. Allah onlara bir daha 

böyle bir fırsat yaratmasın. Biz demokrasi için, hâkimiyet için görevimizin başındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 

bildiğiniz gibi çok fazla aslında figürler vardır ama Genel Kurul Salonunda figür yoktur, Genel Kurul Salonunda 

semboller çok fazla değildir. Bizim için en önemli şey, kürsünün üzerinde yazan “Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir.” 

Evet, hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Biz de o milletin temsilcileri olarak görevimizi yapmak üzere görevimizin 

başındayız.

Teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum.
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25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

15 Temmuz günü akşam saatlerinde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere her ilde bir hareketlilik olduğu hem arayan 

arkadaşlarca, hem sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlanmıştı. Anormal bir durumun olduğu görülmeye başlanmış 

ancak henüz adı konulamamıştı. Askerî araçların, taşıyıcıların,  tankların sokaklarda görülmeye başlaması, uçak ve 

helikopterlerin havada hem de çok alçak uçuşlar yaparak hareket etmeleri artık çıplak gözle görülmeye başlanmıştı. 

İstanbul’dan da aynı şekilde bilgiler geliyordu. İlerleyen saatlerde Ankara’ da Genelkurmay, MİT, İl Emniyet Müdürlüğü, TRT, 

TÜRKSAT, Özel Harekât, Külliye etrafında yoğunlaşan askerî hareketliliği öğrendik. Polatlı’dan, Etimesgut’tan, Mamak’tan 

askerî araçların ve askerlerin sevk edildiği bize söylendi. Bu arada İstanbul’da köprülerin kapatıldığı anlaşılmıştı. Ankara 

milletvekillerimizle devamlı irtibat halinde idik. Ben araç içerisinde dışarıda hareket halinde idim. Yaşanılanların ve bu 

anormal durumun bir darbe teşebbüsü olduğu bilgisi artık netleşmişti. Ankara Milletvekillerimizle (Aydın ÜNAL, Ahmet 

GÜNDOĞDU, Jülide SARIEROĞLU, Fatih ŞAHİN) görüşmelerimizde Partimizin il başkanlığına mı, Genel Merkeze mi, yoksa 

TBMM’ye mi gidelim diye konuşmalarımız oldu. İl teşkilatımızla, Genel Merkezle de bu konuyu paylaştık. Zaten sosyal 

medya üzerinden de bu konuda yönlendirmeler vardı. TBMM’ye milletvekilleri olarak gitmenin orada bulunmanın 

gerekirse oradan da farklı şeylere karar verilebileceğini düşünerek her birimiz bulunduğumuz yerlerden Meclis'e doğru 

geçtik. Olayın bir darbe teşebbüsü olduğunu öğrenmiş olmamıza rağmen buna inanmakta zorlanıyordum. Böyle bir 

şeyin yapılmaya cüret edilmesi çok acıydı. Bu hainliği yapacak olanların olsa olsa ancak FETÖ olabileceğini düşündüm. Bu 

ülkeye, bu millete bu kalleşlik yapılmamalıydı. Derin bir üzüntü içerisinde ancak daha önce yaşanılan ve atlatılan, tertip, 

tuzak ve badireleri de düşünerek mutlaka bu da geçecek inancı ile Meclis'e geçtim.

Olayları duyduğumda zaten aracımla yanımda yeğenim Yasin Dursun ile hareket halindeydim. Bazı yollardaki askerî 

araçlar ve hareketlilikle Meclis'e giden yollarda trafik, kalabalık ve kargaşa vardı. Meclis'e daha erken yetişen Ankara 
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Milletvekillerimizden Jülide Sarıeroğlu, Ahmet Gündoğdu ve Aydın ÜNAL ile görüşmelerim sonrasında Meclis'in 

Dikmen Kapısından daha rahat girilebileceği söylenmişti. Oraya geldiğimde kapıda iki otobüs ile barikat yapıldığı ve 

az sayıda polis olduğunu gördüm. Kendileri ile konuşarak Meclis'in durumunu sordum. Bazı vekillerimizin geldiğini 

söylediler. Kendilerinin de azlıklarına rağmen herşeye hazır olduklarını söylemeleri ve karşı koyacaklarını söylemeleri 

ve gözlerindeki inanmışlık benim için anlamlı ve önemliydi. Allah’a emanet diyerek Meclis bahçesine geldim. Aracımızı 

Meclis ana girişine bırakarak içeriye girdim.  

Meclis'e giderken derin bir üzüntü, tarifsiz bir acı ve de hayretler içerisindeydim. Ülke genelindeki durumu, hassaten 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın irtibatını ve verecekleri talimatları takip etmeye ve ulaşmaya çalışıyordum. 

Askerî hareketliliğin yanında vatandaşların bölük bölük sokaklara çıktıklarını gördüğümde her neyi planlamış olurlarsa 

olsunlar hainlerin bunu başaramayacaklarına inandım. Ancak bunun için bedeller ödeneceğini ve bununda gerekirse 

kendimden başlamalıydı. Karanlık bir gece başladığı malumdu ama inşallah sabahı aydınlık olacaktı. Meclis'e dönük bir 

saldırı olabileceğini düşündüm ama büyüklüğü veya şekli konusunda tahminim olmadı. Zira her şeyi göze aldıkları ve 

her şeyi deneyecekleri aşikârdı.

Meclis'i açmış ve gelen vekiller ile birlikte Meclis başkanımızla birlikte açıklamalar yapılıyordu. Zaten artık her yere yoğun 

saldırıların olduğu da biliniyor ve görülüyordu. Zaman zaman alçak uçuş yapan uçak ve helikopterlerin sesi bomba etkisi 

yapıyordu. Meclis Genel Kurulunda iken ilk bomba düştüğünde onun tesiri ile toz, duman eşliğinde büyük bir sarsıntı 

yaşandı. O sırada konuşmalar yapılıyor ve bu konuşmalar cep telefonlarından ve ajanslardan yayın yapılıyordu. Bu 

saldırı ile kalkışmadaki vahşeti hissettim. KALKIŞMANIN MİLLETİN TA KENDİSİNE VE İRADESİNE YÖNELDİĞİNİ ANLADIM. 

Bombaların verdiği maddi ve fiziki hasarlar bir tarafa bu Gazi Meclis'e bugüne kadar yapılmamış bu hainliğin milleti 

hedef aldığını anladım. Meclis'in açılması ve çalışıyor olmasının anlamı ve önemi daha artmıştı. Muhtemelen planları 

ve stratejileri ve de psikolojileri bozulmuştu. Belki de milletin temsilcisi olarak seçildiğim günden beri Meclis'te olmamı 

anlamlandırdığım en önemli gün o gündü. Millet iradesine kastedenlere karşı, o iradenin temsilcisi olarak ve de o 

iradenin tecellegâhı olan Meclis'te idim.

Buraları gördükten ve zaten o zamanları da yaşamış biri olarak hainliğin, kalleşliğin, vahşetin bu topraklarda yaşanmış 

en büyüğü olduğunu anladım. Saldırıların sadece korkutmaya ve sindirmeye dönük değil, aynı zamanda cana kast 

olduğu da çok netti. Büyük hem de çok büyük bir badire atlatılmıştı.

Büyük bir vahşet ve hainlikle başlayan gecenin, sabahına doğru büyük bir zafere çevrildiğini görmek ve bilmek çok 

anlamlıydı. O gün olmam gereken yerde ve doğru yerdeydim. İktidar ve muhalefeti ile hep beraber bu teşebbüse 

dur demenin önemi fazlaydı. Egemenliğimize ve millet iradesine darbe yapılmaya çalışılıyordu, bunun da karşısında 

hepimiz önce millet ve vatandaş olarak ve sonrada o iradenin temsilcileri olarak karşı duruyorduk. Anlamlı, önemli ve 

bir o kadar da tarihe not düşülen bir gündü. Bu milletin bir ferdi olmanın onurunu hep beraber yaşıyor idik. 

Bu millet asil ve büyük bir millettir. Tarihi şanla doludur. Esaret ve zillet kabul etmemiştir. İradesine kastetmeye 

çalışanlara fedai can pahasına iman dolu göğsünü siper etmiştir. Tanka, topa, tüfeğe, uçağa geçit vermemiştir. Belki 
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Cumhuriyetin ilanından itibaren ikinci defa kurucu iktidar olmuştur. Mesele vatansa gerisi teferruattır diyerek her 

kesimden insan sokak, cadde ve meydanlara inmiştir. Şehitlerimizin emaneti bu vatana sahip çıkılmıştır. Ezanlar, 

dinmesin, bayrak inmesin diye eşi benzeri görülmemiş bir destan yazmıştır. Bu destan hep şerefle anılacak ve tarihe 

altın harflerle yazılacaktır. Bu millete can borcumuz vardır.

Dışarıdan haberleri telefon ile ve sosyal medya üzerinden zaman zaman da izleme fırsatı bulduğumuz televizyondan 

alıyordum. O anlarda ne kendimi ve ne de dışarıdaki yakınlarımı düşündüğümü hatırlamıyorum. Sadece Sayın 

Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı takip ettik tüm arkadaşlarla. Teşkilatlarımızdan, yakınlarımızdan ve 

tanıdıklarımızdan gazi ve de şehitlerimiz oldu. Zaten tüm gazi ve şehitlerimiz de hepimizin ve bu milletindir.

Zaten o geceden beri hep açık olan Gazi Meclis demokrasi zaferine uyanan bir aydınlık günde büyük bir şeref ve onurla 

açıldı. Bizlerde bu onur ve şerefe ortak olduk.

Daha hain, daha kalleş, daha vahşi bir teşebbüstü. Teşebbüsteki vahşet sonrasına ilişkin de neler planladıklarını 

gösteriyordu. Sureti haktan görünen ahir zaman yezitlerinin son çırpınışlarıydı.

Bu darbe girişiminin başarısız olmasında bir birinden bağımsız veya birbirini etkileyen pek çok sebepler vardır. Ancak 

bunlardan en önemlileri Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları ve bizzat kendisinin mi milletin bir lideri olarak 

alanlarda olmasıdır. Aynı zamanda Sayın Başbakanımızın açıklamaları ve meseleye vaziyet etmesi de çok önemlidir. 

Belki darbecilerin planlamadıkları, tatil olmasına rağmen, Meclis'in açılıp çalıştırılmış olması da çok anlamlı olmuştur. 

Stratejilerini ve de psikolojilerini bozmuştur. Oradaki birlik görüntüsü de tüm ülkeye pozitif katkı sağlamıştır. Ancak 

tüm bunlarla birlikte bu destanın asıl kahramanı zaten bizzat kendisine yönelen bu darbeye karşı duran Milletimizin ta 

kendisidir. Asıl kahraman millettir. Biz sadece milletimizin kahramanlıklarını anlatmaya çalışıyoruz.

Allah böyle günler bir daha göstermesin inşallah. Bu millet yeni bir istiklal mücadelesi vermiş ve büyük bir zafer 

kazanmıştır. Millet kurucu iktidardır. 
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26. Dönem Kilis Milletvekili

1- 15 Temmuz akşamı İncek'te bir lokantada arkadaşlarla oturduğum esnada bir arkadaşımın telefonu ile gecenin 
sıkıntılı olduğunu ilk kez o an öğrendim. Yaklaşık 21.30 sularında beni arayan o arkadaşım telefonda ‘’Abi yerin sağlam 
mı ve  güvende misin?" gibi o an oldukça anlamsız gelen ancak daha sonra haklı bir endişeye sahip olduğuna inandığım, 
ummadığım bir soru ile karşılaştığımda neden böyle bir soru sorduğunu söylediğimde ‘’..Abi şu anda Ankara'da jetler 
alçaktan uçuyor, İstanbul'da ise köprü kapatılıyor..’’ gibi ilginç bir açıklamada bulunmasına rağmen ben inatla böyle bir 
şeyin olamayacağını, söz konusu uçuşların eğitim uçuşu bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söylememe rağmen 
fikrinde inat edince İstanbul Valisi meslektaşım arkadaşım Vasip Şahin’i aradım. İstanbul Valisinin telefonu çalmasına 
rağmen cevap vermeyince bunun üzerine emniyetten sorumlu Vali Yardımcısı ve yine meslektaşım arkadaşım Nurullah 
Naci Kalkancı’yı aradım. O da bana duyduklarımın doğru olduğunu, kendisinin de Köprü kapatıldığı için motorla 
karşıya geçtiğini ve Vilayete gitmek üzere yolda olduğunu söyledi ancak 10 dakika sonra tekrar beni arayarak Vilayetin 
etrafının sarılı olması üzerine Valilik binasına yaklaşamadığını ama buna karşılık içerdeki güvenlik güçlerine herhangi 
bir müdahale hâlinde ateş emri verdiğini, kendisinin de en yakın emniyet müdürlüğüne geçtiğini söylemesi üzerine 
konunun ciddi bir olay olduğunu düşündüm ve birlikte olduğum arkadaşlara durumu olduğu gibi aktardım. Orada böyle 
bir kalkışmaya kimin yeltenebileceği üzerine çeşitli görüşler söylenirken aklıma ilk gelen FETÖ'nün böyle bir kalkışmaya 
yeltenebileceğini ancak böyle bir kalkışmanın da milletin ayakta olduğu bir saatte olması ve artık bugünkü milletin dik 
durması sonucu böyle bir ihanetin de kadük ve başarısız kalmaya mahkum olduğunu ve bu olayın Talat Aydemir olayı 
gibi bir olay olarak tarihe geçeceğini söyledim. Bulunduğumuz yerden ayrılarak eve doğru giderken ORAN civarında 
TRT'ye yaklaştığımda yolun kapalı olduğunu gördüm.  Bu arada Grup Başkanvekilimiz Aksaray Milletvekili Sayın İlknur 
İnceöz’ü telefonla arayarak durumu ve ne yapmamız gerektiğini öğrenmeye çalıştım. İlknur Hanım bana bir karışıklık 
olduğunu ancak nasıl davranacağımız konusunda Genel Merkezden ve Genel Başkanımızdan talimat beklediklerini 
söyledi. Bu esnada karşılıklı fikir alışverişi esnasında kendisine  ‘’.. bütün darbelerin ortak özelliğinin Türkiye Büyük Millet 
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Meclisini kapatmak olduğunu buna karşılık bizim de bunu başarısız kılmak için her ne pahasına olursa olsun TBMM'ye 
gidip Meclis'i açmamız gerektiğini belirttim.  Bu görüşmenin ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu 
Başkanı Celalettin Güvenç arkadaşımla yaptığım telefon görüşmesinde bana kendisinin Emniyet Genel Müdürlüğü ne 
uğradığını orada bir kriz masası kurulduğunu ve o an itibariyle Meclis'e geçmekte olduğunu, Meclis'in Dikmen Kapısının 
açık olduğunu benim de  o kapıyı kullanabileceğimi söyledi. Bu arada eve gelip, üzerimi değişip çıkacağım esnada 
mutlak surette bir direniş gösterilmesi gerektiğine olan inancımdan dolayı evde şahsıma ait silahları almak istememe 
rağmen eşim ve kızımın arkamdan gelmesi üzerine onları panik havasına sokmamak için silahları tekrar bıraktım.

2- Kendi kullandığım aracımla Meclis'e doğru yola çıktım. Yolda bir panik havası seziliyor ve uçaklar alçaktan uçup halkı 
tedirgin ediyordu. Bu arada açık bazı bakkal ve büfelerin önünde kuyrukların ve banka ATM'lerinin  önünde kuyrukların 
olduğunu gördüm. Dikmen Kapısına geldiğimde kapının otobüslerle kapatıldığını ve polislerin birbirlerine ‘’..arkadaşlar 
misliyle mukabele edeceğiz ve mutlak surette direneceğiz…’’ diyerek alçaktan uçan jetlere doğru siper aldıklarını, 
namlulara mermi sürdürdüklerini gördüm. Meclis'e girişin yasak olduğunu söylediklerinde milletvekili olduğumu 
söylemem üzerine bana kaldırımların üzerinden yol verip yardımcı olmaları üzerine Meclis bahçesine ve oradan da 
Genel Kurula milletvekili arkadaşlarımın yanına geldim.

3- Meclis'e gelirken tarihi bir olay yaşadığımın farkındaydım.  İnsanların hayatlarında belli bir anda sergiledikleri 
tavrın onların kaderlerini belirleyeceğini ve o anda edindikleri sorumlulukların herhangi bir emir olmayıp, kaderin 
kendilerine yüklediği bir görev olduğunu düşünerek bu duygularla bir an önce Meclis'e gitmem gerektiğine dair bir 
acelecilik içerisindeydim.  Genel Kurulda Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın konuşması, yine o an Meclis'te 
bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili  ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilinin konuşmalarının  
bir özel televizyon kanalı tarafından naklen verilmesi üzerine yakınımda bulunan milletvekili arkadaşlarıma darbelerin 
ortak noktası Meclis'i kapatmak, susturmaktır. Şimdi bu naklen yayın üzerine mutlak surette hainler çileden çıkacak ve 
mutlaka Meclis'i bombalayacaklar dedim. Bunu söylerken belki okurken inanmadığımız bir bilim kurgu romanı olan 
Metal Fırtına'nın ben de bırakmış olduğu izlenim  beni etkilemiş olabilir ve bu sözü söylememden yaklaşık 10 dakika 
sonra da zaten hepimizin bildiği üzere millet iradesinin tecelligâhı olan yüce meclisimiz hainler tarafından bombalandı.

4- Bombalama sonrasında oluşan panik sırasında bazı arkadaşlar bulunduğumuz yeri terk etmemiz gerektiğini ve 
sığınağa inmemiz gerektiğini söylerken milletvekili arkadaşlarıma demokrasinin bu ülkede bir bedel ödemeden 
kabul edildiğini bu bedel ödenecekse işte bu akşam bu bedelin ödenmesi fırsatını kaderin bize verdiğini ve bunun 
için de Genel Kurulu terk etmememiz gerektiğine dair düşüncelerimi arkadaşlarıma aktardım. O anki düşünceme göre 
bazılarımız belki ölecek bazılarımız yaralanacaktık,  ancak bu ödeyeceğimiz bedel demokrasinin bu ülkede bir daha 
kesintiye uğramaması için bir bedel olacağını bir çok arkadaşa ifade ettim ve o sırada gelen bir telefon haberi ile Meclis'i 
bombalayan helikopterin de düşürüldüğünü söylemeleri üzerine hainlerin moralinin bozulması için o an kürsüde 
konuşan Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'a giderek bunun açıklanmasını doğru olacağını belirttim, o da bunu kürsüde 
belirtti.  Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalayanların kirli emellerine ulaşmak, ülkeyi bölmek ve millet iradesine el 
koymak için gerekirse bu ülkede kardeş kavgası çıkarmayı ve on binlerce cana kıymayı göze aldıklarını görünce irkildim.

5- Meclis güvenlik görevlilerinin ısrarları sonucu sığınağa inmemizden yaklaşık 40-45 dakika sonra sessizce Basın 
Kapısından çıkarak Meclis'in arka bahçesinden çıkarak yukarıda neler olduğunu görmek istedim. Gördüğüm manzara 
gerçekten ürperticiydi, Meclis'te karartma uygulanmıştı. Halkla İlişkiler Binası ile Ana Bina arasındaki yolda ağaç ve 
dalların kaldırımları yolu kapattığını görüp, karanlıkta üzerlerine basarak geçtiğim esnada alçaktan uçan hainlerin 
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kullandığı iki jetin önce alçaktan uçarak Meclis'in üzerinden geçtiğini, arkasından gelen ve benim de üzerimde bulunan 
helikopterin Meclis'in üstünde iken Genelkurmay Karargâhı önünde tekbir seslerinin geldiği istikamete doğru yaylım 
ateşi açtığını bizzat gördüm. İşte o an yaşadıklarım bende bir kâbus çağrışımları oluşturmasına rağmen bu bir kâbus 
değil hainlerin bir darbe girişimiydi. Çünkü TBMM'nin bombalanması, Genelkurmayın ateş altına alınması ancak 
ülkenin bir düşman istilası karşısında uğrayabileceği bir durumdu. Hızla Ana Binaya 2 No'lu Kapıdan girerken peş peşe 
iki bombanın gürültüsüyle bir kez daha sarsıldım. O esnada meclis fuaye alanı daha hasara uğramamıştı, sadece bahçeye 
açılan kapılar pencereler kırılmıştı. Sabah gün ağardığında ve halen Genelkurmaydan silah sesleri gelirken bahçeye 
çıkıp Meclis'i ve bombalanan yerleri gördüğümde, sonucu ne olursa olsun mutlak surette hainlerin kafalarındaki işi 
bitirmek için öldürmede sınır tanımayacaklarına,  inanmış ruhlarını ve bedenlerini kiralamış değil satmış olduklarını 
görüp bir kez daha ürperdim. Dolayısıyla bunu planlayan yapan veya yaptıranların bırakın Türk ve Müslüman olmayı 
insan dahi alamayacaklarına inandım.

6- Anayasa'ya göre siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ancak siyasi partilerin faaliyet alanı olan o 
serbestliği tanıyan demokrasi ortadan kaldırılıyorsa işte o an parti ayrımının gözetilmemesi gerektiğini düşündüm ve 
bu bilincin de  bir parti hariç o an parlamentoda olan  tüm partilerde olduğunu memnuniyetle müşahede ettim. Bu da 
bize eğer iktidar ve muhalefet yapmanın uygun zemini, olmazsa olmaz şartı olan demokrasi ihlal ediliyorsa öncelikle 
yapılması gereken şeyin demokratik ortamın tesis edilmesi gerektiğini düşündüm ve bu düşüncenin tüm partililerde 
gizli bir anlaşma yapılmış gibi bir konsensüs sonucu uygulamaya geçildiğini görünce artık bu ülkede demokrasinin 
bir daha sekteye uğratılamayacağına inandım. Bu konuda milletin ve onun seçtiği temsilcilerinin bir daha bu tür 
girişimlere canları pahasına karşı koyarak engel olacaklarını bir kez daha görerek demokrasinin bu topraklarda kök 
saldığını gördüm ve mutlu oldum. 

7- Dün Antep’te, Maraş’ta, Kilis'te Fransızları, İzmir'de Yunanlıları, Akdeniz'de İtalyanları mahremine bastırmayarak 
kovan kahraman ve asil ecdadın kendisine yakışan torunları atalarından aldığı ruh ve şuurla kökü dışarda kalbi ve beyni 
satılmış dış güçlerin piyonu hainlere canı pahasına istiklaline ve istikbaline göz dikenlere karşı koyabileceğini 242  şehit 
2500 civarında yaralı vererek bir kez daha göstermiştir.  Bu toprakların dualı topraklar olduğunu, bu topraklarda yaşayan 
Müslüman Türk'ün bağımsızlık ve özgürlüğünü,  vatanını, istiklalini ve istikbalini korumayı aziz bir görev bildiğini bir kez 
daha göstermiştir.  Bu konuda Antep savunmasının sembol ismi Şahin Bey'in dediği gibi ..vatan ve namus uğruna istiklâl 
ve istikbal aşkına ölmeyi ağustos ayında soğuk su içmekten daha lezzetli bulduğunu… bir kez daha göstermiştir. İşte 
bu duygu ve davranış eminim bu millete kefen biçmeye yeltenenlere, hakkında karar almaya cüret edenlere eminim iyi 
bir ders olmuş, bundan sonra da böyle bir cüreti akıllarına bile getiremeyeceklerini öğrenmişlerdir.

8-  Meclis'te bulunduğumuz esnada yanımızda bulunan cep telefonları sayesinde yakınlarımızdan ve bir miktar dışarda 
olup bitenlerden haber alıyorduk. Ayrıca sığınakta Sayın Meclis Başkanımız, Adalet Bakanımız, Aile ve Sosyal Planlama 
Bakanımız ve diğer milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte sığınakta bulunan bir televizyon vasıtasıyla da bilgiye 
ulaşabiliyor idik. Şunu samimiyetle söyleyebilirim ki hiç bir zaman ölüm aklıma gelmemiştir. Kaderin bize çizdiği bir yol, 
yüklediği bir görev ve bir rol varsa, kalbinizde iman, birazcık şuur da varsa korkunun yersiz olduğuna inananlardanım. 
Yine korkuyu korkutmadıktan sonra sadece bir kere vereceğimiz bir canı hiç olmazsa istiklal ve istikbal uğruna vermeyi 
göze aldıktan sonra korkunun olmayacağına inananlardanım. Ancak özellikle çocuklarımın eşimin ve yakınlarımın sık 
sık telefonlarına cevap verirken onları teselli etmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Kader ne yazmışsa onun tecelli edeceğine 
ve kadere iman etmenin de  imanın şartlarından olduğunu söyleyerek onlara teselli veriyordum. Onlar evde benden çok 
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daha gergin ve korku içinde idiler. Onların da güven içinde olduklarını düşünerek hiç endişe etmediğimi biliyorum. Hain 
darbe girişimi esnasında yaralanan veya şehit olan herhangi bir yakınım olmadı.

9- 16 Temmuz günü toplanan TBMM Kurtuluş Savaşını yöneten Gazi Meclis bu kez ikinci kez gazilik unvanı alarak tarihe 
not düşülmüştür. İşte bu paye dünya milletler ailesi içerisinde hiç bir millete sahip olmayacak bir nişan, bir payedir. 
Böyle bir milletin ferdi olmaktan son derece mutlu, böyle bir Gazi Meclis'in üyesi olmaktan da son derece onurluyum. 
Torunlarımıza bırakacak bir şeref bir paye sahibi olduğuma inanıyorum. Sadece bu uğurda can veren şehitler kervanında 
yer alamamanın burukluğunu yaşıyorum. Yaşadığımız bu meşum olayın ülkemizde bir daha hiçbir hain şer odağının 
böyle bir olaya yeltenemeyeceğini görerek de milletim ve onun temsilcileri olan milletvekili arkadaşlarımla da gurur 
duyuyorum.

10-  Bu topraklar Osmanlı'nın son döneminde yaşanan Bâb-ı Âli Baskını ile ilk darbe girişimi ile tanışmıştır. Daha sonra 
da 1960 darbesi, 1971 muhtırası ve yine 1980 ihtilali, 28 Şubat ve 27 Nisan millet iradesine müdahalelerini yaşamıştır.  
Ancak yaşamış olduğumuz bu hain darbe girişimi yukarıda sayılanlar ile hiçbir ortak özellik taşımamaktadır. Çünkü 
yukarda saydığımız demokrasiye müdahale girişimleri, yönetime el koyma veya el koyma girişiminde bulunabilmeyi 
belirtme talihsizlikleredir. Bunların hiçbirinde milletin kendi vergileriyle alınan dış düşmanlara karşı ve içteki bölücü ve 
yıkıcı hainlere karşı kullanılmak üzere alınan silahlar milletin kendisine asla yöneltilmemiştir. İşte bu nedenle, bu hain 
girişim diğer demokrasiye müdahalelerden farklı bir özellik taşımaktadır. Olaya sadece FETÖ olayı şeklinde baktığımızda 
ben yanılacağımıza inanıyorum. Çünkü bu bir ortak girişim darbe kalkışmasıdır. Bu girişimin yandaşları ise suçüstü 
basılan, darbecileri saklayıp kollayanlar, onların batılı işbirlikçileri ve iktidar karşıtı olup, her ne kadar aynı düşüncede 
olmasa da düşmanımın düşmanı dostumdur düşüncesinden hareket eden içerdeki hainlerdir. Bu hainler suçüstü 
basılmanın vermiş olduğu suçluluk duygusuyla hain davranışlarını bugün de sürdürmektedirler. Bundan dolayı bizlere 
düşen görev yeni bir devlet kuruluyor gözüyle bakarak olayları ve zamanı iyi okumak, ona göre de davranmak olduğuna 
inanıyorum.

11- Daha önce bahsettiğim gibi bütün darbelerin ortak özelliği millet iradesinin tecelli ettiği Meclis'i kapamak, ondan 
sonra da millet iradesine ipotek koymak ve bunun üzerine de milletin kaderi üzerinde eylem ve işlemlerde bulunmaktır.  
15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan olarak milletinin önünde ölümü göze aldığını belirtmesi, 
buna inanan milletin de Başkomutanının işarı üzerine meydanları doldurması, milletin seçtiği temsilcilerinin de canları 
pahasına Meclis'i açık tutmaları hainlerin sonlarını getirmiştir. Bu millet Sayın Cumhurbaşkanıyla birlikte ölümün 
üstüne giderek ölümü ve korkuyu korkutmuş, iradesine göz dikenlere hak ettikleri cevabı vermiş istiklal ve istikbaline el 
vurdurmamıştır. Saygılarımla.
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Anayasa Komisyonu Başkanı
24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

15 Temmuz darbe girişimini nasıl haber aldınız ve haber karşısında ilk tepkiniz ne oldu?

15 Temmuz günü akşam 16.00’ya kadar Ankara’daydım. 16.00’da uçakla önce İstanbul’a, ardından ailemin yanına, 

Tekirdağ’a geçtim. Saat 22.00’ye doğru birkaç arkadaş ve danışmanım, Ankara’da ve İstanbul'da olağan dışı 

hadiselerin gerçekleştiği yönünde bilgi ilettiler. Bu haberlerin ardından, Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç 

Bey beni aradı. Engin Bey bana, FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini düşündükleri bir darbe girişimi olduğunu, ağırlıklı 

olarak Jandarma ve Hava Kuvvetleri içinden bir grubun bu girişimi yönlendirdiğini aktardı. Engin Bey, bu bilgilerin 

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine de iletildiğini de ekledi. Durumun vahameti sebebiyle meşgul olabileceği 

düşüncesiyle Cumhurbaşkanımızı değil, önce özel kalem müdürünü aradım. Telefonuna ulaşılamıyordu. Bu sefer 

bizzat Cumhurbaşkanımızı cep telefonundan aradım. Bana ulaşan bilgileri kendisine aktardım, talimatlarını sordum.

Bu görüşme saat kaçta oldu ve neler konuştunuz?

Görüşme 22.30 civarında oldu. Başta teşkilatlarımız olmak üzere vatandaşlarımızın harekete geçerek il başkanlıkları 

önünde toplanmasının iyi olacağını söylediler. Bense, bütün il binalarımızın şehrin merkezinde olmadığını, şehrin 

merkezî meydanlarında, hatta vilayet önlerinde toplanmak gerekebileceği kanaatimi arz ettim. Son olarak Tekirdağ’da 

bulunduğumu, başka bir yere intikalim için talimatları olup olmadığını sordum. O saat itibarıyla Tekirdağ’da kalmamı 

ifade ettiler, kendisinin Dalaman’dan Ankara’ya veya İstanbul’a geçmeye hazırlandığını, havaalanlarında denetimin 

sağlanması için vatandaşların buralara yönlendirilmesini de söylediler. Ben de bu görüşmenin hemen ardından 

milletvekili mesaj grubumuza Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunun iyi olduğunu, herkese selamı olduğunu ilettim. 
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Vermiş olduğu talimatları hem milletvekillerimizle hem de İstanbul ve Ankara teşkilatlarımızla paylaştım. Birçok 

arkadaşımızın benzer tutumlar ve paylaşımlar içinde olduğunu biliyorum; bu sadece bana ait kısmı bakımından 

söyleyebileceklerim.

Sonrasında gece nasıl gelişti?

Bu görüşmenin ardından vakit kaybetmeden Tekirdağ Valiliğine geçtim. Vilayetin önünde vatandaşlarımız toplanmaya 

başlamıştı. Yeri gelmişken şunu da belirteyim; 15 Temmuz gecesi Tekirdağ Valiliğinin önüne ilk gelen grup, kalabalık 

bir Roman topluluğuydu. O gece Roman kardeşlerimiz destansı bir destek verdiler ve ilk davranan grup oldular. 

Meydanda toplanan halka, bir aracın üzerine çıkıp bilgi verdim ve ardından Valiliğe geçtik. Valilikte gece boyu 

görüşmeler yaptık. İstanbul Valisiyle, İstanbul İl Başkanımızla ve birçok isimle görüştük. Trakya’nın çeşitli bölgelerinden 

gelen askerî hareketlilik haberlerine karşı tedbirleri konuştuk. Nihayet sabah İstanbul’a geçerek Cumhurbaşkanımızla 

Atatürk Havaalanı’nda görüştük. Niyetimiz, Atatürk Havalimanı’ndan uçakla Ankara’ya geçmekti. Fakat hava güvenliği 

konusunda alınan tedbir gereği milletvekillerini taşıyan uçak kalkmadı ve bizler de milletvekili arkadaşlarımızla beraber 

kara yolunu kullanarak Ankara’ya geçtik ve Meclisteki olağanüstü oturumun sonuna yetişebildik.

Siz böyle bir darbe bekliyor muydunuz?

Ben Türkiye’nin 27 Mayıs’tan sonraki siyasi sürecini ‘düşük yoğunluklu darbe rejimi’ olarak tanımlıyorum. Bu darbe 

rejiminin tasfiyesi ve demokrasinin kökleştirilmesi için 2002’den bu yana AK PARTİ iktidarlarının yürüttüğü bir 

mücadele var. Bu mücadelede büyük mesafe kat edildiğini, vesayet odaklarının önemli ölçüde zayıflatıldığını biliyoruz. 

Fakat bildiğimiz bir başka gerçek de Türkiye’nin güçlendiği her dönemde dışarıdan kurgulanan darbe senaryolarının 

hayata geçirildiği... Bu anlamda Türkiye’nin elde ettiği her güçlü pozisyon bir darbe ihtimalini az çok içermektedir. 2013 

Mayıs’ından itibaren Türkiye’nin ekonomik ve siyasi türbülansa sokulmak istenmesini bu zaviyeden görmeliyiz. Hem bu 

durum, hem de FETÖ’nün gittikçe köşeye sıkışması, bu türden bir kamikaze saldırısını akla getirmekle birlikte somut 

bir darbeye kalkışacakları yönünde kesin bir değerlendirmemiz yoktu. Fakat örgütün çılgınca bir saldırı yapabileceğini 

şahsen ben düşünüyordum.

Darbe girişiminin zamanlaması ile ilgili ne söylersiniz?

Darbenin zamanlaması ile ilgili olarak içeriye ve dışarıya ayrı ayrı bakmak gerek. Malum, 17-25 Aralık’tan itibaren siyasi 

ve sosyal alanda bu örgüt sürekli ağır yenilgiler yaşadı. Aslında bu örgütün şahsında o yenilgileri yaşayan, darbelerin 

arkasındaki güçlerdir. FETÖ burada, dışarıda tezgâhlanıp içeride dolaşıma sokulan bir yıkım planının aparatıdır. FETÖ’yü 

kullanışlı ve iş birlikçi bir aparat olarak tasarlayanlar, bu örgütün güçlü olduğu askerî ayağa dönük, yaklaşan YAŞ 

tasfiyesini elbette öngörüyorlardı. ‘Baskın basanındır’ mantığıyla önce davranmak istediler. Ama hesaplayamadıkları 

bir şey oldu. Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ile milletin iradesini sahiplenişi ve inatçı mücadelesi darbecileri ve onların 

şahsında dış odakları alt etti. Bu darbe girişiminin içerideki gelişmelerden çok, dışarıdaki yeni dönüşümlerle alakalı 

olduğunu da belirtmeliyim.



Gazi Meclis'te O Gece

558

Hangi dönüşümler etkili oldu bu darbe girişiminde?

Türkiye iki yüz yıldır Batı kampında yer alan, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da tarafını NATO üyesi olmak şeklinde 

belirlemiş bir ülke... Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yeni dünya düzeninde Türkiye’ye biçilen rol, sadık ve 

sorgulamayan bir NATO üyesi olmasıydı. Türkiye, sözlerine ve ittifaklarına bağlı olmayı sürdürmekle birlikte, çevresinde 

gelişen olaylara karşı suskun kalmadığı andan itibaren geniş bir yıkım kampanyasına muhatap olmaya başladı. Eski 

Türkiye’nin çarçabuk teslim olacağı bu komploları Türkiye bugüne kadar büyük bir başarıyla savdı ve her saldırıdan daha 

da güçlenerek çıkmasını bildi. Tabii şunu da eklemek zorundayız ki, bu saldırıların hedefindeki kişi, Cumhurbaşkanımız 

Recep Tayyip Erdoğan’dı. Asıl amaç ondan ve temsil ettiği millî siyaset anlayışından kurtulmaktı. Fakat milleti de, 

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı da altedemediler.

Tam da bunu sormak istiyorum; 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğratılmasında Tayyip Erdoğan’ın liderliği nasıl 

bir rol oynadı?

Liderlerin gücü, kriz dönemlerinde ve özellikle de bu tür darbeler sırasında ortaya çıkar. Tayyip Erdoğan, o gece darbeyi 

ezen iradenin öncüsü olmuş ve süreci ustalıkla yönetmiştir. Bakın, 1953 Ağustos’unda İran’da ABD-İngiltere servislerince 

Ajax operasyonu adıyla düzenlenen bir darbe var. Darbenin amacı, İran petrollerini millîleştiren Muhammed Musaddık’ı 

düşürmek... Musaddık, vatanını seven ve siyasette cesur bir isim. Fakat darbenin nihai aşamasında yeterince basiretli 

ve kararlı davranamadığı, halkı sokağa çıkarmadığı için iktidar darbecilerin eline geçti. Türkiye’de yaşanan darbeleri 

hatırlayalım. Siyasetçiler, ‘Menderes-Polatkan-Zorlu’ akıbetiyle korkutulduğu için darbeciler istedikleri zaman yönetime 

el koyabildiler. Millet adına korumaları gereken irade cuntaların ellerine geçerken siyasetçiler şapkalarını alıp gittiler. 

Darbecilerin öngöremediği husus tam da bu oldu. O gece Türkiye’nin başında Tayyip Erdoğan olduğu gerçeğini hesaba 

katmamak, darbecileri ve efendilerini hüsrana uğrattı. 

O gecenin millet adına bir onur gecesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Milletin o geceki tavrı için tespitleriniz neler?

Nasıl ki Kurtuluş Savaşı ezilen milletler için bir işaret fişeği idiyse, 15 Temmuz darbe girişimine karşı takınılan tavır da 

darbeler ve iş birlikçi yöneticiler tarafından boyunduruk altında tutulan Batı dışı ülkeler için öyle bir başarı örneğidir. 

Burada, Tayyip Erdoğan’ın tarihî nitelikteki liderliğine ilaveten milletin verdiği korkusuz mücadeleyi de iyi anlamak 

zorundayız. Millet, darbenin memleket için yıkım ve yoksulluk getirdiğini her zaman biliyordu. Fakat geçmiş darbelerde, 

gücü, öz güveni ve lideri yoktu. Burada Tayyip Erdoğan’ın bir özelliğine işaret etmek istiyorum. Tayyip Erdoğan siyaset 

sahnesine tepeden getirilmiş bir isim değildir. Bazıları gibi, parti kongrelerinde aldığı beş yüz delege oyuyla Başbakan 

ve Cumhurbaşkanı olmuş da değildir. Tayyip Erdoğan, en genç yaşlarından itibaren millete dokunarak, tabanda güç 

kazanarak, seçilerek bulunduğu konumlara gelmiştir.

Bunun 15 Temmuz’da sergilenen liderliğe ve milletin darbe karşısında gösterdiği dirence yansıması ne olmuştur?

Tayyip Erdoğan, çok erken yaşlarından itibaren Türkiye’yi karış karış dolaşmış, en küçük beldelere kadar giderek 

insanlara Büyük Türkiye davasını anlatmıştır. Neticede milletle arasında derin bir bağ oluşmuştur. Bu yüzdendir ki, 

Cumhurbaşkanımız o gece meydanlara ve havaalanlarına çağırdığında, milletimiz bir an duraksamadan liderinin 
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davetine uymuştur. Millet bu çağrıya uymuştur, çünkü Tayyip Erdoğan’ın da cesaretle meydanda olacağına itimadı 
tamdır. 15 Temmuz’u bir kahramanlık tablosu hâline getiren, kararlı liderle cesur milletin bütünleşmiş ve çelikleşmiş 
iradesidir.

15 Temmuz FETÖ’nün gerçek yüzünü gösterdi. FETÖ, diğer terör örgütleriyle de iş birliği yaptı. Bu konuda 
değerlendirmeniz ne olur?

FETÖ, AK PARTİ’nin vesayetle mücadelesine kendisinin yeni vesayet odağı olacağı hevesiyle bir müddet destek 
verdi. FETÖ’nün bu desteğinde samimi olmadığını, amacının eski vesayet odaklarından boşalacak konumlar olduğu 
hususunda daha 2011 yılından itibaren muhataplarının gayet iyi bildiği girişimler ve hamleler oldu. Bazıları meselenin 
mübalağa edildiğini düşündüler. Bu arkadaşlarımızın çoğunluğu iyi niyetliydi. Böylesi bir ihanet tablosunu millî ve 
manevi değerlere bağlılıktan söz edenlere konduramıyorlardı. Fakat 15 Temmuz’un şüpheye yer bırakmayacak ölçüde 
berrak biçimde ortaya koyduğu husus, FETÖ’nün dışarıdan kurgulanmış bir ihanet hareketi olduğudur. Ve bu amaca 
ulaşmak için ne kadar canileşebilecekleri de açıkça ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle şunu açıkça söyleyebiliriz ki,           
15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, Türkiye’ye yönelik bir işgal girişimidir. Türkiye’nin şerefli askerî üniformasını 
giyen FETÖ’cü subaylar, gidip yabancı ülkelere sığındılar. Bunu içine sindirebilen bir örgütün Türkiye düşmanı terör 
örgütleriyle iş birliği yapması tabiidir ve bunu yapmışlardır. 

Kararlı liderle cesur milletin iradesi 15 Temmuz gecesi o darbe girişimini engelledi. Peki ya bu girişim başarılı olsaydı 
Türkiye nasıl bir 16 Temmuz’a uyanacaktı?

Eğer bu darbe girişimi başarılı olsaydı, on yıllarca devam edebilecek ve neticesi her hâlükârda yıkım olan bir kaos 
dönemine girecektik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere on binlerce insanın katledileceği, yüz binlercesinin 
hapsedileceği ve milyonlarca kişinin mağdur edileceği bir terör ve sindirme dönemi açacaklardı. Bu arada, doğan otorite 
boşluğu sebebiyle Türkiye’nin bir kısmı işgal altına girecek ve ülke uluslararası müdahaleye açık hâle getirilecekti.                     
15 Temmuz’dan bir gün önce bu öngörülerde bulunsak, belki birçok kimse bunların mübalağalı olduğunu söylerdi. 
Fakat, sivillerin üzerine ateş açıldığı, Cumhurbaşkanının şehit edilmek istendiği, Meclisin bombalandığı o meş’um 15 
Temmuz gecesini yaşadıktan sonra şu söylediklerimize kuşkuyla bakan sanırım kimse kalmadı. Bu vesileyle şu hususu bir 
kez daha tekrar etmek isterim:  Türkiye’de darbeler, sadece seçilmişlerin iktidarını çalan gayrimeşru hadiseler olmanın 
ötesinde, yabancı desteğiyle milletin ve devletin istikbaline kasteden ihanet hareketleridir. 15 Temmuz da böyledir.  
Ve 15 Temmuz gecesi selaların ve ay yıldızlı al bayrakların gölgesinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlarda 
ihanet girişimine karşı duran milletimiz, sadece demokrasiyi değil, aynı zamanda vatanı ve milletin istikbalini 
korumuştur. Allah şehitlerimizden ve emeği geçenlerden razı olsun, bu inançlı milletin de her daim yardımcısı olsun. 

Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP ile yapılan bu röportaj, 

Nil Gülsüm GÜL KURT'un "Net Duruş" adlı kitabından 

iktibas edilmiştir..
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Gazi Meclis'te O Gece

Mustafa YENEROĞLU

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı
25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili

1. Soru: Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Mustafa Yeneroğlu: Zannedersem saat 21.00 civarındaydı, evde çalışıyordum. Bir gün sonra katılacağım bir programla 
ilgili hazırlık yapıyordum. O sırada Ankara semaları üzerinde alçak uçuş yapan bir F-16 dikkatimi çekti. Çok gürültülü 
bir sesle Ankara semalarında dolaşıyordu. O an herhangi bir şey hissetmedim, şaşırdım. ‘’Tatbikat mı acaba, nedir?’’ 
diye de düşündüm ama bu saatte böyle bir şey olmaması gerekirdi. Çalışmama devam ettim. Fakat F-16'nın uçuşunu 
sürdürdüğü dikkatimi çekince televizyonu açtım. Haberlerde; köprünün bir tarafının kapalı olduğunu, terör eylemi 
olabileceğini, buna karşı önlem alındığını belirtiyorlardı. Fakat çok inandırıcı gelmedi çünkü köprünün sadece tek 
tarafı kapalıydı. Meclis grubumuzun kurduğu WhatsApp grubunda süreçle ilgili sağlıklı bir bilgi yoktu. Bunun üzerine 
Twitter’da darbe kelimesini arattım ve Fatih Tezcan’ın attığı tweetleri gördüm. Darbe olasılığının ciddi olduğuna o 
zaman kanaat getirdim. Kısa zaman sonra da Sayın Başbakanımız zaten telefonla bağlandığı bir yayında ayaklanma 
olduğuna dair bir açıklama yaptı. Ve ben de Meclis grubumuzun WhatsApp grubunda arkadaşların tavırlarını sordum; 
nerede buluşacağız, nerede toplanacağız? Benim en baştan beri Meclis'e gitme kararım vardı; çünkü ilk hedefin Meclis 
olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla milletvekili olarak da Meclis'te olmamız gerektiğine kanaat getirdim. Ve hemen 
şoförümü aradım, ‘’Hazırlan gel, Meclis'e geçeceğiz.’’ dedim.

2. Soru: TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Mustafa Yeneroğlu: Şoför geldikten sonra doğrudan yola çıktık. Meclis'e yaklaştığımızda polis tarafından meydanda 
sokak kontrolü olduğunu müşahede ettik. Kontrolde milletvekili olduğumuzu söyleyince de kontrolleri aşarak Meclis'e 
girmeyi başardık.
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3. Soru: Meclis'e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de 
bombalanabileceğini tahmin etmiş miydiniz? 

Mustafa Yeneroğlu: Tabii ki hayır. Doğrusu çok fazla üzerinde düşünmedim. Sadece Meclis'e yaklaştığımızda; 
şoförüme beni bıraktıktan sonra geri dönebileceğini, kendi emniyetine bakması gerektiğini, benimle ilgili herhangi 
bir sorumluluğu olmadığını, geri dönmesinin faydalı olabileceğini telkin ettim. Ama kendisi kesinlikle dönmeyeceğini, 
benim yanımda olacağını, yanımda bulunacağını ifade etti ve birlikte Meclis'e girdik. Tabii ki ilk girdiğimizde ortalıkta 
ciddi bir hareketlilik ve karışıklık söz konusuydu. Kısa bir zaman sonra Meclis Başkanımızı gördüm ve diğer arkadaşlarla 
bir araya geldik. En kısa zamanda Meclis'in açılması gerektiğini ve millî iradeye sahip çıktığımıza dair kararlılığımızı 
ortaya koymamız gerektiğini, Meclis kürsüsünden canlı yayın bağlantılarıyla dünyaya seslenmemiz gerektiğini hep 
birlikte ifade ettik.  

Genel Kurul Salonunun kapılarının açılması vakit aldı. Nedense Genel Kurul girişinin anahtarları bulunamadı. Baya bir 
uğraşıldı. Bazı arkadaşlar kapıları zorladılar, bazıları kapıları kıralım dediler. Ancak netice itibariyle anahtar bulundu ve 
Meclis açıldı. Meclis açıldığında gerçekten hepimiz (Tüm milletvekilleri; 100-120 civarında milletvekili vardı. Milliyetçi 
Hareket Partisi’nden, Cumhuriyet Halk Partisi’nden vekiller vardı. AK PARTİ’den kalabalık bir grup vardı ama HDP’den 
ben kimseyi göremedim maalesef.) Meclis'in bombalanabileceğini düşünmeye başlamıştık. O anda Meclis'in üzerinden 
uçuşlar devam ediyordu. Başka yerlerin bombalandığına dair haberler alıyorduk. Dolayısıyla Meclis'in de yakın 
zamanda bombalanabileceği kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilebilirdi. Milletvekillerimiz arasındaki dayanışma 
ve kararlılık, bizi gerçekten duygulandırdı, heyecanlandırdı. Kendi arkadaşlarımızın yaptığı konuşmalar ve özellikle CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Bülent Bey’in yaptığı konuşmanın bizi o anda ciddi manada motive ettiğini düşünüyorum. O 
özlediğimiz birlik ve bütünlüğün, ortak bir dilin yakalanmış olması gerçekten çok içten bir duyguydu benim için.

4. Soru: Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Mustafa Yeneroğlu: Meclis'e bomba atıldığı esnada Genel Kurulda çalışmamızı sürdürüyorduk. O anda Adalet Bakanı’mız 
(hatırladığım kadarıyla) konuşuyordu ve Meclis'e atılan bomba ciddi manada meclis binasının sarsılmasına ve yukarıdan 
ufak parçacıkların düşmesine yerden de çok yoğun bir biçimde tozun kalkmasına neden oldu. Milletvekilleri kısaca bir 
sarsılmış olsa bile hepsi yerinde oturdu ve kararlılıkları daha da arttı. Aslında, direncimiz arttı; o bizi birbirimize daha 
fazla bağladı ve sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiği kararlılığını bize hatırlattı. Çünkü artık ipler kopmuştu. 
Yapılacak tek şey bu darbe teşebbüsünün önlenmesiydi; milletin vekilleri olarak bu direnişi milletin önüne geçerek 
sürdürmekti.

5. Soru: Meclis'in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Mustafa Yeneroğlu: Meclis'te özellikle Genel Kurul bölümü savaş alanına dönmüştü. Etrafta yaralı polisler, diğer 
görevliler koşuşturuyordu. Kendinden geçen arkadaşlar vardı. Bu arada biz de televizyonlara bağlanmaya çalışıyorduk. 
FaceTime üzerinden bazı kanallara bağlanıp; milletimizin sokaklara dökülmesini, sokaklardan ayrılmaması gerektiğini 
ifade ediyorduk. Ortaya koyacağımız mücadele ile birlikte darbecileri önleyebileceğimize dair kararlılığım daha da 
artmıştı.
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6.Soru: Gerek Genel Kurulda gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz, iktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkında düşüncelerinizi almak isterim.

Mustafa Yeneroğlu: Grup farkı o anda artık ortadan kalkmıştı. Hepimiz ortak bir gaye doğrultusunda millî iradeye sahip 
çıkma adına mücadelemizi ortaya koyuyorduk. Birbirleriyle çok farklı düşünen insanlar aynı ortamda saatlerce bir arada 
bulundular ve orada her şeye rağmen moralimizin bozulmasına fırsat vermedik. Moralimizi diri tutmaya çalıştık, haberleri 
paylaştık. Saat 02.00 civarında darbe girişiminin başarılı olamayacağına, kesinlikle halkın zaferiyle sonuçlanacağına ve 
şafakla birlikte de bu zaferin netleşeceğine dair hepimizin inancı tamdı. Vahşet ve barbarlık sergileyen darbecilerin 
daha ne kadar insan katledebileceklerini, bu bombalamaları ne kadar sürdürebileceklerini hayretle takip ediyorduk.

7.Soru: Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak 
için vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Mustafa Yeneroğlu: O anda inanılmaz duygular içerisindeydim. Ve bu günlerce de sürdü. Milletimiz modern demokrasi 
tarihinde örneği olmayan bir direniş ortaya koydu.

Osmanlı’nın son döneminden itibaren ele alırsak, -Türkiye’nin siyasal gelişim sürecinde- daha ziyade yönetenler 
reformları sağlamıştı. Fakat milletin kararlılığıyla, milletin baskısıyla, milletin iradesinin daha etkin bir biçimde siyasette 
var olması mücadelesine Türkiye şahit değildi, bu bir ilkti. Ve aynı zamanda modern demokrasi tarihine baktığımızda 
akla gelenler itibarıyla Yeltsin’in tankın üzerine çıkması, Tiananmen Meydanı’ndaki gencin tanklar önünde cesurca 
durması ve Kırım Meydanı'nda halkın sokaklara dökülmüş olması hepimizin zihnindeydi. Milletimiz de tüm bunların 
daha fazlasını ortaya koydu. Tankın üzerine çıkanlar, tankın altına yatanlar, korkusuzca askerlerin namlusunun önüne 
geçenler ve askerleri kışlaya geri dönmeye davet eden kararlı duruşlar. Gerçekten inanılmaz duygular içerisindeydik. Bu 
yaşananlar her ne kadar Batı dünyasında özellikle göz ardı edilse bile milletimiz Kurtuluş Savaşı’ndan sonra ortak bir 
birlik ve bütünlük içerisinde, cesurca, hiç bir şekilde korkmadan, ölümüne -şehadete koşarcasına- kendi iradesine, kendi 
değerlerine sahip çıkma noktasında sınırsız bir duruş göstermiştir. Bu bizim azmimizi, bizim motivasyonumuzu o anda 
daha da artırdı. O anda milletimizle ne kadar gurur duysak az olacağını devamlı hissediyorduk. 

8.Soru: Siz Meclis'teyken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınız ile ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında yaralanan veya şehit olan bir tanıdığınız var mı?

Mustafa Yeneroğlu: O gece Meclis'te zemin katın bir altında bulunuyordum. Oradaki gazetecilerimizi de ne kadar takdir 
etsek azdır. Hepsi kahramanlık örneği ortaya koydular; onlar da sonuçta bombaların altında hiç endişelenmeden, 
hiç tasalanmadan bizim yanımızda bizim sesimizin dünyaya duyurulması için gayret sarf ettiler. Ben de özel olarak 
Almanca, İngilizce ve Fransızca dünyaya sesimizi duyurmak noktasında Twitter ve Facebook imkânlarını kullanma çabası 
içerisindeydim. Dışarıdaki ekibimizin de desteğiyle birlikte tüm dünyaya sesimizi duyurma gayreti içerisinde olduk. 

Yanımızda olmayan kendi yakınlarımızla ilgili duygularımıza gelince; 01.00’den sonra artık gidişatın nereye yöneleceğini 
bilmiyorduk çünkü o anda hem bombalar yağıyordu hem de Kobra helikopteriyle Meclis alanına inmeye çalışan 
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askerler vardı. O anda artık bundan sonraki süreci kestirmek çok güçtü. Dolayısıyla ben de eşime mesaj attım. Güçlü 
olması gerektiğini, hakkını helal etmesini ve evlatlarımıza sahip çıkmasını yazdım. Telefonla da duygusal bir ortamın 
oluşmasını istemedim, o sebeple sesli görüşmek istemiyordum ve yazılı olarak gönderdim; çünkü o saatte, o ortamda 
-halkın hayatını ortaya koyduğu ve her şeyini ortaya koyduğu bir mücadele içerisinde- bizim onlardan çok daha kararlı 
olmamız ve onların önünde yürümemiz gerekiyordu. Bu duygularla biz de elimizden geldiğince darbeye karşı sesimizi 
duyurma noktasında kararlılığımızı ortaya koyduk. 

Erol Ağabeyi camiadaki birçok kişi gibi ben de yakinen tanıyordum. Allah onlardan razı olsun. Allah cennette 
buluştursun bizleri. Birçok yaralı insan, tanıdığımız insanlar vardı; şehit olanlardan vardı. Ben Almanya’dan geldiğim 
için, Almanya’dan buraya gelip de bu mücadele içerisinde bulunan ve şehit olan, yaralanan kardeşlerimiz de vardı.

9.Soru: Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Evet, darbe girişiminin ertesindeki gün TBMM olağanüstü toplandı. Biz de sabaha kadar oradaydık, Meclisteydik. Öğle 
vakti bir ara duş almak üzere eve çıktım, üstümü değiştirdim tekrar geri döndüm. Olağanüstü duygular içerisindeydik. 
Bedenen çok yorgunduk ama zihnen çok iyi olduğumu hissediyordum. Orda gerçekten tüm milletvekilleri ile birlikte, 
milletimizin vekilleri olarak ne kadar gururluyduk anlatamam ama hepimiz -her bir milletvekili her bir parlamenter 
olarak- tarihe tanıklık etmiş olmaktan, bu süreçte de milletimizin kahramanlığı yanında verdiği vekâlete gölge 
düşürmemiş olmaktan, demokrasiye sahip çıkmış olmaktan dolayı heyecanlıydık ve çok gururluyduk. O saatler bu 
duygular içerisinde geçti. Aslında o an görüştüğüm arkadaşlara da duygularımızın çok yoğun olduğunu ve dolayısıyla 
olup bitenleri belki de tam olarak idrak edemediğimizi, bunun için zaman geçmesi gerektiğini ifade ediyordum. Çünkü 
yaşananlar Türk demokrasi tarihi için bir dönüm noktasıydı.  

10.Soru: Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mustafa Yeneroğlu: 15 Temmuz darbe girişiminin farkı, darbe girişiminde bulunanların gözü dönmüş, herhangi bir 
hesap yapmadan bir nevi intihar teşebbüsünde bulunarak, barbarca ortaya koydukları vahşetti. Şimdiye kadarki hiç 
bir darbe girişiminde Meclis bombalanmamıştı. Halkın üzerine savaş helikopterleriyle ateş edilmemişti. Dolayısıyla bu 
bir darbe girişiminden ziyade bir işgal girişimiydi. Bu şekilde değerlendirmek lazım. Ancak milletimiz kararlılığıyla bu 
girişimi püskürttü. 

11.Soru: Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından 
teşebbüs edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda 
Meclis’te bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Darbe girişiminin püskürtülmesinde, her zamanki mücadele azmiyle hiç bir şekilde arkasına bakmadan ‘’Ben 
yürüyorum, gelen gelsin.’’ kararlılığını ortaya koyan bir liderimizin olması ve böyle olduğu için bu liderin arkasında 
milyonlarca insanın sorgulamaksızın bir kararlılık göstererek sokakta kenetlenmiş olması en önemli etken olsa gerek. 
Biz de milletvekilleri olarak eğer darbe girişimi karşısında duruşumuzu sergileyerek insanımızı motive etmeyi başarmış 
isek ne mutlu bize.
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Mücahit DURMUŞOĞLU

TBMM Kâtip Üyesi
25 ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Darbe girişimini evimdeyken öğrendim, birkaç farklı kaynaktan teyit etmeden inanamadım; zira ortada darbeyi 
gerektirecek en ufak bir sebep dahi yoktu. Yaşananların bir darbe teşebbüsü olma ihtimali masaya yatırıldığı anda, 
ilk aklıma gelen FETÖ’ydü; milletimizle el ele, ülkemize büyük bir ivme kazandırdığımız böylesine bir dönemde bu 
hainliği FETÖ’den başkası yapamazdı. Hızlı bir şekilde ailemi güvenli bir yere transfer ettikten sonra hemen Meclis’e 
gitmeliydim; milletimiz bizleri dimdik ayakta görmeliydi ki onlar da dimdik ayakta durabilsinler. Bu sırada telefon 
aracılığıyla Osmaniye ve ilçelerindeki tüm teşkilatlarımıza bağlanarak demokrasiye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza 
sahip çıkılmasının önemini anlattım. Tam bu anlarda da TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın çağrısı geldi ve 
abdestimizi alarak yola çıktık.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM’ye doğru yola çıkmadan önce Meclis’e ulaşmak üzere olan danışmanımdan hangi yolların güvenli olduğu 
konusunda bilgi aldım, bir gidiş stratejisi belirledik ve oğlumla birlikte yola çıktık. Yolda başımıza her şey gelebilirdi; 
ama beni asıl düşündüren alıkonulmak değil, milletimize ayakta olduğumuz mesajını veremeden hainlerin tuzağına 
düşmekti. Uçakların üzerinde sorti yaptığı, helikopterlerin durmaksızın gezdiği ve her yanından silah seslerinin geldiği 
Meclis’in girişinde bir karmaşa vardı, biz bir an bile tereddüt etmeden, aracımızla gerek kaldırımlarda ilerleyerek 
gerekse farklı riskler alarak girişleri otobüslerle kapatılan Meclis’e ulaşmayı başardık. Meclis’e girer girmez de Genel 
Kurul Salonuna geçtik.
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3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Meclis’e gelirken çok farklı duygular içerisindeydim, yol boyunca gördüğümüz binlerce insan bana darbeye boyun 
eğmeyeceğimizi hissettirdi ve büyük bir güç verdi; bir yandan FETÖ denen haşhaşi topluluğunun ne kadar ileri 
gidebileceğini tahmin etmeye çalışıyor, bir yandan vekili olduğumuz insanların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak 
için plan yapıyor, diğer yandan da Meclis çatısı altında buluşacağımız milletvekili arkadaşlarımızla atacağımız adımlar 
üzerine mütaalalar yapıyordum. Moralim ve motivasyonum çok yüksekti; çünkü milletimizin bizimle birlikte bu hain 
darbe girişimini püskürtmek için canını bile ortaya koyacağından emindim.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

İlk etapta bomba değil de «sonic boom» denilen bir ses dalgasından etkilendiğimiz söyleniyordu, ancak Meclis’e 
gerçekten bomba atıldığını anladığımız anda, gözü dönmüş hainlerin bu cüreti karşısında tek kelimeyle öfkelendim. 
Onlar, bizi sadece psikolojik olarak değil fiziken de çökertmeye çalışıyorlardı, biz de bunun aksine birbirimize daha da 
kenetlenmeliyiz diye düşündüm. TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman ve Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın 
net tavrıyla devletimize olan inancımız bir kat daha arttı. Bu saldırı karşısında beni endişeye sevk eden tek nokta, 
Milletin Meclisi’ni bombalayacak kadar alçalan bu hain topluluğun vatandaşlarımıza neler yapabileceğiydi. Dışarıdan 
aldığımız haberler çok ama çok üzücüydü.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gördüğümüz Meclis’in bombalanan noktaları, bana ulu çınarları hatırlattı. Bilirsiniz, ulu 
çınarlar da zaman zaman haşerelerin saldırısıyla küçük yara bereler taşır; ama bu yara ve bereler, onların asırlar boyunca 
ayakta ve dimdik durmasına engel olamaz. Uzun yıllardır hizmet vermekten onur duyduğum, her köşesinde farklı 
anılarımın olduğu, tarihinin hiçbir döneminde yabancı düşman askerleri tarafından dahi en ufak saldırıya uğramamış 
olan Gazi Meclis’in yaralanan her noktası beni de yaraladı, ama haşerelerin bu ulu çınara zarar veremeyeceğini bildiğim 
için, milleti devirmeye de hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğine emindim.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Siyasi olarak sürekli bir rekabet yaşadığımız CHP ve MHP’nin o gece en ufak tereddütte bulunmadan bizimle aynı 
safta yer alması o gecenin en unutulmazlarından biriydi; millet tam anlamıyla tek yürek olmuştu ve bunu Meclis çatısı 
altından tüm dünyaya gösterdik. Çanakkale ruhu meydanlarda, meydanlardaki ruh da Meclis’teydi. O gece Meclis’te 
milletvekilleri, danışmanlar, Meclis çalışanları ve tabii ki polis arkadaşlar vardı; ideolojisi ne olursa olsun herkesin 
görevini en iyi şekilde yerine getirdiğine ve demokrasi için dimdik ayakta durduğuna şahit olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Özellikle polis kardeşlerimin hepsinden Allah razı olsun, her kademede kendilerini tam anlamıyla siper 
ettiler. Cesaretlerini gözlerinden okuyorduk ve bu da bize cesaret veriyordu.
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7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o gece tarih yazmıştır; bu ülkenin egemenliğine 
kastetmek için saldıranlara karşı 100 yıl önce Çanakkale’de, Kut’ül Ammare’de, Dumlupınar’da ne cevap vermişse, 15 
Temmuzda da aynı cevabı vermiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tek bir cümlesiyle meydanlara 
akan, kendini tankların, uçakların, helikopterlerin önünde siper eden, üzerine sıkılan kurşunlara aldırmadan ülkesinin 
istiklalini ve istikbalini kurtaran bu kahramanlara ne kadar teşekkür etsek, onlar için ne yapsak, ne kadar çalışsak azdır.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

İletişim için en aktif kullandığımız mecra sosyal medya oldu, hem bilgi alışverişi hem de organizasyon için sosyal 
medyanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bunun haricinde televizyon yayınlarını ve yabancı 
basının tepkisini de takip etmeye çalıştık. Cep telefonu ise elimizden hiç düşmedi, başta Ankara ve İstanbul olmak 
üzere yurdun dört bir yanındaki güvenilir bulduğumuz tanıdıklarla irtibattaydık. Bununla birlikte seçim bölgemizdeki 
tansiyonu ölçüyor, gerekli yönlendirmeleri yaparak meydanların daha da dolması için üzerimize düşeni yapmaya 
çalışıyorduk. Evden ailemle helalleşerek çıktığım için içimde kendime dair bir kaygı yoktu, en başından beri bu hainlerin 
planlarının alt üst olacağına inancım tamdı.

Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan yakın bir tanıdığım yok ama şehit ya da gazi olan herkes için aynı 
acıyı yüreğimde hissediyorum. Allah onlardan razı olsun.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

TBMM’nin 16 Temmuzdaki olağanüstü toplantısı tarih sayfalarında mutlaka yer alacaktır. Meclis’teki tüm partilerin darbe 
girişimine karşı imzaladığı ortak bildirinin yanında, askerî erkanın, yargı mensuplarının, Diyanet İşleri Başkanımızın, 
yabancı devlet temsilcilerinin ve tabii ki o kara gecenin sabahında Meclis bahçesini dolduran binlerce vatandaşımızın 
bir arada olması hayatım boyunca unutulmayacak bir güzellikti. Devlet, vatan, millet ve bayrak sevgisinin ne olduğunu 
gösteren bu tablodan gurur duydum.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Evet, daha önce de darbelerle karşı karşıya kalmıştık, darbenin iyisi, kötüsü olmaz; ama maruz kaldığımız hiçbir darbe 
girişiminin böylesine kalleşçe olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 15 Temmuzu diğerlerinden ayıran bir diğer 
nokta ise milletimizi topyekûn bir araya getirmiş olmasıdır ki bence en önemli özelliği de budur. FETÖ, milletin alın 
teriyle ödediği vergilerle millete kazandırılmış olan silahları, millete karşı kullanarak, kardeşi kardeşe vurdurmayı 
planlıyordu ama tam aksi oldu; aziz milletimiz tüm renkleriyle bir araya geldi. En başta dediğim gibi; darbenin iyisi 
olmaz ama en azından bu yönüyle bu şer de bir hayra vesile oldu diyebiliriz.
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11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Millet iradesinin temsil noktası olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclis'i o gün asla düşmemesi gereken en önemli 
kaleydi; o kale düşseydi ülkemiz çok zor günlerle karşı karşıya kalabilirdi. Tarihinin her döneminde, iç ve dış düşmanlara 
karşı vatanı için canını feda etmekten bir an dahi tereddüt etmeyen büyük milletimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde 
bulunan FETÖ üyesi hainlere karşı da dik duruşunu bir kez daha gösterdi ve ülkesini uçurumun kenarından kurtardı. Biz 
de bu aziz milletin vekili olarak asillerimize layık olmaya çalıştık ve Meclis’in güvende olduğu duyurulana kadar yerimizi 
terk etmedik.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

FETÖ’nün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı büyük ihanete karşı, Çanakkale ruhunun hâlâ var olduğunu ve sonsuza kadar 
da varlığını sürdüreceğini gösteren büyük milletimiz, umudunu Türkiye’ye bağlamış tüm dost ülkelere güven verirken, 
gözünü bu kıymetli topraklara diken düşmanların da yüreklerine korku salmıştır. Ulubatlı Hasan’ın, Nene Hatun’un, 
Sütçü İmam’ın tarihteki yeri ne kadar önemliyse, bundan sonra da Ömer Halisdemir’in, Şerife Boz’un, Metin Doğan’ın 
yeri bizim için aynıdır. Gözünü kırpmadan tankların önüne yatan, göğsünü kurşuna siper eden kahramanlarımızı asla 
unutmayacağız, unutturmayacağız.
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Necdet ÜNÜVAR

23, 24, 25 ve 26. Dönem Adana Milletvekili

Hain darbe girişimini 15 Temmuz Cuma günü saat 22.10 civarında haber aldım. Aslında süreç daha önceden başlıyor. Bir 
gün öncesi 14 Temmuz Perşembeyi Cumaya bağlayan gece saat 02.25 civarında Meclis kapandı, bitti. Ben o gece aslında 
-Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’ın amcası vefat etmişti, onun haberini aldım- erken bitseydi sabah Erzurum’a gidip 
cenazesine katılıp dönecektim. Fakat erken bitmediği için, oldukça geç kapandı, sabah gidemedik. 8.30 uçağı vardı, ona 
yetişemedik. Akşam 19.40 uçağıyla gidelim, taziyede bulunalım ve ayrıca -hanımın dedesi de geçen yıl 16 Temmuzda 
vefat etmişti- 16 Temmuzda da mezarında bir Yasin-i Şerif okuyup dönelim diye planladık. 

Cuma günü saat beş civarında filan damadımın bürosuna gittim. Orada torunlar da vardı. Biraz onlarla uğraştık. İşte 
bir şeyler içtik. Saat altı çeyrek filan gibiydi oradan çıktığımız zaman, normalde otuz-otuz beş dakikada havaalanına 
ulaşıyorduk fakat o gün enteresan bir yoğunluk var trafikte. Ben normalde hiç çakarları filan açmam, siren de kullanmam 
o gün çakarları açmak zorunda kaldım, sireni de belki on yıl araç kullansam o kadar kullanmayacağım sıklıkta kullandım. 
Havaalanına gittik. Arabayı park etmek için uğraşırken hanıma dedim ki, sen hemen koşa koşa geldiğimizi haber ver, bilet 
işlemlerini yapsınlar, uçağa geç kalmayalım. Ucu ucuna yetişebileceğimizi düşünüyorduk. Fakat enteresan, uçağı kaçırmışız, 
uçağın kapısı kapanmış. Taziyeye gitmemiz lazım, mutlaka gitmemiz lazım filan desek de bir türlü uçağı kaçırmış olduk. 

Benim tabii çok canım sıkıldı. Bir buçuk saat filan yol gelmişiz ve çok kızgınım. Hanım dedi ki: “Ya doktor, hiç üzülmedim. 
Her işte bir hayır vardır.” O kızgınlıkla döndük. Aslında o kaçan uçağın bir tarihe tanıklık etme fırsatı olacağını o anda 
bilemiyorduk tabii ki. Eve geldik. Sare Hanım kahvaltıvari bir şeyler hazırladı. Bir şeyler yiyelim sonra da -o gün Erzurum’a 
gidemediğimize göre- evimizde vakti geçirelim diye düşündük. 

Evim Külliye manzaralı. Tam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne bakan bir balkonumuz var. O balkonda oturuyoruz. 
Dokuz buçuk civarında filan bir şeyler atıştırmaya başlarken bir helikopterin Külliye üzerinde bir iki defa reverans 
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yaptığını, tur attığını gördük. Çok fazla bir şeye yoramadım tabii. Yani aslında normalde o saatlerde helikopter filan 
pek olmaz. Hele hele üzerinde bir tur atıp dönmez. Saat onu birazcık geçiyordu galiba, onu beş, on geçe filan -tam 
saatini hatırlayamıyorum ama- bir jet hızla geçti. Allah Allah bu saatte jet de geçmez. Hani 30 Ağustos olur, onun tören 
hazırlığı olur, erken saatlerde, gündüz saatlerinde filan olur ama bu saatte olmaz diye düşünürken bir iki dakika sonra 
daha alçaktan ve daha kuvvetli bir ses çıkararak geçince, hemen Twitter’a baktım. O ara Boğaziçi Köprüsü’nde trafiğin 
tek taraflı kapandığı bilgisi geldi. Sonra televizyonu açtım. Televizyonun son dakika haberi 22.10-22.15 civarında. 
Bir milletvekilimizi aradım, dedi ki: “Herhâlde sıkıntılı bir durum var.” Ama sıkıntının ne olduğunu bilmiyor. Darbe hiç 
aklımızın uçundan geçmiyor. İstanbul’da imiş tesadüfen o ara, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’la bir görüşmem oldu. O 
da “Ben de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde kaldım. Burada da trafiği tek taraflı kapatmışlar. Anadolu’dan Avrupa 
Yakası’na geçeceğim. Öğrenmeye çalışıyorum.” Sonra Başbakanımızın Özel Kalem Müdürü Murat Bey’i aradım. “Hocam, 
galiba bir kalkışma var, bir darbe kalkışması var.” deyince -hemen toplandık, zaten yemeyi içmeyi kesmiştik- hızlıca 
bir şey yapmamız  lazım. Kızım, gelinim de bizde. Ne yapalım? Bir abdestimizi alalım, yatsı namazımızı beraberce 
kılalım, ondan sonra da karar veririz dedik. Hızlıca namazımızı kıldık. Hanımla şöyle kısa bir görüşmemiz oldu. Bir 
şeyler yapmamız lazım. Ben dışarı çıkayım, en azından Genel Merkeze gideyim diye düşündüm. Genel Merkez de 
bizim eve çok yakın, yaklaşık 700 metre mesafede. Kayınbiraderin evi yakın. O da geldi. Silahını filan da almış yanına. 
Beraber araçla çıktık, Genel Merkeze doğru yola çıkmışken -AK PARTİ  grubu var, WhatsApp grubu var- orada Jülide 
Sarıeroğlu, Ankara Milletvekilimizin bir mesajını gördüm “Aydın Ünal’la birlikte Ahmet Gündoğdu’nun odasındayız.” 
diye. Şöyle bir düşündüm, Genel Merkezde kimse olmayabilir, cuma, saat on bir civarı. O hâlde Meclis'e gidelim dedim. 
Meclis'e doğru arabanın yönünü çevirdik, oraya doğru gidiyoruz. Genelkurmay Kavşağında bir araç durmuş -şu anda 
hatırlayamıyorum araç resmî bir araç mıydı, yoksa otobüsvari bir şey miydi- oradan gidemeyeceğimizi öğrenince artık 
darbe teşebbüsü olduğu netleşti yani benim zihnimde artık herhâlde bir darbeye kalkışma var dedim. O ara, Yeni Şafak 
gazetesinden Hüseyin Likoğlu’yla görüştüm. Ben mi aradım, o mu beni aradı, tam hatırlamıyorum. İlk defa “askeriyede 
Fetullahçı kalkışma” ifadesini ondan işittim. Sonra Çetin Emeç Bulvarı Dikmen Kapısından girdik. Geldiğim zaman 
Dikmen Kapısının kapalı olduğunu… Dar aralıktan polis arkadaşlar bizi aldılar ve o arada kurşun sesleri geliyor. Ben 
zannediyorum ki Genelkurmay veya o Sahil Güvenlik civarında bir çatışma var. Sonradan öğreniyoruz ki o Genelkurmayın 
üzerinde keskin nişancılar Meclis'e doğru ateş ediyorlarmış orada az da olsa toplanan vatandaşlar üzerine. Yani bize de 
pekâlâ bir kör kurşun gelebilirdi. Allah bizi korudu. Ama o anda fark etmiyoruz tabii. Neyse, hızlıca geldik ve aracımızı 
Meclis Başkanımızın makamının önündeki boş alana park ettik ve içeri girdik. 

“Gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?” diye soruyorsunuz. Evet, gelişte bir zorluk yaşadık. Biraz önce ifade ettiğim 
gibi Genelkurmay Kavşağına gelirken orada yolun kapalı olduğunu, sonradan vatandaşların toplanmış olduğunu da 
daha sonra tabii öğrendik. Ben gelirken vatandaşların toplanmış olduğunu bilmiyordum. Meclis'e girişte de Dikmen 
Kapı'dan girdik. Kapı kapalıydı ve oradan zor şartlar altında Meclis'e girmiştik. 

Meclis'e gelirken hangi duygular içerisindeydik? Saldırıya uğrayabileceğini, bombalanabileceğini düşünüyor muyduk, 
tahmin ediyor muyduk? Hayır. Ben daha önceki 60 darbesinden altı gün sonra, bir hafta sonra doğdum. Tabii ki okuduk 
o dönemdeki 62’de, 69’da darbe girişimleri vardı. Meclis'e insanların saldırabileceğini düşünüyorduk o geçmişteki darbe 
teşebbüslerinden dolayı ama bir bombalama yapılabileceğini, hele hele Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir F-16 veya 
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helikopterle bir bomba atılabileceğini hakikaten tahmin etmiyordum. Bu bambaşka bir duygu. Çok üzüldüm. Üzerinde 
üniforma taşıyan teröristler tarafından olsa bile bir bombalı saldırıya uğrayabileceğini asla düşünmedim. 

Bomba atıldığı andaki duygularımı soruyorsunuz. Aracı park ettik. Meclis'e girdik. Kayınbiraderim dışarıda kaldı, o 
muhalefet kulisi tarafında. Ben, iktidar kulisi tarafından “Arkadaşlarım içeride toplandılar.” diye bir arkadaştan -kimdi 
bilmiyorum- ondan öğrendim, doğruca Genel Kurula gittim. Genel Kurulda yaklaşık 40-50 civarında arkadaş vardı, sonra 
sayı birazcık daha arttı. CHP’den ve MHP’den milletvekili arkadaşların da orada olduğunu gördüm. Buna da açıkçası çok 
memnun oldum. Çünkü her darbede mutlaka bir siyasi ayak vardır ve o darbelerin yaptığı ilk iş Meclis'i feshetmek, 
hükûmeti ortadan kaldırmak, yeni bir Meclis, yeni bir hükûmet yani yasama ve yürütmeye yönelik bir darbedir diye 
düşündüğüm için muhalefetten arkadaşların olmasından çok büyük memnuniyet duydum. 

Tam ben geldiğim zaman galiba Levent Gök Bey konuşuyordu kürsüde, sonra bir ara Özgür Özel Bey’in konuştuğunu 
gördüm ama… Meclis Başkanımız oturum yönetiyor, kravatlı, papyonu yok. Sağında CHP grup başkanvekili Özgür 
Özel, solunda AK PARTİ  grup başkanvekili Mehmet Muş ve hemen yanında da MHP grup başkanvekili Erkan Akçay 
bulunuyordu. Bu üç arkadaşımız da kravatsız doğal olarak, ben de kravatsızım, birçok arkadaş da kravatsız, Meclis 
Başkanımız da papyonsuz ve smokinsiz. Yani defakto bir gayriresmî ama Meclis'in açılmış olduğu bir oturum yönetiliyor. 
Sonra Meclis Başkanımız, o Levent Gök Bey’in “darbeyi tanımıyoruz” ifadesini içeren konuşması bittikten sonra Mehmet 
Muş Bey’e bir metin okuttu, Birinci Ordu Komutanının darbeyle ilgili “Bu darbenin bir emir komuta zincirinde olmayan 
bir darbe teşebbüsü olduğunu ve tanımadıklarını” ifade eden metnini okuttu, sonra Adalet Bakanımız kürsüye çıktı. Üç 
beş dakika konuştuktan sonra yukarıdan bir şangırtı geldi yani çok büyük bir gürültü geldi. Ben F-16 alçaktan uçunca o 
sesten dolayı acaba camlar ve ampuller mi patladı filan diye düşündüm, birkaç dakika sonra bir büyük gürültü daha geldi. 
Belli ki bomba atılıyor ve toz dumanı çıktı Meclis'ten, yukarıdan tekrardan yine o kırık cam parçaları aşağı doğru düşmeye 
başladı. Biz belli bir noktada toplandık Meclis'in içinde Genel Kurulda, sonra, bir beş dakika sonra filan bir bomba sesi 
daha… Meclis'in Koruma Amiri geldi, Meclis Başkanımıza dedi ki: “Efendim, burayı terk etmeniz lazım.” Hiçbirimizde de 
böyle bir terk etme düşüncesi yok açıkçası ve hepimizin “Darbeyi tanımıyoruz! Alçaklar! Hainler! Bizi yıldıramayacaksınız!” 
şeklinde o yukarı bombanın geldiği tarafa doğru sesimizi yükselttiğini hatırlıyorum. Hatta Manisa Milletvekilimiz Selçuk 
Özdağ “Hocam, ben seni ilk defa bu kadar sinirli ve öfkeli gördüm.” diye espriyle karışık söyleyince, ben de o anda yapmam 
gereken şey bir parlamenter olarak, bir milletvekili olarak orada bulunmak ve o darbecileri tanımadığımızı en sert bir 
şekilde ifade etmekti diye ona cevap verdim.

Açıkçası o anda ne korkma ne endişe… Yani tabii ki bir endişe oluyor. Sonuçta Meclis bombalanıyor. Hiç ummadığımız bir 
şey oluyor ve o anda açıkçası hiçbirimizin aklında o Meclis'i terk etmek filan gelmedi. Hiç korkmadık da. Allah’a şükür ki o 
anda bizim bulunmamızın o darbeci güruha karşı bir cevap niteliğinde olduğunun farkındaydık. Daha sonra, tabii, o Koruma 
Amiri  “Meclis'i terk etmeyin ama en azından buradan çıkın.”  filan deyince çıktık, farklı alanlara çıktık. Bir ara sığınağa 
girdik. Sığınakta da iktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak bir arada sabaha kadar  -Ben sabah sekiz civarında Meclis'ten 
ayrıldım-  sekize kadar da hep oradaydık. Hiçbir zaman da Meclis'i terk etmedik. Terk etme düşüncemiz de olmadı.

Bombalanan noktaları gördükten sonraki düşüncelerim, gerçekten yani bomba atılan yerleri görünce, Başbakanımızın 
makam odasını, o muhalefet kulisinin olduğu yeri, şeref kapısının darmaduman olduğu, ortalığın cam parçalarıyla 
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paramparça edildiği yerleri gördükten sonra hakikaten bunlar gerçekten vatan haini, hatta bunların demek ki Türkiye’yle 
ilgili bir şeyi de yok yani içlerinde en ufak, zerreyi miskal bir sevgisi de yok diye düşündüm. 

Bombalanan noktaları gördükten sonra şöyle enteresan bir şey de oldu: Dedim ki bunlar herhâlde burayı bombaladığına 
göre, yani hainliğinin ölçüsünü ifade babında söylüyorum, o bombalanan noktaları görünce -ben arabayı açığa park 
etmiştim- herhâlde bizim araba da pert olmuştur, yani paramparça olmuştur, filan diye fakat arabayı gördüm saat sekizi 
çeyrek geçe filan, o bombalanan yeri gördükten, inceledikten sonra gördüm ki arabada tek bir hasar yok, tek bir taş 
parçası bile gelmemiş. Bu neyi gösteriyor? Bu, o bombaladığı yerlerin tam koordinat belirlenerek ve taammüden sadece 
oraya yönelik bir bombalama girişimi olduğunu, alçaklığın boyutunun da son derece bilinçli bir şekilde yapıldığını da 
gösteriyor. Benim o andaki düşüncem oydu. 

İktidar ve muhalefet milletvekillerinin, bir arada olması çok önemli bir şeydi gerçekten. Konuşmamın başında da 
söyledim, hem iktidardan hem muhalefetten arkadaşların orada olması ve beraberce o darbeye karşı bulunmanın 
önemi çok yüksek gerçekten. Bugün darbenin püskürtülmesinde ve millete bir ümit verilmesinde Cumhurbaşkanımızın 
söylemi son derece önemliydi, halkımızı sokaklara, meydanlara, havaalanlarına davet etmesinin önemi çok yüksekti. 
Biz de o duygularla Meclis'teydik, belki bir kısım arkadaşımız da sokaklarda, meydanlardaydı. Ama biz, Allah bize nasip 
etti, Meclis'te o gün bulunduk, bombalanan Meclis'te, Gazi Meclis'te, hakiki Gazi Meclis'te bulunmanın şerefine nail 
olduk ve orada muhalefet milletvekillerimizle beraber, CHP’den, MHP’den arkadaşlarımızla beraber sabaha kadar 
bulunduk ve o darbecileri telin ettik, lanetledik ve birlikte bulunmanın önemini hep konuştuk. 

“Orada nasıl bir duygu var?” diye sormak isterseniz ona da şunu söylerim: 7 Ağustosta Yenikapı’da hangi duygularla 
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, MHP Genel Başkanı, Meclis Başkanı ve 5 
milyon insan hangi duygularla orada bulunduysa biz o duygularla 15 Temmuzu 16 Temmuza bağlayan gece yaklaşık 
on-on iki saat orada bulunduk, o duygularla bulunduk. 

Milletimizin sokağa, meydana, caddeye çıkması gerçekten çok önemliydi. Biz, tabii, Meclis'teyken televizyon seyretme 
şansımız da çok fazla yoktu, daha çok sosyal medya üzerinden veya haber siteleri üzerinden haberleri takip ediyorduk 
ama milletimiz gerçek bir kahramanlık destanı yazmıştır. O tankın önüne yatanlar, tankın önünde direnenler, tankın 
önüne geçip tek başına “Ben buradan ayrılmayacağım.” diyen Safiye Bayat kardeşim, Doktor Metin Doğan kardeşim, 
Boğaziçi Köprüsü’ne çıkan ve şehadet şerbetini içen Erol Olçok kardeşim, oğlu Abdullah Tayyip Olçok kardeşim, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi önünde şehadet şerbetini içen İlhan Varank kardeşim, Özel Kuvvetler Komutanlığına o alçak, hain 
darbeci Semih Terzi ve yandaşlarının girmesini engelleyen, Semih Terzi’yi öldüren, kendisi de otuz kurşunla şehadet 
şerbetini içen Ömer Halisdemir kardeşim, bunların hepsi ayrı ayrı kahramanlık destanı. Kazan’da o Akıncı Üssü’nden 
uçakların kalkmasını engellemek için samanlarını yakan, traktörlerini o üssün kapısına koyan, Denizli’de karacıların, 
darbeci grubun Ankara’ya gelmesini engelleyen kahraman vatan evlatları, keza Gölbaşı’nda Özel Harekâtta şehadet 
şerbetini içen polislerimiz -ki bizim de hemşehrilerimiz vardı- İncirlik’te o uçakların kalkarak halkımızın üzerine bomba 
atmasını veya tanker uçaklarıyla o bombacı uçakların yukarıda tankerlerle uçaklara yakıt ikmali yapılmasını önleyen o 
kardeşlerim, vatandaşlarım, gerçekten bunların her birisi ayrı birer kahramanlık destanı yazmış kardeşlerimdir. 

Tabii, biz, dışarıdan haberleri de alıyorduk yani ailemizden, yakınlarımızdan, sitelerden haberleri alıyorduk. Hatta 
hanımla aramızda şöyle bir diyalog da geçti: Hanımla, kızımla geçen diyalogları da sizinle paylaşmak isterim. Hanım 
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sık sık mesaj atıyor WhatsApp’tan, “Doktor nasılsın?” “İyiyim.”, işte “Nasılsın?” “İyiyim.”, “Nasılsın?” “İyiyim.” filan. En 
sonunda, telefon açtım, dedim ki: “Ya, ne zırt pırt bana mesaj atıyorsun?” Dedi ki: “Ya, siz herhâlde farkında değilsiniz, 
burada bir televizyon kanalı ha bire o atılan bombaları gösteriyor, Fox TV canlı yayın şeklinde onu gösteriyor, biz de 
sizi merak ediyoruz.” Dedim ki: “Hamdolsun iyiyiz, abdestimiz var, onu da bozmamaya çalışıyoruz, şehit, gazi oluruz, 
hakkını helal et.” diye bir konuşmamız oldu. Sonra bir ara kızımla konuştum, kızım da işte tedirgin bir şekilde sordu 
“Baba nasılsın?”, “İyiyim kızım, hamdolsun, abdestimiz var, ya şehit oluruz ya gazi.” filan diye konuştuk. 

Tabii, şehit olan çok sayıda vatandaşımız oldu, 241 tane şehidimiz var, 2 binin üzerinde gazimiz var. Galiba iki buçuk 
civarında filan, bizim Erol Olçok’la ortak bir arkadaşımız Doktor Lütfü Orhan telefon açtı, “Ağabey, Erol Ağabey şehit 
oldu.” Allah rahmet etsin, tabii içimiz cız etti. Erol Bey benim on beş yıldır tanıdığım hem partimizle hem hareketimizle 
bütünleşmiş bir kardeşimizdi. Şehit olmayı da çok arzu ederdi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde o sancak temalı reklam 
filmini çekmişti ve şehit olanlar vardı, kendisi de şehit olmayı çok arzu ederdi. Bir ay önce de beraber umre yapmıştık, 
ramazan umresi, orada çok hasbi görüşmelerimiz olmuştu. Allah rahmet eylesin. 

Tabii, çok sayıda yaralanan vatandaşlarımız da var. Ben onları da daha sonra, 15 Temmuzdan sonra ziyaret ettim, 
hem şehit yakınlarıyla hem gazilerle görüşmemde şunu gördüm ki tesadüfen şehit olan, tesadüfen yaralanan, gazi 
olan bir kişiye bile rastlamadım. Bu çok enteresan yani halkımızın âdeta bir manevi dokunuşla sokaklara, caddelere, 
Meclis'e, köprünün üzerine çıktığını ve orada “Şehit olurum, gazi olurum, vatan için feda olsun.” düşüncesiyle sokaklara, 
caddelere, meydanlara çıktığı kanaati oldu. 

Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplantı, 14.00’te toplanacaktı, sonra 15.00, sonra 17.00’ye alındı ve 
17.00’de toplantı. Bütün partiler katıldılar, ortak bir deklarasyon yayınlandı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, 
Parlamentonun topyekûn “Biz darbeye karşıyız.” düşüncesinin çok ama çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü her 
bir darbe, halkın verdiği iradenin bir başka darbeci güruh tarafından yok edilerek yerine başka bir gücün ikame edilmesi 
anlamına gelir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece 15 Temmuz gecesi değil, 16 Temmuzda da olağanüstü 
toplanarak ve bütün partilerin altına imza attığı bir deklarasyonla darbeye karşı olduğunu ifade etmesi gerçekten 
önemliydi ve bu anlamda bütün partilerimizi destekliyorum ve tebrik ediyorum. Ama tabii 15 Temmuzda üç partinin 
bulunmasının, AK PARTİ , CHP ve MHP milletvekillerinin bulunmasının ayrı bir öneme sahip olduğunu da vurgulamak 
durumundayım. 

Daha önceki darbelerle nasıl bir fark var? Ben, 60 darbesini okudum, görmedim; 71 darbesini hatırlıyorum, darbe 
muhtıraydı biliyorsunuz, onu hatırlıyorum; 80 darbesini yaşadık, üniversitedeydim, çok net olarak hatırlıyorum. Önceki 
darbelerle mukayese ettiğim zaman şunu söyleyebilirim ki bu darbede Meclis'in bombalanmış olması, halkın üzerine 
ağır silahlarla saldırılmış olması, Külliye önünde 5 vatandaşımızın, Gölbaşı Özel Harekâtta 51 vatandaşımızın, polisimizin, 
Boğaziçi Köprüsü’nde çok sayıda vatandaşımızın, Genelkurmay Kavşağı’nda pek çok vatandaşımızın şehit edilmesi 
gerçekten bu darbecilerin diğer darbecilerden çok daha vahşi, çok daha insanlık dışı düşüncelere sahip olduğunu da 
göstermesi bakımından önemli. Ayrıca tankları mutlaka görmüşsünüzdür, tanklarla yürüyen araçlar üzerine sürülmesi, 
yürüyen araçların şoförlerinin ezilmesi, vatandaşın ezilmesi, gerçekten bunlar çok vahşi tablolardı. Önceki darbelerden 
çok daha vahşi bir darbe girişimi olduğunu çok rahatlıkla söylememiz mümkündür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletvekillerimizin Meclis'te bulunmasının oynadığı rolü soruyorsunuz. Çok 
önemliydi, biz Parlamento olarak kendi irademizin, milletin bize emanet ettiği iradeyi hamdolsun teslim etmedik, onu 
sonuna kadar korumak için sabaha kadar orada bekledik. Bu çok önemli bir karardı. Daha önceki darbelerde Meclis 
hemen alaşağı edilir, işte yönetimler değişir, bir kukla parlamento üyeleri kurulur, bir kukla hükûmet kurulur ve ondan 
sonra işte “Yönetime el konmuştur.” şeklinde ifade edildi. Bu sefer öyle olmadı, bu sefer Meclis iradesine sahip çıktı, 
100’e yakın milletvekilimiz oradaydı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum, farklı partilerden milletvekillerinin 
orada olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum, Meclis Başkanının orada olmasını, Meclis'i açmasını, Bakanlar 
Kurulu üyelerinin orada olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum yani topla tüfekle, tankla gelseniz de bu Meclis'i 
alamayacaksınız düşüncesinin çok önemli olduğunu da söyleyebilirim. 

Son olarak ilave etmek istediğim husus şudur: 15 Temmuzda hain bir darbe girişimine maruz kaldı ülkemiz, çok 
sayıda şehidimiz, çok sayıda yaralımız, gazimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah’tan 
şifa diliyorum. Biz bu ülkeyi kolay kurmadık, ecdadımız kanını döktü. Bizler de o duygularla 15 Temmuzda kendimizi 
sokaklara, meydanlara, Parlamentoya attık ve “Gerekirse şehit oluruz, gerekirse gazi oluruz ama bu ülkeyi asla size 
teslim etmeyiz.” düşüncesiyle orada bulunduk. Bu çok önemliydi. Biz ecdadımızdan emanet aldığımız ülkemizi inşallah 
daha ileriye doğru taşımak için kararlıyız. Bundan sonra da daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Milletimiz 
yirmi yedi gün boyunca demokrasi nöbeti tuttu. O tuttuğu nöbetler çok değerliydi gerçekten. Nöbet, bu ülkenin sahipsiz 
olmadığını göstermesi açısından çok önemliydi. O gece Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milyonlar sokaklara döküldü, 
Başbakanımız keza darbeye pabuç bırakmayacaklarını, çapulculara pabuç bırakmayacaklarını ifade etti ve tam yirmi 
yedi gün boyunca milletimiz o meydanları boşaltmadı. Bütün Türkiye yirmi yedi gün boyunca uyanıktı ama dünya 
maalesef uyuyor, dünya hâlâ da uyumaya devam ediyor ama biz bir ay boyunca neredeyse hiç uyamadık. Biz şu anda 
geceleri belki uyuyoruz ama uyanık kalmaya da devam ediyoruz. İrademizi kesinlikle teslim etmeyeceğiz. Ülkemiz için 
gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Biz bu ülkede yaşamanın onurunu hep taşıdık, bundan sonra da taşımaya 
devam edeceğiz diyorum. 

Teşekkür ediyorum. 
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Nevzat CEYLAN

25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

15 Temmuz akşamı saat 22.00 sıralarında dışarıda yemekteyken Manisa Milletvekilimiz Selçuk ÖZDAĞ aradı. Ankara 
ve İstanbul’da hareketlenme olduğunu, İstanbul Boğaz Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığını, Ankara’da savaş uçaklarının 
uçtuğuna dair bilgilerin geldiğini, benim haberim olup olmadığını sordular. Bir duyum almadığımı söyledim. 

Ama hemen arkasından Ankara semalarında savaş uçaklarının seslerini duymaya başladım. Derhal yemekten ayrıldım 
ve doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına hareket ettim. Meclis'e girdiğimde milletvekili arkadaşlarımızın 
Meclis'e gelmeye başladığını gördüm. O anda savaş uçaklarının, helikopterlerin sesleri ve bomba sesleri gelmeye 
başladı. 

Yaklaşık 10- 15 dakika Meclis'te kaldıktan sonra o tarihte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız olan Süleyman SOYLU 
arayarak nerede olduğumu sordu bende Meclis'e yeni geldiğimi söyledim. Kendileri Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat 
Daire Başkanlığına gitmemi ve oradan gelişmeleri takip etmemi söylediler.

Ben Meclis'ten ayrılarak, Or-an yolunda, Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan İstihbarat Daire Başkanlığına ulaştım. 
Giderken yol boyu vatandaşlarımızın Türk Bayraklarını alarak yollara dökülmeye başladığını gördüm. Başkanlığa 
ulaştığımda kendimi tanıttım ve içeri girdim. Bina karartılmış ve görevlilerin tamamına yakını binanın bahçesindeydiler. 
Beni Daire Başkan Yardımcıları karşıladı ve hep beraber bahçede telsizlerden gelen bilgileri toplayarak durum analizi 
yaptık, stratejiler geliştirmek üzere istişarelerde bulunduk. Daire Başkanını sordum TRT Binasındaki işgali sonlandırmak 
için oraya gittiğini söylediler. 

Bu arada F-16 savaş uçakları Ankara semalarında uçuyor, ya bir yerlere bomba bırakıyor veya ses bombasıyla halka korku 
ve panik veriyordu. Üzerimizden sık sık uçaklar geçiyordu. Görevlilerdeki telsizler susmuyor, devamlı bilgiler geliyordu. 
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En önemlisi telsizlerden sık sık Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı, TRT, Millî İstihbarat Teşkilatı, Gölbaşı 
Özel Harekât, Güvercinlik Kara Havacılık gibi yerlerin önüne halkın gönderilmesi talep ediliyordu. 

Bende bu bilgileri ve buradaki gelişmeleri Bakan Süleyman SOYLU’ya sürekli iletiyordum. Ayrıca Ankara İl Başkanımız 
Nedim YAMALI’yı da arayarak halkın desteğine ihtiyaç duyulan kritik noktalara halkımızın gönderilmesi konusunda 
bilgiler veriyordum. 

Emniyet İstihbarat Dairesi tepe bir nokta olduğu için uçakların, helikopterlerin uçuşlarını çok net bir şekilde görüyor ve 
nerelerin bombalandığına şahit oluyorduk. 

Bombaların arasında devamlı camilerden sela seslerinin gelmesi son derece etkileyiciydi.

Bu arada saat 01.17’de Facebook ve Twitter sosyal medya hesaplarımdan aşağıdaki duyurumu gönderdim.

“Demokrasimize yapılan alçakça saldırıyı ve bu saldırıyı gerçekleştiren vatan haini uşakları Allah kahretsin. Bu vatan 
haini alçaklar hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Halkımız ve Türk Devleti hadlerini bildirecektir. 16 Temmuz 2016 
milletimizin yeniden dirilişinin ve demokrasiye sahip çıkışının tarihi ve miladı olacaktır. Haydi Bismillah…”

Bu duyurunun aynısını danışmanım aracılığı ile 10 binden fazla cep telefonuna mesaj olarak aynı saatlerde gönderdim.

Bir ara burada bahçeye bakan bir odadayken 4 şahıs yakalanarak odaya getirildi. Kim olduklarını sordum, getirilenler 
17-24 Aralık darbe teşebbüsünden önce Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyorlarmış. 
FETÖ’cü bu hainler binanın dışında yakalanmış. Demek ki darbenin başarılı olacağına o kadar inanmışlar ki binayı teslim 
almaya gelmişler. 

Bu arada İstihbarat Daire Başkanıyla irtibat kurdum. Kendileri TRT’yi şuan teslim almak üzere olduklarını bildirmeleri 
üzerine bulunduğum yere yakın olduğu için hemen TRT’ye hareket ettim. Halkımız ve Emniyet güçleri hainleri tek tek 
yakalayıp polis araçlarına bindiriyorlardı. Orada beni tanıyan partililerle TRT binasındaki Haber Merkezine labirent gibi 
koridorlardan geçerek ulaştık. O sırada TRT Genel Müdürü heyecanla TRT’nin darbecilerden nasıl kurtarıldığını canlı 
yayında anlatıyordu. 

Bir - iki dakika öncede Bakan Süleyman SOYLU burada yaptığı açıklamadan sonra kurumdan ayrılmıştı. TRT Genel 
Müdürü yaptığı açıklamadan sonra TRT binasının önündeki kamelyaya indirerek heyecanı yatıştırmaya çalıştık. 

Bu arada TRT’yi işgalden kurtaran kahramanlar, asıl darbecilerin başı olduğunu tahmin ettikleri komutanın siyah bir 
Mercedes otomobil ile kaçtığını fakat aracı durduramadıklarını heyecanla anlattılar. Daha sonra öğrendim ki bu araç 
TRT’nin işgalden kurtarıldığına dair TRT ekranlarında açıklama yapan Bakan Süleyman SOYLU'nun makam aracıymış. 

Tekrar Emniyet İstihbarata döndüm ve buradaki gelişmeleri Bakan SOYLU’ya anlattım. Kendileri Başbakanlığın yeni 
yerleşkesi Çankaya Köşkü’ne gelmemi söylediler. Karartılmış Çankaya Köşkü’nün uzun koridorlarından geçerek Başbakan 
Yardımcısı Tuğrul TÜRKEŞ’in makam odasına ulaştım. Bu karartılmış odada Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve 
Tuğrul TÜRKEŞ ile birlikte Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet ARSLAN, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU ve İzmir Milletvekili Hüseyin KOCABIYIK bulunuyordu. 
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Burada herkes bir yerleri arıyor, kritik nokta ve kişilerden bilgi alıyor, elbirliği ile beyin fırtınası sonucunda çözümler 
üretiliyordu.  Türkiye'den gelen bilgiler doğrultusunda darbenin önlenmesi için önemli temaslar yapılıyordu.

Özellikle darbenin merkezi olduğu ve uçakların kalktığı merkez olan Akıncılar Hava Üssünden uçakların kalkmasının 
önüne geçilmesi için Kazan Belediye Başkanı ile temasa geçilerek Kazan halkının buraya sevki istendi. Bir süre sonra 
Akıncı Hava Üssünden haber geldi. Hava üssü önünde halkın asker tarafından silahlarla tarandığı ve en az 50-60 şehit 
verildiği bilgisi gelmesi üzerine orada derin bir sessizlik ve üzüntü hakim oldu. Fakat havanın aydınlanmasından sonra 
Kazan’dan gelen haber neticesinde şehit sayısının 9, gazi sayısının 90 civarında olduğu öğrenildi. Anlaşılan ilk taramada 
yere düşenlerin hepsinin şehit olduğu zannedilmişti. Şehit sayımızın beklenenden az olması acımızı bir nebze hafifletti.

Daha sonra Çankaya Köşkünden ayrılarak önce Meclis'e geçtim. İnanılır gibi değildi. Bu kadar hainliği düşman güçleri 
yapamazdı. Buradan çıkıp Ankara’da tek tek bütün bombalanan yerleri gezdim, içimi hüzün kapladı. 

15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde bütün Türkiye; tanklara, uçaklara bombalara, kurşunlara karşı göğsünü siper 
etti. Bütün dünyaya kahramanlığımızı bir daha gösterdi. Başta milletvekillerimiz yüce Meclis'i açık tutarak bombaların 
altında demokrasiye sahip çıkması dünya demokrasi tarihine geçti. İkinci kez Gazi Meclis oldu.

Ankara ayrı bir destan yazdı. Çünkü hain darbenin merkezi Ankara’ydı. Eğer Ankara düşseydi darbe başarılı olabilirdi. 
Ülke genelindeki 241 şehidimizin 148’i Ankara’da verildi. 2296 gazimizin çoğu Ankara’da. 

Darbe teşebbüsünü duyduğumda inanamadım, rüya gibiydi. Böyle bir çılgınlığın yaşanabileceğine ihtimal vermiyordum. 
Darbeyi önleyen Yüce Türk milletinin büyüklüğünü bir daha anladım ve bu milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. 
Artık hiç kimse, hiçbir güç ülkemizde darbe yapmaya teşebbüs edemeyeceği gibi, düşünemeyeceğine inanıyorum.

Evet ülkemiz geçmişten günümüze birçok darbe gördü ve yaşadı. Aslında bütün darbeler bu ülkeye yapılabilecek en 
büyük hainliktir. Fakat 15 Temmuz darbesi hainliğin en büyüğüdür. 
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Nursel REYHANLIOĞLU

25 ve 26. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Hain darbe girişimini Ankara Dikmen’deki evimde otururken öğrendim. Öncelikle havada alışılmışın dışında fazla ve 
gürültülü uçak seslerini duydum. Daha sonra televizyon haberlerinde Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin 
askerler ve tanklarla kapatıldığını görünce olağanüstü bir durum olduğunu anladım ancak ilk anda darbe girişimi 
olabileceği aklıma gelmedi. Çünkü 2016 Türkiye’sine “darbe” kelimesi çok uzaktaydı. Ancak Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım'ın “Bu bir kalkışma girişimidir ve TSK’daki bir grup asker tarafından yapılmıştır.” açıklamalarının ardından, 
olanların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, tüm Türkiye’ye yapılan bir alçaklık olduğunu 
anladım. Bu düşüncelerle, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma duygularıyla bir yerlerde olmam, birşeyler yapmam 
gerektiği kararını verdim. Milletvekillerimizle WhatsApp grubundan yaptığımız görüşmelerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne gitmemiz gerektiği sonucuna vardık ve hemen evimden ayrılarak TBMM’ye geldim. Geldiğimde henüz buraya 
bir saldırı başlamamıştı. Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, bakanlarımız ve milletvekillerimizle TBMM’yi açtık. 
Yüce Meclis'in saldırıya uğrayabileceğini hiçbirimiz düşünmemiştik ancak Genel Kurulda açıklamalar devam ederken 
hainlerin 2 defa bombalı saldırısına uğradık. Türk milletinin temsil makamını bombalayan alçaklara karşı kararlılığımız 
katbekat artmıştı. Sonrasında polislerimiz bizi “Sığınak” olmayan ama güvenli olabileceğimizi düşündükleri alt katlara 
naklettiler. Biz buradayken bombalamalar devam etti. Sadece telefonla iletişim sağlayabiliyorduk. Başbakan Yardımcımız 
Sayın Veysi Kaynak ve 64. Hükûmet Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mahir Ünal ile görüşüp dışarıdaki gelişmeleri 
onlardan haber alıyordum. Cumhurbaşkanımızın İstanbul Atatürk Havaalanına indiğini duymamla büyük bir rahatlama 
yaşadım ve başarılı olamayacaklarına ve başta Cumhurbaşkanımıza, daha sonra Türkiye’ye zarar veremeyeceklerine o 
an kanaat getirdim. Allah’a şükürler olsun, milletimizin meydanlara çıkması, Cumhurbaşkanımızın dirayeti ile süreci 
kontrol altına alması ve Başbakanımızın hainlere asla taviz vermeyen kararlılığıyla alçak darbe püskürtüldü.
Millî iradeye sahip çıkmak üzere; başta Şehit Ömer Halisdemir olmak üzere, tüm Demokrasi Şehitlerimize Allah’tan 
rahmet, sevenlerine başsağlığı, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Büyük bir kahramanlık örneği göstererek hain darbe 
girişiminin başladığı ilk anda aldığı talimattan, ikinci bir talimata kadar meydanları boş bırakmayan tüm milletime 
şükranlarımı sunuyor, bu Yüce Milletin bir üyesi ve temsilcisi olmaktan gurur duyuyorum. 
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Oktay VURAL

21, 23, 24, 25 ve 26. Dönem İzmir Milletvekili

FETÖ darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadıklarımız aslında çok önemli sonuçlar çıkarmamızı da 
gerektirmektedir. O gece yaşananlara MHP Genel Merkezinde ve TBMM’de yakınen tanıklık etmiş biri olarak şunu ifade 
etmeliyim ki yaşadıklarımız tarihimizin en karanlık günüdür.

Bu bakımdan o gece yaşadıklarımızı tarihe not düşmek adına milletimizle paylaşma girişiminizi takdire şayan buluyorum. 
Tavrımız, duygularımız umarım tarihimizin karanlık dip notuna attığımız 15 Temmuz 2016 gününe ışık tutar.

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

O akşam evdeydim. Akşamdan sonraki saatlerde gelen bazı bilgiler olağanüstü bir durumun geliştiğini gösteriyordu. 
Telefonla arayan basın mensupları ne oluyor diye sorular soruyordu. Herkes olan biteni anlamaya çalışıyordu. İstanbul’da 
tankların Boğaz Köprüsüne gelmesi, Ankara’da alçak uçuşlar, Jandarma Genel Komutanlığında hareketlenmeler… 
Sürekli olarak bilgi almaya çalışıyordum. Telefonlar geliyor, neler oluyor diye soruluyordu. Bu gelişmeler hakkında 
ulaşan bilgileri de Genel Merkez özel kalemiyle paylaşıyordum. Bu haberleşmeler sırasında Sayın Genel Başkanımızın 
orada olduğunu öğrendim. Bunu öğrenince ben de MHP Genel Merkezine gitmeye karar verdim. Muhtemelen saat 
10.30 sularındaydı. Böylesine vahim ve endişeli gelişmeler yaşanırken çocuklarım da beni ısrarla yalnız bırakmak 
istememişti. Onlarla birlikte MHP Genel Merkezine geçtik.

Sayın Genel Başkan’ımız bu hareketliliğe karşı önceden Genel Merkeze gelerek değerlendirmelere başlamış, en başta 
darbeye karşı tavrını koymuş ve Başbakanı aramıştı. Bu darbenin asıl hedefinin demokrasi olduğunu dikkate almış, 
hiç tereddüt etmeden hükûmete desteğini ifade etmişti. Aslında darbeci zihniyetin karşısında millî siyasi bloğun 
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oluşmasını sağlayan bu girişimdi. Genel Merkezde Sayın Genel Başkanımızla beraber bazı divan üyelerimizle gelişmeleri 
değerlendirdik.  Bu darbe girişimine karşı Sayın Genel Başkan yazılı bir açıklama yaptı.

Bu arada darbelerin en başta millet egemenliği ve iradesini hedef alacağını düşünerek Meclis’in çevrilmiş olup 
olmadığına dair bilgi almaya çalıştım. Bu konuda bir haber alamadım. Ancak TBMM’de milletvekillerinin bulunduğunu 
haber alınca da partimizin Genel Merkezinde bulunan milletvekili arkadaşlarımızla TBMM’ye gitmeye karar verdik. 
Çocuklarım da ısrarla benimle gelmek istedi. Küçük oğlum Yavuz benimle beraber iken, büyük oğlum Oğuz’u da ihtiyaç 
duyabileceklerimi getirmek için korumamla beraber eve gönderdim.

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Aslında Meclis’te milletvekilleri olduğunu düşünerek bir zorlukla karşılaşacağımı hiç düşünmedim. Küçük oğlum Yavuz 
ve Ankara Milletvekilimiz Sayın Mustafa Mit’in içinde bulunduğu İstanbul Milletvekilimiz Sayın Atila Kaya’nın kullandığı 
arabayla TBMM’ye Dikmen Kapısından girmek istedik ancak otobüslerle kapatılmıştı. Polis önce arabayı bırakıp, 
yürüyerek girmemizi söyledi. Ancak sadece kaldırımdan bir araba geçecek kadar bir yer olduğunu görerek oradaki 
engeli kaldırıp içeriye girerken kurşun yağmuruna tutulduk. Ben kurşunların nereden geldiğinin farkında değildim. 
Ancak daha sonra helikopterin saldırdığını öğrendim. Sayın Kaya arabayı kaldırımdan içeriye zorlukla soktuktan sonra 
hemen Meclis binasının girişine geldiğimiz sırada tekrar saldırıya uğradık. Arabanın içinden sıyrılarak binaya girdik. 
Bilahare TBMM Genel Kuruluna girdik.

3-Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Meclis’e gelirken tek amacım ve hedefim TBMM’ye gelmiş diğer milletvekilleriyle dayanışma içinde millet egemenliğine 
ve iradesine darbe vurmak isteyen gayrimeşru bir girişime irademle karşı durmaktı. Darbelerden çok çekmiş bir siyasi 
partinin mensubu ve millet olarak bu konuda kararlı olduğumuzu ortaya koymaktı. Çünkü siyaset kurumu olarak zaten 
darbelere karşı tutum sergilemiş ve darbelerin demokratik siyaseti ortadan kaldırdığını söylem olarak ifade etmiştik. 
Şimdi karşımızda fiili bir darbe girişimi vardı. Artık buna karşı sözde değil özde bir tepki koymak gerektiğini düşündüm. 
Bu tavrımız tamamen demokratik ve hukuki bir tavırdı.

Biz bu düşüncelerle gelirken TBMM’nin saldırıya uğrayacağını doğrusu aklımdan bile geçirmedim. Darbelerin hedefi 
siyaset kurumudur ama darbeler tarihine bakıldığında böyle bir saldırı olacağını tahmin etmek mümkün değildi. 
Darbeler belki bizlerin iradesini yok sayabilirdi ama TBMM’ye fiili saldırarak ortadan kaldırmasına yönelmesi akıl alacak 
birşey değildi.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

TBMM Genel Kurulunda sadece düşüncelerimizi ifade ederken Genel Kurul içindeyken bir bomba ile sarsıldık. Büyük 
gürültü, toz, duman içinde kaldık. O sırada oğlum muhalefet kulisindeydi. Saldırı sonrası hemen endişeyle kulise çıktım. 
Büyük endişeyle toz, duman, kırıklar, dökükler içinde oğlumla kucaklaştım. Büyük bir şok içindeydi. Bir an benimle 
gelmesine neden izin verdim diye düşündüm. Sonradan TBMM Genel Kuruluna girerken neden oğlumu da TBMM Genel 
Kurul Salonuna sokmadığımı kendi kendime sordum. Öyle ya içeriye girdiğimizde basın mensupları vardı. Ancak TBMM 
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Genel Kurul Salonuna sadece milletvekili olarak girilmesi gerektiğine dair kurala o kadar bağlıydık ki, böyle bir ortam 
içinde bile oğlumu Genel Kurul Salonuna sokmayı düşünmemiştim.

Sonra hemen Meclis’e gelmek üzere yolda olan oğlum Oğuz’u arayarak bombalandığımızı, kesinlikle buraya 
gelmemelerini, daha güvenli bir yere gitmelerini söyledim. Büyük oğlum bunun üzerine 100. Yıl hastane bölgesine 
gidiyorlar. Bu arada oradan Meclis’in bombalandığını görünce şoka girip Meclis’e gitmek üzere harekete geçerken 
korumam zorla durdurduğunu daha sonra öğrendim.

Gerçekten böylesine bir darbe ortamı içinde gelmeyin diyerek ısrar etmeme rağmen çocuklarımın gelmiş olmasından 
kendimi sorumlu hissettim. Neden izin verdim diye hayıflandım. Ancak tarih tanıklık etsin ki onların benimle gelmesini 
engelleyemedim. Ancak onlarla gurur duyduğumu da ifade etmeliyim. Böylesine bir alçak saldırının TBMM’ye 
yapılacağını doğrusu değil tahmin etmek, aklımıza bile gelmemişti. Darbeciler başarılı olsaydı bizim hakkımızda bir 
hüküm vermiş olacağını tahmin ediyorduk. Ancak bombalama, kurşunlama aklımıza gelmemişti.

Bu bomba sonrası milletvekillerimizin ortaya koyduğu tavır da son derece önemliydi. Tekrar Genel Kurulda tepkilerimizi 
dile getirdik. Hiçbirinde yılgınlık yoktu.  Şüphesiz bu gözü dönmüşlere karşı millî iradenin ve egemenliğin teslim 
edilmesi düşünülemeyecekti.

Bombadan sonra tekrar Genel Kurul Salonuna girdim. Bu bombalamaya yönelik tepkileri dile getirdikten sonra sığınağa 
geçme kararı verilince kulisten oğlumu içeriye aldım.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Aslında muhalefet kulisinde fiilen bombanın tahribatını görmüştüm. Ancak çok sıcak bir ortamdı. Sonra diğer noktaları 
gördüğümde gerçekten çok üzülmüştüm. Sayın Meclis Başkanına ve yöneticilere bu tablonun ibretlik olarak bir süre 
muhafaza edilmesi gerektiğini de ifade etmiştim. Böyle bir ihanet nasıl olabilir diye kelimelerle tarif edemeyeceğim 
bir düşünce iklimindeydim. TBMM’yi hedef almak milleti doğrudan hedef altına almaktı. Bu girişimin de yabancı 
işgalciler tarafından yapılabileceğini ancak kendi devletinin içinden birilerinin bu girişimde bulunmasını anlayabilmek 
ise mümkün değildi.

Şimdi Meclis'in bombalanan noktaları, hâlâ millete karşı yapılan bu ihanet girişimini anlayamayanlara yapılanları 
anlamaları için gösteriliyor. Umarım bu ibretlik tablo bu darbe girişimi karşısında ikircikli davrananların yüzünü 
kızartmıştır. Ülkemizde darbe girişimi oluyor, şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Meclis bombalanmış. Özel kuvvetler 
bombalanmış. Milletimiz, siyasilerimiz, devleti yönetenler demokrasiye sahip çıkmak için mücadele etmiş, ama bunu 
görmüyorlar, anlamıyorlar. Onun için TBMM’nin bu tablosu bizi anlamamış olanlar için de ibretliktir.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Evet, sabaha kadar yaşadık. Ben olağanüstü toplantının bitimine kadar Meclis'te kaldım. Meclis’e gelmek için 
karşılaştığımız zorlukların sonrası TBMM Genel Kurul Salonuna girdik. İlk defa TBMM Genel Kuruluna kravatsız, ceketsiz, 
üzerimde bir montla girmiştim. Sayın Meclis Başkanı, AKP ve CHP milletvekilleriyle hararetle kucaklaştık. Gerçekten bu 
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birlik tablosu aynı zamanda gurur tablosuydu. Ben böylesine bir samimi ortamı TBMM’de hatırlamıyorum. TBMM’de 
kendi aramızda görmek istemediğimiz gerilimleri, yaşadıklarımızı hatırladığımızda, o ortamda birlikte olmamıza ne 
kadar ihtiyaç olduğunu gördük.  Demek bizlerin, iktidarın veya muhalefetin yokluğu değil varlığı önemliydi. TBMM 
Genel Kurulunda darbeye karşı millet iradesini ve egemenliğini koruma kararlılığımızı ortaya koyduk. Orada hep 
beraber olmak gerçekten büyük bir güçtü. Aslında varlığımız, sağlayan ortak paydanın ne kadar güçlü olduğunu 
ortaya koymuştu. Parti ayrımı olmadan bu kucaklaşma sahnesini, daha sonra Meclis Başkanının odasında iken, bir 
kadın milletvekili arkadaşın siz gelince çok sevindik, dediğini ve Meclis Genel Kurulunda o gece yaşananları dikkate 
aldığımızda ortak değerlerimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğu da ortaya konmuştu.

Bilahare TBMM yine bombaların hedefindeydi. Sonra da Meclis’in altında bir yere geçildi. Aslında geçtiğimiz yer bir 
sığınak değil. Bodrum katıydı. Meclis’in altında kapsamlı sığınak olduğu, toplantı yeri olduğuna dair şehir efsanesi 
doğru değildi. Bu konudaki değerlendirmelerimi hem orada hem de daha sonra Sayın Başkan’a  ilettim. Bu süreç içinde 
Meclis’in iradesini koruyarak, gerektiğinde bazı kararlar almamız gerekebilirdi. Gerçekten hem savaş yürütmüş hem de 
geçmiş darbelerin hedefinde olmuş Gazi Meclisimizin her ihtimali dikkate alması gerekirdi. Meclis Başkan’ı devletimizin 
2 numarasıydı. Kararlarına, Meclis iradesine ihtiyaç duyulabilirdi. Hedefte millî irade vardı, millî egemenlik vardı. Neyi, 
nasıl, ne zaman yapılacağına önceden öngörülmüş bir plan yoktu. Bu süreç içinde yaşadıklarımızı, tecrübelerimizi 
muhakkak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Türk milletinin egemenliğinin yegane tecelligâhı olan TBMM’nin 
her ortama karşı hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum.

Burada bulunduğumuz sırada çok yakın silah sesleri ve bombalamalara şahitlik etmeye devam ettik. Bu arada bir 
televizyona telefonla katılmak için sesimin daha sağlıklı duyulması bakımından bulunduğumuz yerden daha yukarılara 
doğru ayrıldığım sırada canlı telefon konuşmasında bir başka bomba saldırısı ile sarsıldık.  Daha sonra büyük oğlum 
bulundukları yerden de Meclis’in yeniden bombalandığına şahitlik edince siz düşmandan da betersiniz tepkisiyle şok 
içinde Meclis’e gitmek için hamle yaparken zorla durdurulmuş olduğunu öğrendim.

Zaman zaman sığınak denilen yerde yakından gelen silah sesleri oldu.

Açıkça milletimizin sesini dile getirmek için bulunmamız gereken Meclis’te bomba ve kurşun sesleri vardı. Böyle bir 
gecenin sabahında AKP, CHP ve MHP ortak bildiri için çalışma yapıyor, yapılacak TBMM Genel Kurulunun toplanması 
ile ilgili hazırlıklar yapılıyordu. Liderlerin doğrudan Sayın Meclis Başkan’ı tarafından aranmasına, Meclisimizin de 
şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılmasına karar verildi.

Bu arada sabah artık tehlikenin geçtiği kanaatiyle oğlumu sayın milletvekilinin aracıyla tahliye etmek için Meclis 
binasından dışarı çıkarmak istedik. Sayın Kaya diğer kapıda arabasına ulaşmıştı. Ben de oğlumu oraya ulaştırmak için 
çıktığımda kurşun sesleriyle geri çekilmek zorunda kaldık. Tekrar binaya girdik. Sayın milletvekiline de hemen ayrılmasını 
söyledim. Daha sonraki bir vakitte büyük oğlum Çankaya Kapısından içeri girebileceğini söyledi. Biraz zaman geçtikten 
sonraki tekrar dışarı çıkmak için kapıya geldiğimizde bu defa tam Meclis’in karşısından gelen kurşun sesleriyle tekrar 
içeri girmek durumunda kaldık. Biraz daha zaman geçtikten sonra Çankaya Kapısından oğlumun içeri girmesiyle küçük 
oğlumu tahliye ettik. Ben tekrar Meclis’e girdim. Meclis Genel Kurulunda Sayın Meclis Başkanının başkanlığında sabah 
tekrar toplandık, bilahare saat 14.00’te toplanmak üzere ayrıldık.
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7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Milletimizin bu darbeye bu terör girişimine karşı duruşu aslında bir tarihi duruştur. Milattır.

Aslında TBMM’de aziz Türk milletinin temsilcileri bunları yaşarken, Türk milletinin de darbeye karşı duruşunu takip ediyor 
ve böyle bir millete sahip olduğumuz için gurur duyuyorduk. Ancak aziz milletimizin evlatlarının kendi egemenliğini 
ve iradesini korumak için verdiği mücadele ve kayıplar dikkate alındığında bizlerin bu yaşadıklarımızın ne önemi 
olabilirdi ki? Gazi Üniversitesi Hastanesinde darbe girişiminde hainlerin kurşunlarıyla ağır yaralanan, yoğun bakımda 
tedavisi süren TEM Daire Başkanı Turgut Aslan’ın ailesini ziyaret ettim. Ayrıca bu hain darbe girişiminde yaralanan 
vatandaşlarımızı da ziyaret ettim. Büyük bir acı. Eşini kaybetmiş, kendisi yaralı, çocuğu da Hacettepe’de ağır yaralı. 
Aslında binlerce örnekleri var. Dedim ya bunlara şahitlik ettiğinizde bizlerin yaşadıklarının pek önemi yok gibi. Rabbim 
şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza da acil şifa versin.

İhanet girişimine karşı siyasi liderlerimizle milletimiz adeta yekvücut olmuştur. Darbe girişimine karşı siyasi liderlerimizin 
tavrı topyekûn bir karşı çıkışı inşa etmiştir. Şüphesiz bu ihanet girişimin akamete uğratılmasında askerimiz ve polisimiz 
de görevlerini yerine getirmiştir. Ancak milletimizin topyekûn darbeye karşı fiili tutum sergilemesi tarihimizin önemli 
dönüm noktalarından biri olarak telakki olmalıdır. Aslında bu karşı çıkış darbenin bir ihanet girişimi olarak millet 
nezdinde idrakinin bir neticesidir. Bu idraki sağlayan da aziz milletimizin tarih içindeki engin sağduyusunu sağlayan 
değerlerdir. Böylesine bir ihanete karşı çıkmak bize bu coğrafyayı vatan yapan ecdadımızdan mirastır. Türk milleti bu 
coğrafyaya hakim olmuş ve her kararı kendisi vermiştir. Bu bakımdan milletimiz bu emanete, mirasa sahip çıkmıştır. 
Tarih, Türk milletinin sömürge artığı olmadığı, komite odalarında inşa edilmediği, vatana hep hakim olduğunu yazmış, 
milletimiz de gereğini yapmıştır.

Aslında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız, milletimizin topyekûn bu ihanet kalkışmasına karşı duruşu, aynı zamanda 
vatanımız üzerinde yapılmış veya yapılacak tüm senaryoların da akıbetini belirlemiştir. 

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Aslında ailemin iki değerli varlığı çocuklarımla süreç boyunca beraberdim. MHP Genel Merkezine beraber gitmiştik. 
Daha önce ifade ettiğim gibi küçük oğlum Yavuz benimle beraber TBMM’ye gelmişti. Büyük oğlumu Oğuzu da eve 
göndermiş, ihtiyaç olabilecek malzemeleri almasını istemiştim. Bir darbeyle karşılaşmıştık. Hedefte biz vardık ama 
böylesine bir alçak saldırıyla karşılaşacağımızı hiç düşünmemiştim.

Bombalandığında ben TBMM Genel Kurulunda oğlum da kulisteydi. Oğlum kuliste bombanın etkisiyle ufak tefek 
sıyrıklardan başka birşeyi yoktu. Daha önce ifade ettiğim gibi oğullarımı neden böyle bir ortam içine soktum diye 
kendimi sorgulamıştım. Büyük oğlum da TBMM dışındaydı, telefonla sürekli görüşüyorduk. Kardeşiyle de sürekli irtibat 
halinde, olan biteni takip ediyordu. Hep endişe içinde neler olup bittiğini takip ediyordu. Aslında dışarıdan da Meclis'e 
atılan bombaları görüyordu. Darbe girişimi sırasında şehit olan veya yaralanan birinci dereceden bir tanıdığım yok ama 
bence hepsi tanıdığımız. Onlar bizlerin kardeşi, oğlu, babası, anası… Aslında çok güzel bir söz var. Anlarsa uzağım 
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yakınım, anlamazsa yakınım uzağım olur. Bu bakımdan milletin  iradesine yönelik bu terörist girişime karşı tavır koyan 
milletimizle onların temsilcisi olan milletvekilleri birbirini anlamıştı. Bu bakımdan hep birlikte bu kara güne tanıklık 
ettik.

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Aslında darbe akşamı zaten TBMM’de toplantı halindeydik. Fiili olarak toplanmıştık. Gece Sayın Meclis Başkanının 
bulunduğu ortamda resmî olarak çağrısı yapılan olağanüstü toplantı düzeni ve bu toplantıda okunacak bildiri hakkında 
görüş alış verişi yaptık. Çok yoğun bir gece yaşamıştık. Darbeye karşı ortaya konulan kararlı tutum darbeyi akameti 
uğratmıştı. Artık milletvekilleri olağanüstü toplantıda millî egemenlik ve millî irade kararlılığını yeniden ortaya 
koymaya hazırdı. Ancak buna rağmen sabah Sayın Meclis Başkanının başkanlığında TBMM Genel Kurulunda yeniden 
bir araya gelerek toplantı nizamı ve usulü çerçevesinde saat 14.00 toplanmak üzere birleşimi kapattık. Bu tavrımız 
TBMM’nin bombalar altında bir darbe gecesi sonrasında dahi toplantıyı kendi iradesiyle kapatarak yeniden toplanma 
kararını verirken kendi hukukuna da kararlılıkla sahip çıkmasını da gösterir.

Sabah toplanmak üzere ayrıldıktan sonra oğlumun getirdiği elbiseleri giydim ve TBMM’nin bombalanmasına karşı 
tepkilerini dile getiren kendi iradesine sahip çıkan dışarıdaki vatandaşların olduğu yere geçtim.  Toplumun her 
kesiminden vatandaşlarımız TBMM'ye, millî irade ve egemenliğine sahip çıkmak için oradaydı. Muhteşem bir birlik 
ve beraberlik vardı. Türk milletinin egemenliğine, hâkimiyetine, iradesine ve demokrasisine sahip çıkma iradesinin ne 
kadar köklü olduğunu gösteriyordu bu tablo. Aslında darbecilere darbe vuran da bu sarsılmaz inançtı.

Daha sonra 14.00’teki toplantı önce 15.00’e, sonra da 17.00'ye alındı. Ve nihayet TBMM toplantıya başladı. Demokrasi 
şehitlerimize, vatan uğruna şehit olanlara saygı duruşu bilahare İstiklal Marşı ile toplantıyı açtık. Tarihi bir toplantı 
olduğunu söyleyebilirim. Demokrasiye, millî egemenliğe ve iradeye sahip çıkan siyasi parti liderlerinin orada varlığı 
çok önemli bir millî duruşun teyidiydi. Adli, idari ve mülki erkân dinleyici sıralarındaydı. Toplumumun her kesimini 
temsil edenler oradaydı. TBMM’ye yapılan hain saldırıya karşı millî iradenin yanındaydı. Aslında bombalar altında 
olan TBMM’nin millî egemenlik ve millî iradeye sahip çıkma kararlılığının da verdiği mücadelenin yanındaydılar. Sayın 
Meclis Başkan’ı ve siyasi parti liderlerinin yaptığı konuşmalar ve tespitlerle demokrasi tarihimizde çok önemli bir ana 
canlı tanıklık etmiştik. Şunu ifade etmeliyim ki TBMM kendisine verilen görevi layıkıyla yapmıştı. Böyle bir Meclis’te 
Türk milletini temsil etmiş olmak ve orada olmaktan Allah’a hamd ettim. Aslında Türk milletinin egemenliğinin yegâne 
tecelligâhı olan TBMM temsil ettiği millet gibi gereğini yapmıştı. Türk milleti ve TBMM sarsılmaz bir şekilde yan yanaydı. 
Büyük bir bütünleşme vardı.

15 Temmuz gecesi milletvekilleriyle TBMM Genel Kurulunda oluşumuz, daha sonra liderlerimizle TBMM Olağanüstü 
toplantısında darbeye karşı haykırışımız zannederim Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir safhası ve aynı zamanda 
onurlu bir duruş olarak yerini alacaktır. 

10-Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke… Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cumhuriyetimiz millî egemenlik temelinde kurulmuştur. Millî egemenliğin millet iradesiyle tesisi demokratik hukuk 
devleti anlayışıyla mümkündür. Türk milletinin iradesini yok sayarak millî egemenliğe demokrasi ve hukuk dışı 
müdahaleler esasen cumhuriyetimizin yegane dayanağı olan milleti dışlamıştır.
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Türkiye demokrasi tarihi maalesef aynı zamanda onun kesintiye uğrayışının, muhtıra ve darbelerin talihsiz hatıraları ile 
doludur. Oysaki darbelerle demokrasilerin sekteye uğratılması, askıya alınması hatta ortadan kaldırılması demokratik 
hukuk devletlerinde olmaması gereken arizi bir görüntüdür. Ülke yönetimlerinin demokrasi dışı unsurlarla ele 
geçirilmesi ve sivil iktidarın yerine ara rejimlerin bir darbe ya da muhtırayla birlikte hakim kılınmaya çalışılması o ülke 
demokrasilerinin olgunlaşmasını ve süreklilik arz etmesini her zaman sekteye uğratır. Siyasi tarihimizde neredeyse her 
on yılda bir gerçekleşen, kimi zaman muhtıra, kimi zaman darbe, kimi zaman da postmodern darbe olarak nitelendirilen,  
demokrasimizi inkıtaya uğratan girişimlerin ülkeye verdiği zararları hep birlikte yaşadık.

Ancak şunu ifade etmeliyim ki böylesine bir düşmanlıkla hareket edilen bir girişimi tarih yazmadı. Gerçekten aklımızın, 
tecrübelerin ortaya koyacağı bir tablo değildi. Kurtuluş savaşını yönetmiş Gazi Meclis, korunması gerekirken devletin 
içinden bir grup hain tarafından bombalanıyor, kurşunlanıyordu. Vatandaşlarımız, polisimiz, askerimiz kurşunlanıyor, 
bombalanıyordu. Bu ne vicdana, ne akla, ne izana sığdırılabilecek, idrak edilebilecek bir husus değildi.

Türk siyaseti darbelere karşı demokrasisini koruyacak bir idrake de ermişti. Aslında geçirdiğimiz tecrübeler bir darbe 
girişiminin meşruiyet zeminini ortadan kaldırmıştı. Bu bakımdan 15 Temmuzu bir darbe girişimi yerine ihanet 
kalkışması olarak değerlendirmek gerektiği kanaatindeyim.

Bütün bu geldiğimiz safhanın uzun dönemli bir plan ve hesabın neticesi olduğunu görmemiz gerekir. 15 Temmuz gecesi 
TSK içine mevzilenmiş FETÖ’cü bir kadro, bir yapılanma ülke yönetimini ele geçirmeye kalkışmıştır. Türkiye, hiçbir zaman 
şahit olunmamış saldırı ve tecavüzlere maruz kalmıştır. Türk milletinin güvenliğini sağlamak üzere muhataplarına tevdi 
ve emanet edilmiş silahlar, acımasızca yine millete çevrilmiştir.

Bu tabloyla bu darbe girişimin mazimizdeki girişimlerden farklı bir mahiyet oluşturduğu görülmektedir. Bu darbe 
girişiminde ilk defa TBMM bombalanmış, polis hedef alınmış, halkımız kurşunlanmıştır. Öte yandan bu darbe girişimine 
ilk defa sivillerin fiili olarak görev aldığı müşahede edilmiştir.

Bu darbe kalkışmasının böylesine kritik bir coğrafyada ülkemize yönelik tehditlerin giderek arttığı, küresel hesapların 
yapıldığı bir dönemde TSK’nın emir komuta zincirine yapılmış olması, TSK’yı bağrından çıktığı milletimizle karşı karşıya 
getirmiş olması, devletin yöneticilerine suikast planlaması, Meclis'i bombalamasının amaç ve hedeflerinden birinin 
de TSK’yı milletle çatıştırmak, TSK’yı zayıflatmak olduğu da dikkate alınmalıdır. Ancak bu ihanet girişiminin akamete 
uğratılarak deşifre edilmesi aslında TSK’yı daha da güçlendirdiğini düşünüyorum. Zira TSK gibi güzide bir kurum içinde 
bu ihanet odaklanmasının savunma ve güvenlik önemli bir zafiyet kaynağı  oluşturduğu, bunlardan arınan TSK’nın 
üzerine düşen millî görevlerin yerine getirilmesinde imkan ve kabiliyetlerini daha etkinlikle kullanmasını sağlayacağını 
düşünüyorum.

Darbeler sürecine bakıldığında bu girişimin asıl amacının ne olduğunun muhakkak ortaya çıkarılması gerekir. 
Kanaatime göre 15 Temmuz bir darbe girişimin ötesinde amaç ve hedefleri vardı. 15 Temmuz ihanet kalkışması bir 
başka gelişmelerin alt yapısı olarak değerlendirilmelidir. 15 Temmuz FETÖ saldırısı adeta kolektif terör eyleminin bir 
safhasıdır. 15 Temmuzda millî tepki doğmamış olsaydı, düşmanla boğuşa boğuşa teyit edilen millî hak ve çıkarlarımız, 
bugün ülke içinde ve dışında yaşadıklarımızı da dikkate aldığımızda terörizmin kanlı dişleri arasına sıkışarak öğütülmüş 
olacaktı.
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Herşeyden önce şunu ifade etmeliyim ki bugüne kadarki darbelere baktığımızda batı dünyasının bunları kendi 
eksenindeki bir Türkiye için araç olarak kullandığı veya desteklediği veya yorumladığını görüyoruz. FETÖ’cü hain darbe 
kalkışması sonrasında olan bitenin dış boyutunu ve dış etkilerini değerlendirmek için batı basınında yazılanları okudum.

Şunu açıkça ifade etmeliyim ki batı basını karşılaştığımız tehdidi ne anlayabilmiş ne de tanımlayabilmiş. Çok net bir 
darbe karşıtı tutum sergilenmiyor. Bu darbe girişimine yol açan bu sinsi yapılanmayı, bu darbe girişiminin milletimize 
maliyetini, bu darbe girişiminin muhtemel sonuçlarını gözardı eden değerlendirmeler yapıyor.

Meclisimiz bombalanmış, suikast planlanmış, halka ateş açılmış, ordu kendi içinde çatışmaya girmiş, TSK komuta heyeti 
rehin alınmış, polis darbecilere karşı mücadele etmiş, şehitlerimiz var, yaralılarımız var… Bu realiteleri görmüyor…

Türkiye’nin batı menfaatleri için çok önemli olduğu gerçeğini dikkate aldığımızda darbe süreçlerini de sonuçlarını da bu 
eksende ele alabileceğini dikkate almak gerekir.

Ancak batı kaynaklı BOP, Sykes Picot, Çözüm Süreci gibi projelerin asıl hedefinde Türkiye olduğunu dikkate aldığımızda 
bu darbe girişimine karşı batının tavrını iyi irdelememiz, darbenin asıl amacının ne olduğunu sorgulamamız, bundan 
sonraki gelişmelerin ne olabileceğini ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum.

1980’de bizim çocuklar dediklerinin 15 Temmuzda versiyonu gayrimeşru çocukların amacı neydi, nedir?

Darbe girişiminin asıl hedefi; Ordusu kendi içinde ve milletle, polisin askerle çatıştığı kaotik ortam ve bu ortamdan 
birilerinin amaçlarına ulaşma zemini miydi?

Sayın Genel Başkanımızın darbenin iç savaş ortamı oluşturma amacının olduğuna dair tespitinin çok ciddiye alınması 
gerekir. Bu darbe girişiminin dış amaç ve hedeflerden ayırt edilerek tahlili mümkün değildir.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Tarihimizde ilk defa böylesine bir ihanet olayıyla karşılaştık. Ancak şunu ifade etmeliyim ki bu ihanet girişimine 
karşı da ilk defa böylesine bir kararlılık ortaya konmuştu. Bu bakımdan benim, sizin, hepimizin orada bulunması 
da, bulunduğumuz sırada saldırılara maruz kalmamız da TBMM tarihinde bir ilkti. Burada şunu ifade etmeliyim ki 
bizler orada olduk ama unutmayalım ki aslında tüm milletvekilleri oradaydı ve yüreği oradaydı. Kişisel varlığımızdan 
öteye kurumsal olarak orada bulunmamız çok önemliydi. Ben bu bakımdan orada Türk milletini  temsil  eden her 
milletvekilimin orada olduğunu düşünüyorum. Bizler gelebilmiştik. Gelemeyenler vardı.

Orada olmamızı sağlayan, oraya gitmemizi sağlayan neydi? Toplantı yeter sayısı mı aranmıştı, oylama mı vardı? Çağrı 
mı yapılmıştı? Bir organizasyon mu vardı? Hayır… Ancak millî egemenlik ve iradeye karşı yapılan bir ihanet girişimine 
karşı Türk milletinin iradesi ve egemenliği teslim alınamayacağı kararlılığını ortaya koymak için oraya gittik. Oraya 
gitmemiz gerekir diye düşündük. Ve oradaydık. Yani bir bakıma içselleştirilmiş bir refleksi, iradeyi ortaya koymuştuk. 
Kararlıydık. Sözde değil özde millî egemenliğe ve iradeye sahip çıkmıştık. TBMM’de milletvekillerinin orada bulunması, 
darbeye karşı çıkışı elbette darbenin başarısız olmasını sağlayan çok önemli bir duruştu.
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Türk milletinin, kendini temsil eden milletvekillerini TBMM’de görmesi darbeyi akamete uğratma yolunda milletimizin 
duruşuna güç kattı. Aslında TBMM’nin bombalanması bu darbecilerin zihniyetini deşifre etmişti. Bunlar millet 
düşmanıydı. Milletimiz bir ihanet girişimiyle karşılaştığını böylece görmüştü. Nitekim TBMM’nin bombalanmış 
olmasının kurşunlanmasının tahribatı daha sonra da darbenin ihanet boyutunu gösteren bir tabloydu. Bu darbe 
girişimde karşı bazı çevrelerin ikircikli yaklaşımına karşı bombalanmış TBMM tablosu çok yeterli bir cevaptı.

Gerek bizlerin orada bulunması, gerekse darbeye karşı duruşumuz bence tarihimiz içinde yerini almıştır. Aslında 
bu duruş tarihin bize yüklediği ve öğrettiği millî duruşun bir örneğiydi. Ben bu ihanet girişimi ve bunun akamete 
uğratılması sürecinde TBMM’nin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu kararlılığın üzerimizde oyun oynamak, tuzak 
kurmak isteyenlerin akıbeti için ibret alınması gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. Velhasıl Türk milletini temsil 
eden biri olarak egemenliğimize ve irademize yönelik saldırı karşısında orada olmamız gerekiyordu. Olduk. Ama bence 
asıl kahraman Türk milletidir.  Aziz milletimizin verdiği mücadeleyi ve kayıpları dikkate aldığımızda temsil ettiğimiz 
milletimizin büyüklüğünü daima hissetmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Bu arada şunu da ifade etmem gerekir. TBMM’de bulunduğum sırada bombalanmış olmak, kurşunlanmam belki bizlerin 
bedenini hedef almış olabilir. Ama bizim bedenimizden ziyade temsil ettiğimiz milletin iradesiydi, egemenliğiydi 
teslim alınmak istenen. Gerçekten orada bulunduğumuzda bedenimize gelebilecek bir zararı hiç düşünmedim. 
Devamlı TBMM egemenlik ve iradenin yegane kaynağıdır. Bir karar almamız gerekirdi, gerekebilirdi. Madem millet 
egemenliğine ve iradesine darbe vuruluyor milletin iradesi esir alınmak isteniyor, bu iradeyi ve egemenliği korumak 
gerekir diye düşündüm. Netice itibariyle milletvekilinin canından ziyade iradesi önemliydi. Ben o ortamda da bunu dile 
getirdim. Sayın Meclis Başkanı devletimizin iki numarasıydı. Karar alması gerekebilirdi. Köklü bir devlet geleceğimiz 
içinde milletimizin bizden beklediği gerekli kararları gerektiği zaman alabilmekti. Bizlerde orada olmamız gerektiğini 
düşündük ve olduk. Gidişat hakkında TBMM’nin bir karar alması gerekiyor idiyse de o kararı alırdık. Unutmayalım ki 
Kurtuluş Savaşını da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu Gazi Meclis yürütmüştü.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Şüphesiz bu ihanet kalkışmasına karşı duruşumuz kadar bu süreçten gerekli dersleri çıkarmamız gerekmektedir. Elbette 
öncelikle bu ihanet girişiminin bütün unsurları, sorumluları ve kaynaklarının hesap vermesi sağlanmalıdır. Zaten bu 
konuda önemli adımlar atılmıştır, atılmaktadır. Hukuki süreç de devam etmektedir. 

FETÖ’yle mücadele edilirken, yeni mağdurlar üretmek, suçsuz ve günahsız insanlarımızın hayatlarını zindana çevirmek 
yanlışına düşülmemelidir. FETÖ ile mücadele edilirken yeni mağduriyetlerin oluşması, asıl suçlu ve sorumluların 
kullanabileceği bir zırh ve gerekçe haline gelebilir. 

Bu karanlık girişim sonrası muhakkak sağlıklı değerlendirmeler yapmamız ve gerekli tedbirleri tavizsiz almamız gerekir.

Aslında yapacağımız muhasebe sadece bu darbe girişimiyle ilgili değil bu girişimi yapanların yükseldiği ortamı dikkate 
almalıdır.

15 Temmuz 2016 Türk siyaseti için de bir dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuzda milletimiz ve siyasi liderlerimiz 
aynı tavır içinde bu ihaneti püskürtmüştür. Bu bakımdan aslında bir milat olmuştur. Daha sonraki süreç içinde Sayın 
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Cumhurbaşkanı ile beraber MHP, AKP ve CHP liderlerinin bir araya gelmesi, bilahare 7 Ağustosta Yenikapı’da milletle 
buluşması son derece önemlidir. 7 Ağustos, 15 Temmuz miladının kararlılıkla teyididir.

Bu bakımdan 15 Temmuz öncesinden çok farklı bir süreç içinde olunmasıyla aziz milletimiz muhakkak kazançlı çıkacak 
ve Türk siyaseti millet nezdinde hak ettiği güveni onaracaktır. Kutuplaşan, uzlaşma arayışından uzaklaşan siyasetin 
kısırlaştığını, birbirini anlayamadığını, bunun da demokrasinin siyaset içinde denge ve denetimden uzaklaşmasını 
sağladığını ve bunların maliyetini dikkate aldığımızda 15 Temmuz sonrasındaki anlayış ve arayışların ne kadar önemli 
olduğunu görürüz. Bu bakımdan bu arayışların somut sonuçlar vereceğine inanıyorum.

Aslında bu ihanet girişimine karşı topyekûn karşı çıkmamız, ortak değerlerimizin ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymuştur. Farklı görüş ve düşüncelerimiz olabilir ama hepimizi birbirimize bağlayan ortak değerlerimiz vardır. 
Milletimiz bu ortak değerlere sahip çıkınca kendisinin de var olacağını bilmiştir. Bu bakımdan tarihin inşa ettiği 
ortak değerlerimizi ayrıştırmak değil, aksine sahiplenmek gerekmektedir. Bu ortak değerler sağduyumuzdur. Bu 
ihanet girişime karşı yabancı ülkelerin ikircikli davranışları millî birliğin ve beraberliğin, millî bilincin ne kadar önemli 
olduğunu da ortaya koymuştur. Millî bilincin kaynakları diri tutulmalıdır. Millî bilinç, iç bütünleşmenin yanı sıra dış 
tehditlere karşı duruşun da zeminini oluşturur. Millî bilinç yoksa, "kim, ne adına, hangi hedef için birlikte olacak ya da 
mücadele edecek" belirsizleşir. İhanet girişimine karşı duruş, egemenlik ve bağımsızlık ekseninde var olan milletimizin 
millî bilincinin sonucudur.

Parti devleti veya paralel devlet değil millî devlet anlayışı içinde devlet yönetiminde objektif esaslara dayalı liyakat ve 
basiretli kadrolara ihtiyaç olduğu açıktır. Üst aklın bertaraf edilip yerine millî akılın hakim olduğu bir Türkiye ancak her 
türlü güçlüğü aşabilir.

Diğer taraftan sivil toplum örgütlenmesi millî kültür ve bilinç düzeyine ulaşmış değerler bütünü giderek yükselen 
bir toplumda, kamu yararı ve toplumsal çıkarların, kişisel çıkarların önüne geçebilmesini temin edecek çoğulcu bir 
demokrasinin gelişmesine katkı sağlamaktadır.  Bu önemli rolü dikkate alındığında aslında sivil toplum örgütlenmesinin 
özellikle dış kaynaklara bağımlılığı hususunda düzenleme yapılması düşünülmelidir.

Batıcı bloğun ideolojik ve stratejik tercihlerinin müdahalelerin hem oluşmasında hem de sonuçlarında oluşturduğu 
etkinin boyutları, millî egemenliğe ve bağımsızlığa dayalı cumhuriyetimizin bu vasıfları da dikkate alınarak 
incelenmelidir.

12 Eylül 1980 darbesini “bizim çocuklar” diyerek algılayan dış çevrelerin uluslararası güç dengesi içinde Türkiye’yi içindeki 
güçlerle kontrol etme amaçlarının araştırmaya konu süreçlerden arındırmak mümkün değildir. Şüphesiz böylesine bir 
etkinin zaman içinde hangi aktörler tarafından üstlenildiği de önemlidir. Zamanın ruhu dikkate alındığında uluslararası 
güç odaklarının Türkiye dengesi üzerinde etkin olma yöntemlerinin mahiyet ve mecra değiştirdiği ifade edilebilir.

Türkiye’nin batı karşısında güdümlü-bağımlı ilişkilerini yeniden, temelden ele alarak, batıyla karşılıklılık ve hakkaniyet 
esasında onurlu bir dış ilişkiler konseptini inşa etmek gerekmektedir. Bunun yanı sıra Türkiye’nin kendi "tarihsel 
coğrafyasında" yeni bir millî menfaate dayalı dış siyaset açılımına ihtiyaç vardır.

Batı dünyası Türk milletinin darbeye karşı durmasını dahi anlayabilmiş değil. Sanki darbenin hedefine ulaşmaması 
hayal kırıklığı yaratmış gibi…
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Batının menfaatleri için işine geldiği gibi kullanmak istediği demokrasi, parlamenter sistem, insan hakları, bağımsız-
tarafsız yargı, hukuk devleti ve hür medya gibi değerlerin aslında millî egemenlik ve bağımsızlık ekseninde kurulmuş 
millî ve üniter Türkiye Cumhuriyetinin itici gücü ve daimi ekseni olduğunu görmemiz gerekir.

Batı’nın bu darbe karşısındaki tutumu ile güven krizine giren ilişkilerimiz demokrasimizi güçlendirme çabalarımızı daha 
da artırarak cevap bulmalıdır. Bu bakımdan hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, insan hakları, hürriyet, özgür medya, 
bağımsız ve tarafsız yargı ve parlamenter sistemin denge ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi çabalarımız 
artırılmalıdır. Bu kavramların batı dünyasının tekelinde olmadığını göstermeliyiz.

Kamuda milletin hukukunun üstünde  bir başka  mensubiyeti   önceleyen   bir   zihniyet   hukuk devletiyle    
bağdaşmayacaktır. Bu çerçevede sadece ve sadece milletin hukukuna bağlı ve sadece onu üstün kılan, hak ve menfaatleri 
vatandaşlık hukuku esasına göre dağıtan ve yöneten bir yönetim ve adalet anlayışına ihtiyacımız vardır.

Medyanın giderek sadece belirli menfaatlerin veya politikaların pazarlama aracı haline dönüşmesi halkımızın sağlıklı 
ve doğru bilgilenmesine engeldir. Özgür medyanın bu darbe sırasında oynadığı rolü dikkate alarak farklı fikir ve 
düşüncelerin halkımıza ulaştırılmasında kamusal görevini layıkıyla yerine getirmesini sağlamak çok önemlidir.

Öte yandan demokrasimizde denge ve denetim mekanizmalarını güçlendirmenin, parlamenter demokrasimiz tahkim 
etmenin egemenliğimize ve irademize yönelecek her türlü tehdide karşı önemli bir sigorta görevi üstleneceği dikkate 
alınmalıdır.

Türk milleti TBMM’nin içinde de, dışında da aziz Atatürk’ün egemenlik ve bağımsızlık temelinde kurduğu cumhuriyetine, 
devletine sahip çıkmıştır.

Ve bu iki temel ekseninde Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!
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Orhan ATALAY

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği Türk Grubu Başkanı 
24, 25 ve 26. Dönem Ardahan Milletvekili

Darbe girişimini Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekât Dairesi Başkanlığına atılan ilk bomba ile öğrendim. Evimin 
yakınında bulunan Özel Harekât Daire Başkanlığına birincisinde 7, ikincisinde ise 40’a yakın polisin şehit olduğu iki 
bomba atılmıştı. Önce bombanın Kızılay’da DAEŞ veya PKK tarafından patlatıldığını düşündüm. Haber kanallarını 
açtığımda ise darbe teşebbüsünün olduğunu öğrendim. Bunu öğrendiğimde Suriye Vak’ası ile birlikte gün be gün 
kesifleşen bulutların artık bizim de üzerimize kan, ölüm ve yıkım yağdırmaya başladığını hissettim. O anda çarenin 
henüz vakit var iken milletçe amansız bir karşı koymayı gerektiğini, tek çarenin bu olduğunu düşündüm. 23. Dönem 
Erzurum Milletvekili Saadettin Aydın’la telefonla yaptığım kısa bir istişareden sonra AK PARTİ Genel Merkezinde 
buluşmak üzere evimden ayrıldım. Şoförü beklerken Gölbaşı’na atılan ve gecenin en vahşi, ikinci bombası ile sarsıldım. 
Dönüp baktığımda Özel Harekât alev alev yanıyordu. O bomba ile darbe teşebbüsünün oldukça kanlı olacağını tahmin 
ettim. Genel Merkeze gitmek üzere yola çıkmıştım, ancak yolda kararımı değiştirip Meclis’te toplanıp Meclis'i çalışır hale 
getirmenin daha etkili olacağını düşünerek sosyal medya üzerinden bazı milletvekili arkadaşlarla Meclis’te toplanmaya 
karar verip oraya yöneldim.

Konya Yolundan Kızılay sapağına geldiğimde yolun kapalı olduğunu gördüm, dönüp Çetin Emeç Bulvarından Dikmen 
Caddesinden, oradan Meclis’e geldim. Meclis’in Dikmen Kapısı mavi renkli iki servis otobüsü ile kapatılmak üzere iken 
Meclis’e girdim. Meclis’e ilk gelen birkaç arkadaştan biriydim. 

Meclis’e ilk girdiğimde Meclis İdare Amirimiz Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu’nun odasına girdim. Yine Ankara 
Milletvekilimiz Jülide Hanım nefes nefese henüz gelmişti. Bir müddet oturduktan sonra parti grubu katına çıktım. 
Grup başkanvekilimiz İlknur Hanım vardı. Bir süre sonra aşağıya inmek için çıktığımızda koridorda Bursa Milletvekilimiz 
Bennur Hanım ile Trabzon Milletvekilimiz Ayşe Hanım da gelmişlerdi. Doğrusu tekerlekli sandalyede en erken gelen 
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birkaç vekilden birisinin Bennur Hanım’ın olması takdire şayandı. Birlikte tekrar Ahmet Bey’in odasına indik. Bir süre 
sonra sayımız 10’u aştı. Dikkatimi çeken hususlardan birisi de yaklaşık 10-11 vekilin 7-8’inin bayan oluşuydu. 

Gölbaşı’na atılan özellikle de ikinci bomba ile ciddi manada irkilmiştim, Meclis’e vardığımda ise savaş uçak ve 
helikopterlerin Devlet’in temel kurumlarının tepesinde alçaktan uçuşlar yaptığına tanık oldum. Bu manzara o 
gecenin çok çetin, uzun ve nice katliamlara gebe olduğunu düşündüm. Meclis’in de aynı şekilde hedef alınacağını, 
bombalanabileceğini tahmin etmek zor değildi. Bu nedenle gelir gelmez Meclis’te bulunan polis memurlarına hava 
saldırısına karşı silah ve mühimmatlarının bulunup bulunmadığını sormuştum.

Meclis’in bu konuda savunmasız olduğunu öğrenmiştik. Bir süre sonra Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ın da 
Meclis’e geldiğini öğrendik. Birlikte kuliste karşılaştık, Genel Kurulu açmaya karar verildi. Bir süre kapıların anahtarlarını 
aramakla geçti, anahtarlardan sorumlu görevliye ulaşılamayınca bazı arkadaşlar kapıyı kırmayı bile denediler. Derken 
Genel Kurula girdik. Meclis Başkanımız kürsüde, bizler ise etrafında, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamayı bazı vekil 
arkadaşlar cep telefonlarıyla dışarıya ulaştırmaya çalışıyorlardı. O esnada TV kanallarıyla irtibat arayışları sürüyordu. 
Derken bir süre sonra bazıları Meclis’e, oradan da Genel Kurula ulaştılar. 

Genel Kurulun açılmasıyla birlikte uçaklar da Meclis Binasının üzerinde alçak uçuşlara başlamışlardı. İlk anda alçaktan 
uçuşlar ve sonik patlamalarla Meclis'i kapatmaya zorladıklarını düşünüyorduk. Bir süre sonra muhalefet partilerinden 
de bazı vekiller geldiler. Önce CHP’den sonra MHP’den bazı arkadaşlar geldiler.

Meclis kapanmayınca ilk bombayı bahçeye, ikincisini ise doğrudan Meclis Binasına attılar. Sonrasında da irili ufaklı 
birçok bomba atıldı. İlk bombanın atıldığı ana kadar başlangıçtaki tedirginliğim gitmiş, daha sakindim. Beklediğim 
şeyler oluyordu. Belki de ne yapılması gerektiğine dair karar vermişliğin rahatlığı vardı çoğumuzda. Genel Kurulda 
mücadeleye karar vermişliğin sükuneti ile oturuyorduk. Meclis Başkanı kürsüde, üç partinin yetkilileri gelmiş, vekiller 
ise sıralarında oturuyorlardı. Grup başkanları sırasıyla olaya ilişkin açıklamalar yaptılar. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ 
konuşmasını yapmak üzere kürsüye varmıştı ki, AK PARTİ Grup Başkanı Mehmet Muş 1. Ordu Komutanının basına düşen 
açıklamasını okumaya başladı. Açıklama daha bitmemişti ki, sonradan Meclis bahçesine düştüğünü öğrendiğimiz ilk 
bomba atıldı. Bazı vekiller sıralarından fırlayarak tepkilerini ifade ederlerken, bazılarımız sanki bekliyormuşuz gibi 
gayet sakince karşıladık. Kalplerimize bir sükunetin inmiş olduğunu düşünüyorum. Çetin vakitlerde mümin kalplere 
indirilen ve Kur’an’da "sekine" diye ifade edilen şeyin "huzur, kararlılık ve cesaret" olduğunu o gece kavramıştım. O anda 
Meclis duvarında asılı "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" yazısının önünde bir resim çektirip Facebook aracılığıyla 
"Alçaklar asla kazanamaz" diye not düştüm.

Atılan bombaların şarapnel parçalarıyla yaralanan polislerin olduğunu öğrendiğimizde Meclis koridorlarını hızlıca 
dolaştım. O esnada 16 polis ile Hatay Milletvekilimiz Hacı Bayram Bey’in, kızı ve eşiyle birlikte Meclis’e girmek üzere 
iken yaralandıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını öğrenmiştim.

Peşpeşe atılan bombaların etkisiyle yıkılan yerlerden Genel Kurula toz dolmaya başlamıştı. Öyle ki, bir süre sonra nefes 
almakta zorlanmaya başlamıştık. İçeride ince, kuru bir toz yoğunluğu vardı. Özellikle Meclis Ana Binasına isabet eden 
ikinci bombadan sonra Genel Kuruldan ayrılmak zorunda kaldık. Bahçeye çıkamıyorduk, içerideki bombanın tahribatını 
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gördüğümde ise doğrusu hiç şaşırmamıştım. Daha fazlası olabilir diye düşündüm. Hamdolsun olmadı. Bütün olan 
bitenler darbecilere karşı sadece öfkemi, cesaretimi ve mücadele azmimi artmıştı. Bunları ibreti alem olsun diye Meclis 
önünde boncuk ipe dizer gibi dizmek gerektiğini ilk kez orada düşünmüştüm. Çünkü "Milletin Haremi"ne tepeden 
hayasız bir tecavüz ve alçakça saldırılar yapılıyordu.

O gece Meclis’te AK PARTİ, CHP ve MHP’den grup başkanvekilleri ve bazı vekillerle demokratik bir dayanışma içinde 
olmanın önemini kavramış, böyle bir birlikteliğin milleti, Meclis'i, siyaseti ve demokrasiyi nasıl güçlendirdiği 
hissini de yaşıyorduk. Millî meselelerde ortaya çıkan bu dayanışma ruhunun büyütülmesiyle diğer temel toplumsal 
sorunların da üstesinden daha rahat gelmenin imkanına da tanık olmuştuk. Bu birliktelik aynı zamanda o oranda 
elzem ve yararlıydı da.

Cumhurbaşkanımızın çağrısı elbette ki çok gerekli ve önemliydi. Bu tür durumlarda bir önderin ve ona inanmış bir 
milletin olmasının önemi elbette ki tartışılmazdır. Daha işin başında mücadeleye, direnişe karar vermiş bir liderin 
önderliğinde asrın en kanlı, vahşi ve barbar teşebbüsünü büyük bir kahramanlıkla püskürtmüş, dünyayı kendisine 
hayran bırakmış bu millet için yazılması gereken nice destanlar olduğunu düşünüyorum. Tarih boyunca nice hayasız 
akımları boğmuş bu milleti  yüce Mevla iki dünyada da aziz kılsın. Çünkü milletimiz o gece bir kez daha zilletten bir 
hayat elbisesi giymektense ölümden bir izzet libası giymeyi tercih etmişti.

Ertesi gün yapılan toplantı iki anlama geliyordu: 1. Tehlike geçmedi, 2. Mücadeleye devam. Milletin reyini ve vekaletini 
ilahi bir emanet ve namus olarak yüklenmiş bulunan Meclis o gün tıpkı Birinci Meclis’te olduğu gibi ulvi bir ruh haliyle 
saygınlığını yeniden inşa ve izhar etmiştir. O günkü duygularım bu eksende oluşmuştu. "Asımın nesli diyordum ya…" 
diye başlayan mısraları mırıldamış ve tweetlemiştim.

Her bir darbenin bu ülkeye onlarca yıla mal olmuş etkilerini kavramış iseniz şayet, darbeye direnmenin ne derecede 
elzem olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Ancak tarih ve coğrafyanın bu kesitinde Türkiye’de yapılacak bir darbenin 
diğerlerinin toplamından katlarca fazla olacağı açıktı. Önceki darbelerden tamamen farklı neden, yol, yöntem ve 
sonuçlara sahip bu son darbe teşebbüsüyle ilgili elbette ki çok şey söylenebilir. Mitinglerde sıkça dillendirdiğim Namık 
Kemal’in: "Muini zalimin dünyada erbabı denaettir. Köpektir zevk alan sayyad-ı bi insafa hizmetten" beyti ile bu son 
darbenin niteliğini anlatmaya çalışmıştım.

Darbe teşebbüsüne karşı her kesimden insanımız tarihi bir direniş ortaya koydu. Çünkü bu teşebbüs hiç bir vicdanda tek 
haklı bir makes dahi bulmamıştı. Ama herkes bu teşebbüsün ülkeyi bilinmez karanlıklara gark edeceğinin idrakindeydi. 
TBMM de aynı duyarlılıkla davrandı ve o gece Ankara’da bulunan tüm vekil arkadaşlar kimileri hem de aile efradı ile 
birlikte Meclis’e gelerek tepkisini ve direnişini ortaya koymuştur. Milletçe yazılan bu tarihi destan eminim tüm dünyadaki 
darbeciler için ciddi caydırıcı, ama halklar için umutlu bir milat olmuştur. 

Yüce Mevlam başta cennet vatanımız olmak üzere hiçbir ülkeye bu tür kanlı, ahlaktan, akıldan ve vicdandan yoksun bu 
türden hayasız teşebbüsler yaşatmasın.



592

Gazi Meclis'te O Gece

Orhan KARASAYAR

TBMM İdare Amiri 
23, 24, 25 ve 26. Dönem Hatay Milletvekili

Tabii öncelikle Anadolu’daki bin yıllık acıyı yaşadık. Ben bu hain FETÖ Terör Örgütünü şiddetle kınıyorum. Bu insanın, 
hayvanın hiç kimsenin yapamayacağı bir girişimdi. Bunların amacı sadece darbe değil, ülkemizi Türkiye Cumhuriyetini 
tarihten silme girişiminde bulunmuşlar. Bu projeyi gerçekleştirmeye çalışmışlar. Çok şükür önce yüce rabbimiz 
sonra Cumhurbaşkanımız aziz milletimiz o alçaklara haddini bildirdi. Ben bu alçaklara söyleyecek söz bulamıyorum. 
Vatandaşlarımızın verdiği vergilerle alınan topları, tüfekleri o masum insanlara, vatandaşlarımıza yönelttiler.  Ama biz 
hükûmetimiz olarak bunları en ağır şekilde cezalandıracağız. Tabii yüce Rabbimin bunlara en büyük cezayı vereceğini 
de biliyorum.

Darbe gecesi bölgeye gitme durumumuz vardı. Tabii geç bir saat olduğu içinde kararsız kaldım. Sonra telefonlar gelmeye 
başladı. Dışarıda olduğum için herkes darbe falan demeye başladı. Bende “Ne darbesi darbe falan olmaz o yıllar geride 
kaldı” dedim. Sonra eve gelip TV açtım. Sonra İstanbul Köprüsünde tankların olduğunu gördüm. Aklıma gelen, DAEŞ ile 
ilgili çok ciddi bir istihbarat almışlar onun için tedbir alıyorlardır. Bu arada telefonlar yoğunlaşmaya başladı, uçak sesleri 
vs. saat 23.00 suları beklemeye başladık. Kafamız karıştı, darbeyi dedik buna kimse cesaret edemez. Ülkede darbeyi 
gerektirecek hiç bir şart yok Allaha şükür. Ekonomik olarak, ülkemizin yönetimi, ülkemiz güçleniyor büyüyor. Demokrasi 
noktasında bir eksiğimiz yok çok şükür. Sürekli yasalar çıkarıyoruz.  75 milyon insanımızın refahı için çalışıyoruz. Tabii 
süreç ilerledikten sonra Genel Merkeze gitmek için hazırlanırken mesaj geldi Meclis'e gelin diye. Tabii hemen Meclis'e 
geldik. Oğlum da bırakmadı illa “Baba bende geleceğim” dedi.  Oğlumla beraber Meclis'e doğru yola çıktık. Tabii 
arkadaşlar Genelkurmay tarafındaki kapıların kapalı olduğunu söylediler. Biz de Çankaya Kapı'ya doğru yöneldik. Tabii 
bu arada telefonlarımız  hiç susmuyor. Vatandaş tedirgin sürekli arıyor.  Tabii bölgeden arayan çok fazla biz de dedik 
sabredin Allah’ın izniyle bir şey olmaz. Bu ülkeye kimse darbe yapamaz cesaret edemezler derken tabii darbe girişimi 
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oldu. Artık her şey netleşir gibi oldu. Tabii yollar kapalı olduğu için Turan Güneş Bulvarından Çankaya Kapı'dan giriş 
yapacaktık. Tabii Çankaya Kapıda araçlarla kapatılmış. İki otobüsün arasından bir araç geçebilecek kadar yer bırakılmış 
Meclis'in servis otobüslerini koymuşlar. Polislerin yardımıyla içeri girdik hemen 1 nolu kapının oraya aracımızı park 
ettik. Meclis'te polis arkadaşlarımızdan başka kimse yoktu saat 23.30 sularıydı. Fazla kişi yoktu odama geçtim. Sonra 
Ahmet Gündoğdu Bey'in odasına geçtik.  7-8 arkadaştık gündemi değerlendirmeye başladık. Meclis Başkanımız geldi 
bu süreçte. Meclis'i çalıştırmamız gerekiyor.  Tabii bu arada da TRT spikeri darbe yapıldığını açıkladı. Bizde bunun üzerine 
Meclis'i çalıştırmaya karar verdik.  Meclis Başkanımızla beraber yürüdük kapıyı açamadık anahtar yok. “Kıralım” dedik, 
kapılar çok sağlam. Bu arada anahtarlar geldi. Girdik içeriye Meclis Başkanımızla beraber. Bu arada da muhalefet 
milletvekillerimiz de gelmeye başladı. Direkt Genel Kurula geldi arkadaşlar. Grup Başkanvekilleri vardı, MHP’den Erkan 
Akçay vardı, CHP’den Levent Gök vardı, Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı geldi. Tabii Meclis'i açtık ama yayın 
yapamıyoruz.  Canlı yayın problemimiz var. Başkanımız konuşmaya başladı. Meclis TV çalışmıyor. “Nasıl yapacağız?” 
personel yok. Canlı yayın yapmazsak Meclis’in çalışmasının bir anlamı yok.  Bu arada Süleyman Soylu Bakanımız 
geldi. Kapıda canlı yayın araçlarının olduğunun haberi geldi bize. Emniyet Daire Başkanını aradım  “İçeriye gelsin canlı 
yayın aracı” dedim. Emniyet Daire Başkanı bana “Başkanım araçları kapının önünden çekemeyiz, çok büyük bir risk 
pusuda olabilirler.” dedi. Biz orayı açtığımız zaman tanklarla içeriye girebilirler endişesiyle otobüsleri çekme şansının 
olamayacağını söyledi. Bunun üzerine ben Süleyman Soylu  Bakanımız ve bir kaç milletvekili arkadaşımızla beraber 7- 8 
kişi varız Dikmen Kapı'ya doğru yürüdük. Canlı yayın aracını içeriye alıp canlı yayın yapmamız gerekiyor. Ee canlı yayın 
yapmazsak Meclis'i açmamızın bir anlamı yok, vatandaş görmeyecek ki. Bu arada Genel Kuruldaki arkadaşlar 3G ile canlı 
yayın yapmaya başlamışlar. Bu arada biz Dikmen Kapı'ya geldik. Polis arkadaşlar bizi uyardı, “Gitmeyin!” diye. Çatışmalar 
başlamıştı   Genelkurmayın  orada. Tabii burada polis arkadaşlar doğru diyor, karşımızda çatışma devam ediyor. 
Tanklarla içeriye girebilirler. Çok yakındalar bize,  içeriye girseler bizim karşı koyacak hiçbir imkânımız yok, silahımız 
yok, tankımız yok, tüfeğimiz yok. Sadece polislerimizin elinde hafif silahlar var. Kapıda bir tek A kanalının aracı vardı, 
başka canlı yayın aracı yok. Bu arada, o ara sokakta kimse yok vatandaş filan henüz yok, saat 00.30 suları. Ben de Sayın 
Bakanıma “Efendim siz gidin, ben bu aracı alıp Çankaya Kapı'dan geçireceğim.” dedim. Tabii onlar da endişelendiler. 
Canlı yayın aracı kapının önünde, mutlaka bizi gözetliyorlardı. O an vurulma filan yüzde bir aklımıza bile gelmedi. Bu 
aracı Genelkurmay kavşağından Çankaya Kapı'dan geçirmeyi planladım ama burada da polisler yolu kesmiş, araçla 
kesmişler, onlar da her türlü tedbiri almışlar. Onlarla da bir mücadele ettik, sorunumuzu, derdimizi anladılar. “Meclis 
İdare Amiriyim” dedim. Sağ olsunlar sorun çıkarmadan açtılar yolu. Oradan hızlı bir şekilde Çankaya Kapısına geldik. 
Çankaya Kapısında bütün polislerimiz mevzi almışlar. Bir de Güvenlik Daire Başkanına da talimat verdim, hemen bizi 
içeri almaları konusunda. Hızlı bir şekilde de girmemiz gerekiyor. Çünkü başımıza bombalar silahlar yağabilir. Bunlar 
da aklımızdan geçiyor, çünkü kafamızda dolaşıyorlar. Oradan araçla girdik. 2 nolu kapının oraya basın kapısının oraya 
geldik. Tabii arkadaşlar endişeleniyor, bizden başka kimse yok, hemen aracı oraya yerleştirir yerleştirmez içeriye girdik. 
Canlı yayın aracını getirdik ama bir an önce yayına başlamamız lazım, bir kablo sorunu yaşadık. Kablo bulundu, muhabir 
arkadaşlar aşağı inmemiz lazım, kameraman arkadaşlar yukarıdan sistem vermiyor, onları aşağı almamız gerekiyor. Bir 
an önce canlı yayın yapmamız lazım. Genel Kurul Salonunun içerisine aldık, muhabir arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. 
Meclis Başkanımız açıklamalarına başladı. Diğer siyasi parti grup başkanlarımızı da Meclis Başkanımızın yanına 
oturtturduk. MHP’nin, CHP’nin ve bizim grup başkanvekillerimiz sağ olsun o süreçte birlik beraberlik açısından darbeye 
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net bir şekilde karşı olduklarını en etkili bir şekilde söylediler, gerekli açıklamalar yapıldı. Ondan sonra Bakanımız Bekir 
Bozdağ konuştu.  Sonrasında bazı milletvekili arkadaşlarımız tarafından kürsüden bunların darbe girişiminin kesinlikle  
başarılı olamayacağı, halkımızın mücadele için sokaklara inmesi gerektiğini ifade eden çok güzel açıklamalar yapıldı. 
Tabii bu açıklamalar yapılırken biz Genel Kuruldan çıkmayı hiç düşünmedik “Eğer öleceksek burada ölürüz, şehit 
olacaksak burada oluruz. Çünkü milletin bize emanet ettiği yeri terk edemeyiz” dedik.  O ara Genel Kurulu bir toz bulutu 
kapladı. Herhalde bahçeye düşen bombanın gücüyle Genel Kurulu toz bulutu kapladı. Çok şiddetli bir gürültü oldu.  O an 
Genel Kurula düştü diye düşündük. Çok şiddetli bir patlamaydı çok yakınımıza düştüğünü anladık. Tabii biz Genel Kurul 
çalışmalarımıza devam ettik.  Bekir Bozdağ Bakanımız çıktı “Biz burada ölürüz” açıklamasını yaptı.  Arkadaşlarımız da 
destek verdi tabii ses gürültü arttıktan sonra .

Meclis Başkanımız sığınağa inmemiz noktasında durumun ciddi olduğunu söyledi. Polis arkadaşlar ısrar ettiler.  Tabii 
Başkanımız, milletvekili arkadaşlarımız hiç kimse sığınağa gitmek istemiyordu. Tabii sığınağa indik tam zamanı 
hatırlamıyorum ama 20- 25 dk sonra tahminen emin değilim beynimizin patladığını hissettik bir bomba sesi,10 dk 
sonra mıydı? İşte zamanı hatırlamıyorum zaten sığınağa ilk girdiğimiz yer dar bir yerdi. Asıl sığınağı fark edememiştik.  
Oraya girdiğimizdeki bomba sesi kıyamet gibi bir şeydi.  Vekillerle beraber indik yakınlarıyla beraber olanlar vardı. 
Benim oğlum da vardı. Önce odaya gidecektik,  gidemedik, sonra sığınağa indik. “Baba şehit olacağız buradan 
sağlam çıkamayız.” dedi.  Ben de oğlum bu bizim için en büyük şeref dedim.  Tabii o an insan kendini düşünmüyor.  
Yaşım  51 ortalama yaşasam 19 yıl daha yaşayayım ama şehitlik 200 yıllık yaşamaya değer. Şehit olmak bizim için 
kutsal bir şey.  Oğlumuza da genç  yaşta şehitlik nasip edecek yüce Rabbimiz,  çok şükür huzurluyduk.  Beni en çok 
duygulandıran vatandaşların sürekli arayıp “Ne yapabiliriz, sokaktayız  ölürüz ülkemiz için, vatanımız için, bayrağımız 
için” diye ağlayarak telefonlar geliyor.  Beni onlar ağlatıyor,  yoksa kendi  bulunduğum durumda hiç bir sıkıntı yoktu. 
Allah bana şehitlik nasip etmişse etmedi tabii.  Allah’ın yanında çok makbul kullar değilmişiz. Sonra abdest aldık, 
namaz kıldık. İlk geldiğimizde de mescide gittik, namaz kıldık. Zaten saat 4’ten sonra tüm ihtiyaçlar gideriliyordu. Çok 
ciddi sıkıntı yaşanmadı bu konuda. Bombanın o sesi bir hafta beynimizden hiç gitmedi. Tabii Meclis'e ilk geldiğimizde 
de bunların darbe yapmak istediklerini anladığımızda ilk aklımıza gelen Sayın Cumhurbaşkanımız.  Dua ediyorum 
Cumhurbaşkanımıza bir şey olmasın. Çünkü Cumhurbaşkanımıza bir şey olursa Allah korusun toparlama şansımız 
yok. Bu şerefsizlerin ilk hedeflerinde Cumhurbaşkanımızın olacağını biliyorum tahmin ediyorum. Cumhurbaşkanımızı, 
Başbakanımızı Allah’ım korusun biz ölsek bir şey olmaz ama onlara bir şey olursa bu insanların önünde kimse duramaz. 
Bunların da zaten amacı o, tüm halkımız sokağa dökülecek bu milletin vatanı için yapmayacağı hiçbir şey yok. Bu 
alçakların yapamayacağı hiçbir şey yok.  Kızılay’ı tarıyorlar Külliyeyi tarıyorlar, İstanbul’da halkı tarıyorlar. İnsanlıktan 
çıkmışlar hayvan bunu yapmaz. Hayvan belli bir zarar verir sonra geri çekilir. Bunlar onu da aşmışlar, o süreçte o tür 
haberleri de izlemeye başladık. Cumhurbaşkanımızın mesajını öğrenince tabii rahatladık hava alanına indiğini duyunca 
bu işin tamamen bittiğini düşündük ama yine de az zayiatla, az şehitle bu işi kapatırız diye düşündük. Bu arada polis 
arkadaşla 1 nolu kapıya çıktık dışarıdaki durum nedir diye.  Helikopter sabaha kadar tarıyor, geliyor tarıyor. 10 -15 
dk gidiyor mermi yüklüyor sanırım tekrar geliyor tekrar tarıyor tekrar gidiyor.  Sabaha kadar gitmediler alçak herifler. 
Sabaha karşı koridorlar birbirine bağlı olduğu için daha iyi bir sığınağa girdik televizyon olan masa sandalye olan yer 
vardı. Tabii şartlar çok iyi olmasa da orada işimizi gördü.  Tabii 4 gibi hâlâ ateş ediliyordu. Ben sabah saat 10.00-10.30’a 
kadar Meclisteydim biz hep buralardaydık. Odamıza sabah 5 gibi geldik ve gördük biraz ses gürültü azalmış. Tabii 
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Başbakanın odasıyla bizim odadaki boşluk olduğu için her yer cam kırıkları tavandan betonlar yerlere sarkmış dökülmüş 
oda falan yerinde değil. Zaten odayı da öyle görünce sinirimiz psikolojimiz çok daha kötü oldu.  O an bunlar insan olamaz 
dedim insanlık dışı yaratıklar. Bugüne kadar Meclis'e zarar veren bir grup görülmemiş, bir terörist örgüt görülmemiş.  
Ya bunlar teröristten daha kötü. Terör örgütleriyle mücadele ediliyor ama nerede edildiği belli, nerede nereye zarar 
verecekleri belli. Meclis'e bugüne kadar böyle haince bir saldırıda bulunulmadı.  Böyle alçakça girişimde bulunulmadı. 
Saat 10.00’da 2 saatliğine eve gittim. Üzerimi değiştirdim geri geldim çalışmalara devam ettik. O an düşündüğüm,  
bu ekip Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke için gece gündüz çalıştı. Yatırımlar, ekonomi noktasında, sosyal 
hizmetler noktasında yani aklınıza ne gelirse hangi konuda derseniz deyin ülkemizi resmen şaha kaldırdık rahatlattık. 
İnsanlarımızın yaşam tarzı, alım gücü ülkemizin zenginleşmesi.  Önce biz bunları ülke olarak hak etmedik. Hükümet 
olarak hak etmedik. Cumhurbaşkanımız hak etmedi.  Bizim bu grubumuz hak etmedi.  Askerlerimiz, ordumuz için 
gerekli yasaları hiç tereddütsüz çıkardık. Silahların en iyi olması için Millî Savunma Bakanlığı olsun ASELSAN olsun 
buralara çok büyük destekler sağladık. Çok büyük araştırma destekleri sağlandı.  Yani çok büyük destekler verildi.  Yani 
bunlar bu mermileri bizim tepemize atması için bu topları, bu uçakları onlar için mi verildi diye düşünüyorsun.  Ama 
işte bu alçaklar hainler ordumuzun içine girmişler.  Bunları bizim hissetmemiz lazımdı.  Fark etmemiz lazımdı. Bunlara 
bu imkanın bu fırsatın verilmemesi lazımdı. Bunlar aklımızdan geçti ama tabii hainler, alçaklar, münafıklar ne derseniz 
deyin o kadar kendilerini gizlemişler ki yani normal bir akılla yapılacak bir şey değil. Bunlar bu sırları saklayabilmek 
için demek ki kurs almışlar, özel eğitim almışlar. Bu kadar gizlenmişler ve bu insanlar bu ülkesini seven vatandaşları 
tanklarla ezdiler. Tüfeklerle taradılar.  Acımasızca insanları öldürmeleri, kıymaları çok dokundu. Bu insanların karakteri 
kişilikleri nasıl bir yaratık olduklarına bir türlü anlam veremedik. Canavarlar bunu yapmazdı.  Yani bunlar bize çok 
dokundu, bunlar zorumuza gitti. 

Anlatacak o kadar çok şey var ki sürekli dışarıya da çıkıyorduk. Karşımızda Genelkurmay sürekli taranıyor silah sesleri. 
Bu arada Meclis'e birkaç defa helikopterle asker indirmeye kalkmışlar onu denemişler sağolsun bizim güvenlik 
güçlerimiz engel olmuş. Meclis'te görev yapan polislerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O gece çok büyük 
mücadele ettiler.  Silahlarının yetersiz olmasına rağmen büyük fedakarlık yaptılar. Yoksa o alçaklar Meclis'e de asker 
indirip Meclis'i, milletvekillerini ele geçirecekti.  Orada  işte sığınağın önünde 5-10 tane polis arkadaş var ellerinde hafif 
silahlar. Tayfun Bey'e dedim “Şimdi bunlar dışarıdan gelseler biz burada ne yapabiliriz? Nasıl korunabiliriz?"

Adam dışarıdan gelecek makinalısı vardır,  ne bileyim el bombası. Zaten iki tane el bombası atsa zaten hiçbir şey kalmaz. 
Emniyet mensubu  Tayfun Bey'le sürekli irtibat halinde görüşüyorduk.  Onların verdiği mücadele çok şeyi engelledi.  Zaten 
onların projesi bana göre ilk bombayı bahçeye atmadılar, Dikmen Kapı'ya attılar. Dikmen Kapıyı yok edip oradan içeri 
girmek diğer bombaları da Genel Kurula attılar. Genel Kurulun tepesine attılar.  Ama Allah o bombaları oralara düşürmedi 
bir kaç metre uzağına kaydırdı. Sonunda Başbakanımızın makamının olduğu yere attılar. Onların hesabına göre Dikmen 
Kapıyı açacaklar içeriye gireceklerdi. Milletvekillerini rehin alacaklardı. Meclis'i ele geçirecekler, zaten Meclis'in tepesine 
attıkları bombayla da milletvekillerini yok edeceklerdi.  Ama Allah’ın hesabını bilemediler düşünemediler. Yani Allah bu 
ülkeye bir daha böyle bir süreç yaşatmasın böyle bir gece yaşatmasın. Bu bana göre Çanakkale’den Kurtuluş Savaşından 
farklı bir durum.  Orada cephemiz belliydi burada halkın içinden mi çıkacaklar, askerin içinden mi çıkacaklar, polisin 
içerisinden mi çıkacaklar? Nereden çıkıp ne yapacaklarını, kime zarar vereceklerini bilemiyorsun.  Evet  böyle zor bir 
süreçti.  Allah milletimizden,  Cumhurbaşkanımızdan, samimi ülkesini seven askerlerimizden, emniyetimizden, 
polisimizden razı olsun.  Güç birliği birlik beraberliği bunları önledi.
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25 ve 26. Dönem Mardin Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuzda TBMM’de çok önemli bir tarihi olaya tanıklık ettiniz. İzniniz olursa 
sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum.

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

-Evimdeydim ve televizyonum açıktı. Boğaz Köprüsündeki hareketlilik hayra alamet değildi ve çok geçmeden bir darbe 
teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığımızı anladım. Bu arada grubumuzla hızlı bir mesaj trafiği gelişti. Darbelerin tarihinde 
Meclis'in korunması gerektiğine  dair kolektif bir hafızanın o gece herkesin zihin dünyasında bir şimşek gibi çaktığını 
daha doğrusu uyandığını söyleyebilirim. O gece bir milletvekilinin koruması gereken en önemli ulusal mekân kuşkusuz 
Meclis'ti, o yüzden Meclis'e gitmek için karar almak o kadar zor olmadı. Hele grubun bu yönlü mesajlarını da alınca.. 

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

-Gelişte yaşamadım, halk sokaklara yeni yeni çıkıyordu, Dikmen’den aşağıya doğru herhangi bir olumsuz durum 
görülmüyordu, ama kapıda yaşadım, korumam ve yeğenlerim içeri alınmadı, kızım Hiwa Miroğlu beni bırakmak 
istemedi, yanımdaydı, onu bile almak istemediler, Genelkurmay tarafından ateş ediliyordu, bir milletvekilini taşıdığı 
söylenen aracın şoförü barikatları dinlemeden aracı üstümüze sürdü, son anda kenara çekilmesek ezilecektik. Meclis'e 
koşa koşa ve vücudumuzu iki büklüm yaparak  girdik. Her taraftan ateş ediliyordu, ama sanırım Dikmen Kapısı henüz 
bombalanmamıştı.

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?
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-27 Mayıstan bu yana darbeleri mağduriyetleriyle beraber yaşamış biri hele 12 Eylül’ü Diyarbakır cezaevinde geçirmiş 
biri olarak, şimdi de son darbeyi bir milletvekili olarak karşılamak tuhaf bir duygu..İzninizle bu duyguyu o geceyi 
anlatacak olan kitabıma saklayayım, ama kızım Hiwa’nın da yanımda olması baba-kız aynı tanıklığı yaşamış olmamız 
da oldukça tuhaf ve ilginç şeyler hissettirmiyor değildi doğrusu..

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

-Aklıma Salvador Allende geldi bir anda. Şili darbesi. Meclis basılmış ve Allende seçilmiş bir başkan olarak çarpışmış ve 
darbecilere teslim olmamıştı. Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarım geldi aklıma. 12 Eylül darbecilerine teslim olmuştum. 
Altı yıl ölümüne işkence gördüm. Meclis bombalandığında vazgeçmeyecekler diye geçti aklımdan, vazgeçmeyecekler 
ve bizi teslim almaya gelecekler, eğer bombalarla öldürmeseler tabi. Ne yapacaktık? Bilmiyorum, ama benim elim sık 
sık silahıma gidiyordu. Glok marka ve seri bir tabanca. Yedek jarjörümü de almayı unutmamıştım, kemerime takılıydı. 
28 mermim vardı. Herhalde işe yarar diye düşünüyordum, 12 Eylül zindanlarını yaşamış olan biri olarak, doğrusunu 
isterseniz bir hücrede bir gün bile geçirmeye niyetim yoktu.

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

-Çok az hayıflanma vardı içimde, ama daha ziyade bir milletin bir geceyi kanıyla canıyla, zafere dönüştürmesinin 
sevincini soludum o cam ve beton parçacıklarının üstünde ağır ağır adım atarken. Beklenirdi tabii, öfkesi ve ihaneti bu 
kadar büyümüş insandan her şey beklenir. İçimden Meclis şimdi daha güçlü dedim ve bu gücün kolay elde edilmediğini 
hayal ettim.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

-Bizler bir bakıma bu ülkenin elitleriyiz, yöneten elitleriz. Kimimiz muhafazakar kimimiz laik/seküler kimimiz millîyetçi. 
Ama işte şimdi bir aradaydık ve hiç kimsenin sığınak diye tanımlamak istemediği Meclis'in alt katlarında, Türkiye’nin 
en uzun gecesine tanıklık ediyorduk. MHP ve CHP’lileri daha çok sevdim. AK PARTİ'liler ise zaten artık bir bedende tek 
varlık gibi geliyorlardı bana, bunu düşündürüyorlardı. Hiçbirini unutamam. Keşke Stefan Zweig gibi yetenekli bir yazar 
olsam da o geceyi birlikte yaşadığım herkesi tek tek anlatabilsem. Siz bizim anlatmamızı istiyorsunuz ya, biri çıkıp bizi 
anlatmalı aslında. Üzüldüğüm bir şey oldu ama. Bana dargın olan Oktay Vural’a içten bir merhaba deyip elini sıkmak 
istiyordum. O şartlarda bile, yüzvermedi. Bana dargındı. Karşılaşıyorduk ama selamlaşmıyorduk.  Meclis'te bir konuşma 
yapmış ve onu biraz hırpalamıştım. Ne bileyim darbe girişimi hatta sabaha sağ çıkmayabileceğimiz gerçeği bile Oktay 
Bey’i galiba yumuşatmamıştı ve ben buna gerçekten çok üzüldüm. Düşünebiliyor musunuz bu trajik durumu, o gece 
sabaha karşı ikimiz de yaşamıyor olabilirdik öbür dünyaya dargın gitmiş olarak!

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

-Milletimiz bütün darbeleri az çok suskunlukla karşılamıştı, ama bu seferki duruşu, tam olarak, Türkiye’nin darbelerle 
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maruf siyasi hafızası adeta bir yanardağ gibi, patlama yaşıyordu.  Ve bu yanardağdan çıkan lavlar, sabaha karşı 
darbecilerin üstünü örtüp kapatmış, onları daha doğmadan boğmuştu. Dünya tarihinde bir ilk yaşandı. Yeryüzünde bir 
örneği daha yok sanırım ya da varsa da ben bilmiyorum. Ben böyle bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum.
Böyle bir lidere sahip olmaktan gurur duyuyorum.  Bu milletin ve bu liderin, bu ülkeyi her şart ve koşul altında 
koruyacağına dair inancımız ayan beyan ispatlanmış oldu. Şimdi hikâyesi yazılacak bir liderimiz, hikâyesi yazılacak 247 
şehidimiz ve binlerce gazimiz var.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

-Telefon trafiği sabaha kadar sürdü, insanlar  arıyor ve ne olduğumuzu merak edip soruyorlardı. Türkiye o gece için 
içeridekiler ve dışarıdakiler olarak sanki ikiye ayrılmıştı. Kızılay'daki gösterilere katılan dostlarım vardı ve onlar halkın 
Meclis'in etrafını sardığını, merak etmememiz gerektiğini söylüyorlardı. Oğlum Zerdeşt ve annesi hiç aklımdan çıkmadı. 
Biz beş kişilik bir aileyiz. Babam Midyat’ta zaten. Eşim Canan ve engelli oğlum Zerdeşt evde, güvenli bir yerde dışarıda, 
ben ve ablası Hiwa Meclis'te içerideydik. O gece Zerdeşt ben eve gitmeden uyumadı. Bütün gece tekerlekli sandalyede 
oturup beklemiş. Annesi de onu ve bizi beklemiş.

9- Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

-Kabustan uyanmak gibi bir şeydi hatırladığım. Kuliste oturuyordum, sonra içeri geçtik. Ama ben hâlâ dün gecenin şoku 
içindeydim, ya başarsalardı?! Her şey,  çok inanılmaz geliyordu doğrusu. Bir darbe teşebbüsü düşünün ki esir almak 
istediği herkesi, milyonları kendine bir anda tanık ediyor ve tanık olanlar bir gece sonra sanki bir kabustan uyanmış gibi 
hayata silbaştan devam ediyorlar.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Bu soru uzun bir siyasi analizi gerektiriyor. Kısaca şunu söylemek isterim. Bu ihanet kalkışması hiçbir şekilde bilinen 
bir darbe girişimi değildi. Türkiye’yi bölmek istediler. Eğer o gece duruma hakim olabilselerdi, Türkiye, PKK ve FETÖ 
Türkiyesi olarak ikiye bölünecekti. Ülkenin Doğu ve Güneydoğusu’na ABD ve AB desteğinde PKK el koyacaktı. Gerisini 
de yönetebilirse ve iç savaş çıkmazsa şayet FETÖ’ye kalacaktı. Ama FETÖ'cüler yenilse bile, bu yaratılan yeni şartlarda, 
PKK’nın elinden Doğu ve Güneydoğuyu kurtarmak o kadar kolay olmayacaktı. Yani kardeş kanının oluk oluk akacağı, 
Türkiye’nin her şartta iflah olmayacağı zor bir süreç bekliyordu bizi.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

-Darbecileri caydırmada ne kadar etkili oldu, onların pervasızlıklarına ne kadar dur diyebildik, bunu bilmiyorum, ama 
halkın vekillerinden cesur davranmalarını beklediklerinden eminim. O beklentiyi çok şükür boşa çıkarmadık, yüzümüz 
ak çıktık bu tarihi zamandan. Türkiye’nin üstüne Allah’ın bir anda serptiği cesaret tohumları, Meclis'in üstüne de düştü 
elbette...   Ve hainlerin bombaları işe yaramadı. Gazi Meclis bir kez daha gazi oldu.Tarihe geçecek bir rol oynadı. Çinliler’in 
bir atasözü vardır hani, birine beddua etmek istediklerinde, "Tuhaf zamanlarda yaşayasın" derler. Birileri sanki hepimize 
beddua etmiş ve bizi ülkemizle beraber "Tuhaf zamanlarda" yaşamaya mahkum etmek istemişti. Ama işte o beddua da 
tutmadı ve biz tekrar bedduacıların bize reva gördüğü  ve tasarladığı zamana değil, şehitlerimizin kanıyla sulanan kendi 
zamanlarımıza döndük.
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TBMM Kâtip Üyesi

26. Dönem Elazığ Milletvekili

1- 15 Temmuz hain darbe planının gerçekleştiği akşam evde bulunduğumuz esnada, TV’de Boğaz Köprüsü'nün askerler 
tarafından tutulduğu haberini gördüm. Herkes gibi ben de bir canlı bomba ihbarı ya da köprüye sabotaj gibi bir olay 
olarak düşündüm. Ancak kısa bir süre sonra evimin Külliyeye yakın olması nedeniyle uçakların alçak uçuşları beni tedirgin 
etti. O esnada İstanbul Milletvekilimiz Azmi Ekinci beni aradı ve neler oluyor? dedi. Ben Efgan Ala ve Selami Altınok’a 
ulaşmaya çalıştım, telefonları kapalıydı. Cevdet Yılmaz’a ulaştım. O da, bir olumsuzluk olduğunu ve anlamaya çalıştığını 
söyledi. Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ile görüştüğümde, hava kuvvetleri ve jandarmanın içinde olduğu 
bir Fetullahçı kalkışmanın olduğunu ancak boyutlarının ne olduğunu bilmediğini söyledi. Bu arada sosyal medyada 
Ankara Yenimahalle’de çatışma olduğu bilgisi dolaşmaya başladı. O dakikalarda çok fazla telefon geldi. Meclis'ten mesaj 
gelmişti, Ankara’da olan milletvekillerinin Meclis'e gelmeleri belirtiliyordu. Bir darbe kalkışması olduğu anlaşılmıştı. 
Zaten sanıyorum, Başbakanımızın da, telefonla beyanatı televizyonlara yansımıştı. Danışmanlarımı çağırdım. Hemen 
yatsı namazını kılarak, iki danışmanım ve kuzenimle birlikte Meclis'e gitmek için yola çıktık. Bir darbe girişimi olduğunu, 
bizim de millî iradenin temsilcileri olarak Meclis'te kriz merkezi oluşturabileceğimiz ve sivil iradenin görevde olduğunu 
ihsas ettirmek için Meclis'e gitme kararı aldım.

2- Evden çıkarken doğrusu 12 Eylül darbesini lise son sınıfta yaşamış biri olarak, siyasetçi olduğum için durdurulup 
alınabileceğimiz endişesi duydum sadece.  Ancak caddelerde insanlar yavaş yavaş çıkmaya başlamışlardı. Genelkurmayın 
bulunduğu caddede silah sesleri geliyordu ve kapalıydı. Öveçler tarafından giderek, Dikmen Kapısından Meclis'e 
geldim. Dikmen Kapısı, iki veya üç otobüsle kapatılmıştı. Milletvekili olduğumu söyleyince görevli polisler aracımla 
içeri aldılar. Ancak uçakların alçak uçuşları ve helikopter sesleri başlamıştı. Grupta görevli Mustafa’yı gördüm. Başkanın 
burada olup olmadığını sordum. Ana binada olduğunu söyledi. Başta 8-10 milletvekili oradaydı. Hızla Genel Kurulu 
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açmamız yönünde bir karar oluştu. Genel Kurul Salonuna doğru başkan ve arkadaşlarla yöneldik. Kapılar kapalıydı. 
Sonra görevlilerden biri bir kapıyı açtı. Bu arada bir çok arkadaş gelmişti. Genel Kurul Salonuna girdik. Danışmanlar da 
izleyici kısmına alındı. Divan oluşumu için benim dışımda başka bir kâtip üye gerekiyordu. Sema Kırcı oradaydı. Meclis'i 
bu şekilde açabilirdik. Bu arada, daha Anadolu Ajansı ve A Haber’in kamerası salona gelmemişti. Bir kısım arkadaşlar 
onları içeri almak için uğraşıyordu. Ben bu ara Meclis Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’ı benim cep telefonum ile Elazığ 
Kanal 23 televizyonuna konuşturdum. Burada amacım eğer ulusala yayın yapamazsak Başkanın açıklamaları yerel kanal 
da olsa millete ulaşsındı. Biz Divandayken bu arada Ayşer Keşir de kendi cep telefonuyla sanırım bir ulusal kanaldan 
yayın yapıyordu. Sonra CHP ve MHP’den grup başkanvekilleri gelince, başkan her iki partinin grup başkanvekillerini 
Divana aldı. Konuşmalar başladı. Tam o esnada Meclis'e ilk bomba atıldı. Adalet Bakanı Bekir Bey'in o sırada, “Meclis'i 
terk etmeyeceğiz, öleceksek de burada ölelim…”  şeklinde konuşmaları oldu. Genel Sekreterimiz İrfan Bey, aşağıda   bir 
salonumuzun daha olduğunu bana söyledi. Ben de Başkana bunu ilettim. Her halde savaş zamanları için düzenlenmiş 
bir Genel Kurul Salonu gibi düşünmüştüm. Ancak, daha sonra ikinci patlama oldu. Oktay Vural Başkana gelerek,                      
sayın Başkan millî iradenin önemli oranda temsilcileri burada, bunlara bir şey olursa, milletin tamamen direnci kırılır, 
aşağıya inmemizde fayda var dedi. Sonra ortak karar alınarak, aşağıya inildi. Ancak aşağıya inilirken orada salon var 
düşüncesi ile inildi. İndiğimizde gördük ki, sadece kazan daireleri ve klima ünitelerinin bulunduğu sığınaklar var.

3- Meclis'e bomba atılacağını tahmin etmemiştim. En fazla darbeciler eğer Allah muhafaza başarılı olurlarsa bizi gelip 
buradan alıp tutuklarlar gibi düşünmüştüm.

4- Daha önce 12 Eylül darbesini yaşamış biri olarak, Meclis'e bomba atılacağı millete ateş edileceği gibi düşünmemiştim. 
Ancak ilk bomba atıldığında, ardından bombaların devam etmesi, Meclis bahçesine helikopter indirme girişimi bana 
bir savaş ve işgal tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz duygusunu yarattı. Çünkü, daha önce yaşanan darbelerde, silah, 
tank, bir güç göstergesi olarak kullanılmış ve hiçbirinde Meclis'e bomba atılmamıştır. O zaman bunun sadece bir darbe 
olmadığını, bir takım kirli ittifaklar içerdiğini, terör, işgal ve kaos oluşturan bir kalkışma hareketi olduğunu düşündüm.

5- Düdük çaldığında herkesin aynı hizaya dizildiğini görüyorsun. Orada bakanlığın vekilliğin, aynı partiden veya farklı 
partiden olmanın hiçbir kıymeti olmadığını görüyorsun. Darbe girişimi öncesi her siyasi parti çekilmiş olduğu kamptan 
olayları okurken, tepemize yediğimiz bombayla birden bire kendimize geldik. Siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, 
bulunduğumuz zemin aynı ve hainler hepimizin altından bu zemini kaydırmak istiyorlar. Böyle bir hayırlı sonucu oldu.

6- Sığınaklarda, hain saldırılar devam ederken, artık yukarıda belirttiğim gibi, kıyamet sahnesini yaşamış herkes 
eşitlenmişti. Hepimiz korku duvarını aşmıştık. Hatta espri bile yapıyorduk. Mesela Özgür Özel’in açıklamalarından sonra 
ona bu kadar içten sarılacağım aklımdan geçmezdi.

7- Yaşanan bu süreçte en önemli ayrıntı bence Cumhurbaşkanımızın cep telefonu ile milleti meydanlara ve hava 
alanlarına çağırmasıydı. Bu haberi aldığımda Cumhurbaşkanımıza bir şey olmadığı hepimizi rahatlatmıştı. Bu hain 
kalkışmanın başarıya ulaşmamasının en önemli faktörü, Cumhurbaşkanımızın meydanları işaret etmesi ve kendisinin 
de milletiyle beraber bu mücadeleye dahil olacağına dair açıklamasıdır. Diğer darbelere baktığımızda, siyasi temsilciler, 
kendilerine yönelik ilk darbe girişiminde teslim olmuşlardı. Oysa, en önemli siyasi temsilci olan Cumhurbaşkanı, 
Başbakan, Meclis Başkanı, milletvekilleri bu konuda daha sürecin başından itibaren direnmeyi işaret etmiş ve bizatihi 
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olayın içinde olmuşlardır. Belki de hain FETÖ örgütünün ve ona müzahir olan küresel aktörlerin hesap dışı tuttuğu olay 
buydu. Ülkemiz ve milletimiz adına en önemli kazanımımızın bu olduğunu düşünüyorum.

Cep telefonlarıyla dışarı ile irtibatımız vardı. Kızım Meclis'in bombalandığını televizyonda izledikçe sürekli beni arıyor 
ve ağlıyordu. Meclis'te bulunduğumuz ilk saatlerden itibaren bir yandan da, Elazığ Valisi ve il başkanımızla görüşüp 
Elazığ’ı da organize etmeye çalışıyorduk. Sürekli yerel kanallara açıklamalar yaptım. Ayrıca Habertürk televizyonu da 
bizden telefonla açıklama aldı. Bu arada bazı yerlerde halka ateş açıldığını ve şehitler olduğunu öğrenmiştik. Olayın 
en dramatik yanı buydu. Sonra öğrendik ki, Külliye'nin taranması esnasında orada şehit olan Cuma Dağ, bana uzaktan 
akraba olur. Toplamda Elazığ olarak beş şehidimiz var.

8- Aslında darbe girişimi esnasında, Meclis'in toplanması anlamlıydı. Hemen ertesi gün, Meclis'in olağanüstü toplanması 
ve Meclis'te grubu bulunan bütün partilerin ortak bildiriye imza atması demokrasinin Türkiye’de içselleştiğini göstermesi 
açısından önemlidir.

9- Önceki darbelerle bu darbenin arasındaki en büyük fark, kullanılan yöntem itibariyle içinde terör ve işgal saikini 
barındırmasıdır.

10- Bu hain darbe girişiminin sonuç almamasının en büyük nedeni; milletiyle bütünleşmiş 14 yıllık bir iktidarın ve 
onun liderinin güven verici tavrıdır. Öncelikle, ortalama vatandaş gözünden olaya bakıldığında, ülkede ekonomik refah 
seviyesi yükselmiş, bir çok yasal reform yapılmış, stratejik yatırımlar hızla devam ediyor, savunma sanayi güçlenmiş 
ve daha bir çok hizmet milletin onayını alarak devam ediyor. Ortada darbeyi haklı kılacak hiçbir neden yok. Durum 
böyleyken, darbe kalkışmasıyla birlikte adeta herkes vazifesini biliyormuş gibi görev yerinde oldu. Bu bağlamda 
milletvekillerinin görevi Meclis'i yani millî iradenin tecelligahını hayatı pahasına açık tutmaktı. Hepimiz bu görev 
bilinciyle Meclis'teydik. Özellikle en fazla hedef alınmasının arkasında da burayı susturmak olduğunu görebiliriz. 
Cumhurbaşkanımız lider olarak en önemli görevi ifa ederken, Başbakanımız da kalkışmanın ilk saatlerinde vermiş 
olduğu beyanatlarla sağlam bir duruş sergiledi.  Meclis Başkanı milletvekillerini Meclis'e toplarken, millete güç verdiler. 
Millet devlet bütünleşmesi ile hem içerideki hainlere hem de dışarıdan buna müzahir olan küresel aktörlere önemli bir 
mesaj verildi. Bunun yanında, Osmanlı müktesabatı üzerine oturan bu millet, gönül coğrafyamızada, hâlâ meselenin 

sahibinin kendisi olduğunu gösterdi. Allah bu millete böyle bir hıyaneti bir daha yaşatmasın.
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Özgür ÖZEL

CHP Grup Başkanvekili 
24, 25 ve 26. Dönem Manisa Milletvekili

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.

Sayın Özgür Özel, CHP grup başkanvekili. 

Öncelikle, Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak, 15 Temmuzu o gün beraber yaşadık, siz de çok önemli tarihî bir görev 
gördünüz. Belki kıyafetlerimiz sivildi, ama o sivil kıyafetlerle o Gazi Meclis'te, bombaların altında saatlerce Meclis'i terk 
etmeden, orada beraberce bulunduk. Ben, bunun, belki de daha sonra Parlamento tarihine altın harflerle yazılacak çok 
onurlu bir görev olduğunu düşünüyorum.

O güne tanıklık ettiniz, izniniz olursa, o günle ilgili sizin kanaatlerinizi, görüşlerinizi almak istiyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Memnuniyetle.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Efendim, ilk sorumuz şu: Hain darbe girişimini nerede, nasıl ve ne zaman öğrendiniz? O an 
neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl verdiniz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aslında, ben o hafta nöbetçiydim, bütün haftayı burada geçirmiştik. Bir gece önce bir uzlaşı 
oldu. Eğer uzlaşı olmasaydı… O detay atlanıyor. 80-90 maddelik bir kanunda, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili 
tasarıda, bir madde, işte, muhalefetin “Kara para” diye nitelendirdiği, yurt dışından kayıt dışı bir paranın ekonomiye 
kazandırılmasıyla ilgili bir madde vardı -ki sonradan da üzerinde değişikliklerle yasalaştı- bütün hafta boyunca iktidarla 
muhalefet anlaşamıyordu ve görüşmeler uzuyordu. Eğer öyle gitseydi, 14 Temmuz akşamı uzlaşılmasaydı; cuma, 
cumartesi, pazar çalışma kararı vardı ve belki darbe girişimi sırasında Meclis rutin çalışmasında olabilirdi. Perşembe 
akşamı tüm grup başkanvekillerinin uzlaşısıyla o maddeyi iktidar partisi çekti, Plan ve Bütçe Komisyonuna yeni bir 
kanun teklifi olarak sundular ve diğer 80 madde hızla kanunlaştı, Meclis kapandı. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Saat 02.24’te kapanmış, ben şimdi buldum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Doğrudur, ikiyi geçiyordu. Ben nöbetçiydim. Ertesi gün, tabii, biraz gecikmeli olarak Meclis'e 

geldik, işleri hallettik, çok da hayırlı bir iş için Bursa’ya gidecektik. Benim eşim Bursalı, Bursa’dan evliyim ben. Eşimin 

biricik oğlan kardeşi var, onun anlaştığı bir arkadaşı var, ailelerin tanışması ve söz kesilmesi vardı. Ben de tek damat 

olarak, kayınpederim benden rica etti, “Birlikte gider miyiz?” dedi, hem tanışacağız bir yemek yiyeceğiz hem de Allah’ın 

izni Peygamber’in kavliyle o işi halledeceğiz. Onun için, ben Manisa’ya dönmeyip Bursa’ya gidecektim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Cuma mı cumartesi mi olacaktı?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cumartesi akşam olacaktı.

Ben ilk önce cuma akşamı gitmeyi düşündüm ama yetişmedi, ertesi gün gündüz gözü önce hızlı tren sonra Kâmil Koç 

bağlantısıyla Bursa’ya giderim, en iyi yöntem o. 

Bize makam arabası tahsis ediyorlar. Makam arabasını yolladım. 

Aykut Erdoğdu ve Veli Ağbaba’yla ortak bir sarı vosvosumuz var bizim, 1973 model, benden bir yaş büyük, onu aldım. 

Halk TV’nin olduğu sokakta, bir kafeteryada, arkadaşlarla cuma günü akşam saatlerinde işte, çay, kahve falan içtik. 

Oradan dokuzu geçiyordu, dokuz buçuğa geliyordu, ben misafirhaneye gideyim, ertesi sabah da yoluma giderim diye 

gittim. Arabayı park ederken misafirhanenin önüne -Türk Eczacılar Birliğinin Farabi’deki misafirhanesinde kalıyorum- 

böyle hızlı bir jet geçti, hiç duymadığım kadar çok bir ses, ardından bir tane daha geçti. Ben cuma akşamları Meclis'te 

çalışma falan yoksa kalmıyorum. Hani cuma akşamları olur ya, Balıkesir’de, Akhisar’da falan, haftanın belli geceleri çok 

uçar, “Herhâlde bunların uçuşu var, eğitimi var.” dedim. Birazdan bir tane daha geçti, ama her geçen böyle… Şöyle 

düşünüyorum “Bunlar da uçacak başka yer mi bulamamış?” çünkü bayağı böyle rahatsız edici bir sesle geçiyorlar. Çıktım 

misafirhaneye, üstümü değiştirdim, eşimi telefonla aradım, onlar Manisa’dan Bursa’ya gitmişlerdi.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Jeti söylediniz mi?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok, o an söylemedim. O an farkında değilim, ben onu hâlâ.. 

Eşime dedim ki “Gittiniz mi?”  “Biz gittik.” dediler. Kızımla Didem geçmiş. “Ben de yarın geleceğim, öğleye doğru herhâlde 

orada olurum. İşte, hızlı tren filan.” dedim, “Tamam.” dedi. 

O sırada televizyonu açtım, televizyonda ekranda bir Boğaz Köprüsü görüntüsü var. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Son dakika haberi var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet.

Benim aklıma…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir fotoğraf karesi almışlar, altına son dakika “Jandarma köprüyü tek taraflı kesti.”

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Terör diye düşünüyor insan. O anda enteresan iki telefon geldi, onlar da hep böyle aklımda 
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benim. Birincisi BBC’den Rengin Hanım aradı telefonla, iki jetin hava sahasında olduğu, Boğaza ve Ankara’daki bazı 

hedeflere, belki Anıtkabir’e IŞİD saldırısı olabileceğini söyledi. Allah Allah, IŞİD’in uçağı nereden kalktı falan. 

Birkaç dakika sonra Reuters muhabiri aradı, o da çok geliyor, gidiyor. O da dedi ki: “Ya, IŞİD filan bir şey duydunuz mu? 

Jetler uçuyor filan.” Duydum ama, bir uçak, IŞİD mişid nasıl olacak, bu nedir acaba falan derken şöyle bir bilgi geldi, ikisi 

de şunu söylüyordu: “Yukarıda uçan jetler Ankara’yı korumak için uçuyorlar.” 

Sonradan düşününce şunu söylüyorum, acaba darbeciler o anda basına böyle bilgiler vermek suretiyle, IŞİD saldırısı, 

çünkü nükleer saldırı olabilir diyorlar falan, hani vatandaş evden çıkmasın, korksun, IŞİD saldırısı diye herkes evine gitsin 

diye mi yaptılar, çünkü iki tane çok saygın uluslararası kuruluşta aynı bilgi var, yani nereden aldılarsa. 

Bir on dakika geçti, tekrar telefonlar geliyor, sürekli gazeteciler arıyor, “Ankara’da bir bilginiz var mı?” falan derken, 

“Genelkurmayın önünde çatışma” falan gibi bir yazı geçti. O sırada bir telefon geldi, İstanbul’dan bir milletvekilimiz, 

Gamze Akkuş İlgezdi, eşi Ataşehir Belediye Başkanı, o dedi ki “Başkanım, haberiniz var mı, darbe oluyormuş?” “Yahu, 

Gamze Hanım ne darbesi?” dedim. “Eşime İstanbul Büyükşehir Belediyesinden haber verdiler, darbeciler buraya 

girmeye çalışıyor, İstanbul Büyükşehir Belediyesini kuşatmışlar.” falan dedi. “Sizde bir şey var mı?” dedim. “Yok.” dedi, 

“Ama darbeymiş, İstanbul’da tanklar var diyorlar.” dedi. Jetler de bu arada devamlı uçuyor. Tekin Bingöl’ü aradım, “Tekin 

abi, böyle böyle bir bilgi var.” dedim. “Yahu, olur mu öyle saçma şey.” falan dedi. “Genel Merkezde buluşalım.” dedik. Ben 

yine bizim vosvosa atladım, makam arabası yok. Tabii, Farabi’den aşağıya doğru döneceğim, “Genelkurmayın önünde 

çatışma” deniliyor ve bir askerî araçla kesmişler, girmesini engellemişler. Döndüm Balgat’tan, yukarıdan -trafik de çok 

sıkışık tabii aşağı taraflara inilmeyince- Genel Merkez'e doğru gittim.

Genel Merkez'e gittiğimde Tekin Bingöl oradaydı, bir yarım saat içinde 14-15 arkadaşımız orada oldu. Levent Gök geldi, 

Aykut Erdoğdu geldi, Bülent Tezcan geldi, toplam 15 kişi falan olduk. 4-5 tane de Parti Meclis'i üyemiz vardı. 

Tabii, o sırada artık darbe girişimi olduğuna ilişkin şüphe kalmadı. Bizim Genel Merkez'den Cumhurbaşkanlığı Sarayı 

karşıda görünüyor ve bir helikopter geliyor, tarıyor, gidiyor. Tabii, saraya vurmuyor, sarayın önünde bizim göremediğimiz 

bir birime, orada emniyetin bir birimi varmış, orada onlarla çatışıyorlar. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Jandarma Genel Komutanlığı.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet.

Oraya ateş ediyor, helikopter geri gidiyor falan. O sırada Genel Başkan'a ulaşmaya çalıştık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Uçaktaymış, Ankara’dan 22.00 uçağına binmiş, 23.00’ü biraz geçe İstanbul’a inmiş. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Böyle 22.30 falandı, Genel Başkan uçaktan inene kadar sürekli Genel Başkanı aradık. Bülent 

Tezcan'lar Meclis'teymişler, Genel Merkez'e gelmişler. “Neredeydiniz?” diye sorduk, sonra “Yahu, keşke Meclis'e 

gitseydik.” diye konuştuk. Bülent Tezcan da “Hadi gidelim.” dedi. 

O sırada Genel Başkan'a ulaşmaya çalışıyorduk, bir on beş dakika sonra falan, yani 23.30, 23.35 gibi Genel Başkan'la ilk 

olarak sanıyorum Levent Gök telefonla konuştu, ondan sonra kendisi bir basın açıklaması yaptığını…
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir televizyona bağlanmış.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Genel Başkan mı?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hayır, Levent Bey. 

Genel Başkan'la görüştükten sonra, ya Fox TV veya CNN Türk olabilir, bir televizyona bağlandığını söyledi bana.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O sırada, beni CNN’den Ömür Atak aradı, “Özgür Bey, darbeyle ilgili ne diyorsunuz, bir açıklama 

yapacak mısınız?” dedi. “Ben bütün ordunun böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum, ama bu işe kalkışanlar da 

hayatlarının en büyük hatalarını, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar.” dedim Ömür Atak’a. “CHP’den bir açıklama 

olarak…” dedi. “Genel Başkanımızla şimdi Levent Gök konuşuyor.” dedim. Ömür Atak telefondaydı, Levent Bey dedi 

ki “Basın açıklamasını İnternet sitesine koymuşlar.” Çünkü kısa bir metin koymuş. Ömür Atak’a dedim ki “Bizim basın 

açıklamasını altyazı olarak veya…” “Ben ekrana yansıtırım, hemen bakıyorum.” dedi, kapattık.

İki dakika sonra Ömür Atak tekrar aradı. Herhalde 23.40 falandır çok yakın bir zamanda veya 23.30, 23.25. Dedi ki “Özgür 

Bey, internet bir türlü açılmıyor.” O sırada da ben girmiştim, “Ben ekran görüntüsünü yollayayım.” dedim, ona ekran 

görüntüsünü yolladım, o sırada “Açıldı” dedi, link de yolladım, ekran görüntüsü de yolladım. Sonra “Linkten açtık.” dedi. 

Onu ekrana koydular, “CHP’den açıklama” falan dediler. 

Ondan sonra, işte, televizyonlar bağlantı falan yapıyorlardı, Genel Başkanı aradık, “Efendim, biz Meclis'e gitmeyi 

düşünüyoruz.” dedik, “İyi yaparsınız.” dedi. “Lütfen, ilk uçakla -ilk anda olabilecek gibi düşünüyor herkes- geri döneceğimi 

söyle ve buna karşı Parlamentoyu hep birlikte savunacağımızı söyle.” dedi. 

Bülent Tezcan’la zaten birkaç kez teklif etmiştik bunu ama sürekli bir kargaşa ve tam bir şey konuşulurken bir helikopter 

bombalıyor, bir uçak geçiyor, herkes camlara geçiyor. Şöyle bir karar aldık: Genel Merkez yöneticileri olan arkadaşlarımız, 

Parti Meclis'i üyelerimiz Genel Merkezde kalsınlar, çünkü Genel Merkezi kapatmak da doğru olmaz, onlar burada 

kalsınlar, milletvekilleri Meclis'e gidelim diye düşündük. 3-4 araba hâlinde gittik, biz Aykut Erdoğdu ile birlikte…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yine aynı yerden mi geldiniz, o Çetin Emeç’ten filan mı geldiniz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu sefer Aykut Erdoğdu biraz daha iyi  bildiği için bizim Genel Merkezden çıktık, bu yeni açılan 

ODTÜ yolu vardı, tartışmalı şey, o yolu sonuna kadar bitirdik yani Genel Merkezden çıktık, ODTÜ yolunu sonuna kadar 

bitirdik, bittiği yerden sola döndük, Balgat’a indi o.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O Polisevinin oradan…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Oraya indi evet.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dikmen Kapı'dan…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Oraya indik. On ikiyi geçiyordu artık yani belki bire yaklaşıyordu, oradan aşağıya doğru Aykut 

Erdoğdu’yla bizim vosvos’la inerken insanların ellerinde bayraklarıyla, belli sayıda insanın aşağıya doğru, böyle 

Dikmen yokuşundan aşağıya doğru, bu Meclis'e doğru geldiğini gördük ama biz yaklaştıkça geri kaçan çok insan vardı. 
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Bir yerden sonra artık vosvos’u -arabayı- bırakmak zorunda kaldık. Hatta, Aykut Erdoğdu’yla bir şey de yaşadık. Ben 

-üçümüzün arabası- düzgünce park etmeye çalışıyorum, Aykut dedi: “Ya, 20 bin liralık araba için öleceğiz burada, 

bırak.” Çünkü, devamlı o helikopter tepede bir şeyler yapıyor. Meclis ile Genelkurmay arasında helikopterden aşağıya 

atış falan yapılıyordu, bayağı sıkıntılı bir şey vardı. Oradan insanlar Kızılay’a inmek istiyorlar ama geçemiyorlar yani 

orada 2 tane de tankın olduğunu söylediler ama ben tankları o şeyle, daha doğrusu o telaşla görmedim. Meclis'in 

duvarının dibinden Dikmen Kapı'dan içeriye girdik, girdiğimizde bu girişteki 2 kulenin yanlarında beşer, altışar silahlı 

şey. Tabii, biz alıştığımız… Ellerinde uzun silahlar vardı makineli, onlar bize doğru baktı, biz onlara doğru baktık; ilk 

an bir böyle yüreğimiz hopladı. Şey gibi düşündüm açıkçası ben hani, gelip burayı ele geçirmişler çünkü ellerinde şey. 

Sonra “Buyurun Başkanım.” dedi birisi. O “Buyurun Başkanım.” deyince…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O zaman Meclis'te polis olduğunu…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Polis olduğunu anladık, rahatladık. Göz göze geldik, aslında simalar tanıdık ama ellerinde tabii 

makineli tüfek görünce insanın algısı ilk olarak “Meclis'i ele mi geçirdi bunlar?” oldu. İçeriye girdik, bu yukarıdaki o 

şeyde çok ağır tahribat alan Toplantı Salonuna gitmeyi düşünüyorduk orada toplanırız diye. İçeriye gittiğimizde o sırada 

ben Bülent Tezcan’ı aradım. Bülent Tezcan dedi ki: “Meclis Başkanı Meclis Genel Kurulu Salonuna girmiş biraz önce, biz 

de oraya giriyoruz, kulisteyiz.” dedi. İçeriye girdik; girdiğimizde iktidar partisinden sizler vardınız, her giren milletvekili 

alkışlanıyordu. Yukarıda seyircilerin de ağırlığı danışman ve aileler, milletvekillerini oraya ulaştıran kişiler; kimi eşiyle 

gelmiş, kimi danışmanıyla gelmiş, kiminin çocuğu orada. Meclis Başkanı hemen “Birer demokrasi öpücüğü vereyim.” 

dedi. O çok anlamlı yani unutmuyorum onu. Bizim o güne kadar da Sayın Başkanla zaman zaman böyle tartışmalarımız, 

atışmalarımız hep oldu. Son seferinde de bir şey vardı “23 Nisan Resepsiyonu yapılacak, yapılmayacak.” falan tartışmalar 

olmuştu. “Bir demokrasi öpücüğüyle barışalım.” dedi. O öptü, sarıldı. Yerimize oturduk. Meclis Başkanı oturumu açmak 

üzere yerine geçti, dedi ki: “Her partiden birer grup başkanvekilini iki yanıma alayım.” dedi. Levent Bey de oradaydı o 

sırada. Ben Levent Bey’e teklif ettim “Levent ağabey, geç.” dedim. “Geç, geç, Başkanın yanına sen geç.” dedi.  

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bir de ceket hikâyeniz…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Onu anlatacağım. Ben fırladım. Şimdi, tabii, misafirhanede normal takım elbisemi çıkarmıştım, 

bir şort giymiştim üstüme. Şey olunca onu çıkardım; bir kot pantolon, rastgele bir sivil gömlek-tişört karışımı bir şey 

giydim üstüme, altımda spor ayakkabılar. Kürsüye doğru yürürken bir yandan da döndüm “Ya, bu kıyafetle de olmaz.” 

dedim. Şimdi, sonuçta olağanüstü de olsa kot pantolon falan. O zaman Ahmet Gündoğdu koştu -o genelde önde oturur 

zaten- “Al, benim ceketi giy bakalım.” dedi. Lacivert böyle güzel ceket, onu giyerken döndüm Ahmet Gündoğdu’ya “Millî 

görüş ceketini bana da giydirdiniz sonunda.” dedim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sizin birkaç ay önce bir şeyiniz vardı, hatırlar mısınız, tartışmanız?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sarı kravat tartışması, evet.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sarı kravat yani kıyafet üzerinden iki üç kadar önce bir tartışmanız olmuştu. Galiba sizdiniz 

değil mi yerinizden?
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ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet. Şimdi, iki ay önce sendikalarla ilgili bir tartışma vardı. O sırada Ahmet Gündoğdu’nun da 

üzerinde bir kravat vardı. O konuşma yapıyordu, bir şey söyledi. Ben söz alınca dedim ki… Daha doğrusu şöyle: Dört beş 

ay önce Ahmet Gündoğdu’da bir sarı kravat görmüştüm. Ben ona demiştim ki: “Sana sarı sendikacı diyorlardı, kravatı da sarı 

takmışsın.” O da bir şey söylemişti. Bundan iki ay önce de o kürsüde bir sendika tartışması varken bu sefer benim üstümde 

sarı kravat vardı. Ben ona “Ben korkmadan sarı kravat takıyorum, sen o günden beri takmıyorsun.” falan deyip böyle bir 

kıyafet atışmamız olmuştu. O gün ceketini verince “Millî görüş ceketini biz de giydik bakalım sonunda.” dedim; güldü. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - “Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi.” falan gibi…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet, evet, onu aşağıda söyledim. İlk an onu söyledim; güldü. Sonra Başkanın yanına çıktık. 

Başkan şöyle bir ifade kullandı orada: “Olağanüstü olağanüstü Meclis toplantısını açıyorum.” dedi yani öyle bir ifade 

kullandı “Olağanüstü olağanüstü oturumu açıyorum.” dedi. “Aslında salı günü açılmak üzere Meclis'i kapatmıştık ama 

bir kalkışma, bir hain darbe girişimi var.” falan diye konuştu. Sonra Mehmet Muş’a sözü verdi. Mehmet Muş hem bazı 

bilgileri paylaştı hem de kendi partisinin bu konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz yerinizden bir konuşma yaptınız mı orada?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok, kürsüde; onun linkini veririm. Tam Başkanın yanında.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sonra alırım onu ben.

Bu Meclis'te bizim parti adına o gece yapılan ilk konuşma. Başkan tüm partilere burada söz verdi. Ben zaten konuşmamda 

“Yeniliriz, yeniliriz ama darbecilere yenilmeyiz. Biz ana muhalefet partisiyiz, seçimlerde bir başka göreve gelene kadar 
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ana muhalefet olarak devam edeceğiz. Parlamentoya, demokrasiye sahip çıkacağız. Genel Başkanımızın selamı var, 

uçakla gitti, dönemedi. Meclise, Parlamentoya sahip çıkmamızı, demokrasiye sahip çıkmamızı, darbeye direnmemizi 

öğütlüyor.” diye söyledim. Orada ATV ve A Haber kamerası varmış, bir de bir kadın milletvekilimiz sürekli müthiş…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ayşe Hanım, Ayşe Keşir orada teknolojinin yardımıyla FaceTime’dan yayın yaptılar. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet, müthişti o da yani.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O FaceTime hem sizleri hem Mehmet Muş Bey’in konuşmasını, sizin konuşmanızı âdeta 

orada canlı yayınla…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bütün Türkiye'ye ulaştırdı, bütün dünyaya ulaştırdı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dünyaya orada ulaştırdı. O teknolojinin aslında ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O noktada şöyle bir şey benim için çok anlamlı kendi hatıram açısından. Şimdi iki şey önemli, 

birine o anda tanık oldum. Şimdi, biz hep konuşuyoruz, bizim grup beni hep böyle hararetle alkışlar. Konuşmam bitti, 

konuşmam bitince müthiş bir alkış geldi, bütün konuşmacılara geldi zaten gece boyunca ama tabii alışık olduğumuzun 

dışında bir şeyle bizim grup beni normal bir tempoda ve oturduğu yerden alkışladı. AKP Grubu ayağa kalkarak alkışladı, 

seyirciler ayağa kalktı. Ve o gece -hangi partiden konuşursa konuşsun- milletvekilleri konuştuktan sonra bütün seyirciler 

hep bir ağızdan “Türkiye sizinle gurur duyuyor.” diye tezahürat ediyorlardı. Ben bizim arkadaşlara şeyi söyledim: “O kadar 

tarihî konuşma yaptık, AKP ayakta alkışladı, siz oturduğunuz yerden alkışladınız.” diye şaka yollu sitemde bulundum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Özel, orada tabii siz bir parlamenter olarak bulunuyordunuz ama belki sadece 

Parlamento arkadaşlığı değil, bir kader arkadaşlığı hem de esasında orada sizi buluşturan, birleştiren şeyin bir bayrak 

yani aynı bayrağı korumak adına bir arada olduğunuzun hem siz farkındaydınız hem de oradaki diğer parlamenter 

arkadaşlar farkındaydı yani ben de oradaydım ve hep o duyguyla oradaydık. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Demokrasi sancağını…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Yani, biz orada farklı partilerden farklı bayraklar, farklı amblemleri tabii ki taşıyorduk ama 

bayrağımız Türk Bayrağı bizim ortak değerimizdi. Ondan dolayı ayakta alkışlamış olabiliriz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet, evet, çok anlamlıydı. Bir de şey çok anlamlı geldi; daha sonra bu yayını izlediğimde bunu 

ATV televizyonu canlı yayında vermiş. Ben size hemen linkini atayım bunun. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu bir açar buraya dinletirseniz stenograf arkadaşlarımız da şey yapsınlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Dinletelim, tamam. Linkini de yollayım mı?

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu sonra alayım ben.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sonra, tamam. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu şuraya bir dinletirsek efendim.
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“BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Şimdi sözü Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Başkanı Sayın Özgür Özel’e veriyorum.”

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - 15 Temmuz gecesi yerinizden yaptığınız konuşma.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Kürsüden.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Evet,  kürsüden.

“ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ortada Meclis Başkanı, Mehmet Muş solunda, sağında ben, sonra Erkan Akçay’ı da buraya aldılar.

"ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cumhuriyet Halk Partisi olarak doksan üç-doksan dört yıldır seçimlere girer çıkarız, yeneriz 

yeniliriz ama asla darbecilere yenilmeyiz, darbecilere teslim olmayız."

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bekir Bozdağ var, Soylu var, bir de Denizlili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci var.

“ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Son yapılan seçimlerde halkımız Cumhuriyet Halk Partisine ana muhalefet partisi olma görevini 

vermişti.” 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - 3’ü o sırada Bakanlar Kurulu koltuklarında oturuyor. Sonra Soylu gitti, TRT’nin önüne gitti.

“ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Halkımız yapılacak bir demokratik seçimle Cumhuriyet Halk Partisine bir başka görev verene 

kadar -iktidar olur muhalefet olur- Türkiye’nin ve bu Parlamentonun ana muhalefet partisiyiz, demokrasiye ve 

Parlamentoya sonuna kadar bağlıyız. 

Sayın Genel Başkanımız bir program için bu nahoş saldırı, bu demokrasiye karşı darbe girişimi gerçekleştiğinde, 

duyulduğunda havadaydı. Çok gecikmeli olarak Atatürk Havalimanına indi. Kendisinin ilk açıklamaları kamuoyuyla 

paylaşıldı. Hava  trafiği olmadığından şu anda dönemiyor, ancak ilk fırsatta Ankara’ya dönmek üzere bütün şartları 

zorluyor, bizlere talimatı: Meclis'e ve demokrasiye sahip çıkma yönündedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Buradan sonra şey anlamlı geldi bana, tam onu söyleyecektim, oraya denk geldi. ATV yayınında 

ATV spikeri diyor ki: “Zamanında Özgür Özel’i buradan çok eleştirdik.” 

SPİKER - “Zaman zaman farklı talimatlar, komutlarla sizi yorabiliriz ama kusurumuza bakmayın Zafer. Biraz önce Özgür 

Özel konuştu, bu stüdyoda onun farklı zamanlarda söylediği çok şey tartışıldı, belki hiçbir açıklamayla ilgili bu kadar 

memnuniyet de duyulmadı burada. Ama bugün kendisi, Kılıçdaroğlu tarafından CHP Grubunun da, tıpkı AK PARTİ  

Grubu olduğu gibi, tıpkı MHP Grubu olduğu gibi Meclis'e sahip çıkma, demokrasiye sahip çıkma, ana muhalefetse ana 

muhalefete, iktidarsa iktidara ama kendine sahip çıkma günü olduğunu söyledi. Tebriklerimizi iletmek lazım efendim. 

Bugün doğruyu söyleyen herkese tebrikleri iletmek lazım ve…”

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu A Haber ve ATV ortak yayınıymış.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada ortak yayın, canlı olarak size…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Orada bir de diyor işte, “Zaman zaman söylediklerini çok eleştirdik ama bu sefer şey…” Bu 

da anlamlı, aslında o dakikalarda mesela, ertesi sabah da bana Sözcü gazetesinin muhabiri dedi ki: “Biraz önce, dört 

yıl sonra ilk kez Yalçın Akdoğan’a bir soru sordum, o da ilk kez cevap verdi.” Yani, aslında 15 Temmuz ruhu ve bugün 

yaşadığımız, işte bu liderler temas ediyor, Cumhurbaşkanı çağırınca zirve yapılıyor… Yani, aslında demokraside olması 

gerekir. 15 Temmuz öncesinde bizim beceremediğimiz bazı işlerin ilk sinyalleri… Canlı yayında spikerin söylediği, 

grupların birbirini, mesela, her grup kendi konuşmacısından çok diğer grubun konuşmacısını alkışladı; bunlar mesela 

çok anlamlıydı. Sonra…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - FETÖ terör örgütü aslında bölücü ve ayrıştırıcı bir örgüt ama ülkeyi, parlamenterleri ve bayrak 

etrafında yaşamayı şiar edinmiş vatandaşları birleştirici bir…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Evet, şey gibi oldu bu: İşte amacına ulaşamayınca tam da aslında onlar için en büyük ceza 

bu. Yani bölmeye, ayrıştırmaya ve ele geçirmeye uğraştığı yapı kendisinin karşısına bir bütün olarak çıktı. Yani, şimdi 

yargılanacaklar, en ağır cezaları alacaklar ama sonuçta temsilcileri, üyeleri bu cezaları alacak ama esas olarak o FETÖ 

zihniyeti, işte bir bölücü örgüt, yapmaya çalıştığının tam tersiyle karşılaşarak en ağır cezayı o şekilde almış olacak.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Özel, sormak istiyorum: “Gelirken bu Genelkurmay kavşağında çatışmalar var, girişte 

zorluklar var, elinde uzun  namlulu silahlar olan polisler var, gergin bir hava vardı.” dediniz. O geliş esnasında Türkiye 

Büyük Millet Meclisi'nin bir saldırıya uğrayabileceğini, hele hele bombalanabileceğini hiç düşündünüz mü, hiç aklınıza 

geldi mi, böyle bir şeye ihtimal verir miydiniz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aykut Erdoğdu’yla beraberdik, yola çıkarken de, yol boyunca da tabii mesela, Balgat’tan bu 

tarafa doğru gelirken uçan helikopterlerden ateş çıktığı falan görülüyor, yolun güvenli olmadığını düşündük ama hep 

aklımızda da şöyle bir şey vardı: Yani, Meclis'e gitmek zor ama gittikten sonra Meclis'in bombalanabileceği aklımızın 

ucundan geçmiyordu yani çünkü dünyada örneğinin çok az olduğu, Türkiye’de çok başarıya ulaşmış kanlı darbe 

girişimleri var ama kimse tutup da Meclis'e bomba atmayı, uçakla vurmayı göze almamıştı ama tabii biz içeri girdikten 

sonra işte bir eczacı meslektaşım ve eşi kollarından yaralanmışlar. İlk anda “Bir milletvekili öldü.” diye duyuldu. Gerçi 

içeride biz ona çok ihtimal vermedik ama yanlış bilgi ama daha sonradan da öğrendik ki tamamen yanlış değilmiş 

az daha ölebilirmiş. Hani, tabii, Gazi Meclis falan ama gerçekten de o gece burada yaralanan polisler ve milletvekili 

arkadaşımız fiilen de gazi oldular orada. Bir milletvekilimiz gelirken yaralı bir polisi alıp hastaneye götürmüş, işte onun 

anlattığı “Helikopter önümüzdeki ağaçların dallarını kırdı, arabanın önüne düştü.” diyor. O anlarda artık… Bir ara şeyi 

değerlendirdik kendi aramızda “Ya, bunlar buraya da girmeye çalışabilirler.” diye. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Meclis'e girmeye teşebbüs etmişler mi? 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ettiler. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Kaç kez?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Etmişler helikopterle. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Hem gece hem sabahleyin hatta gün ışıdıktan sonra, onun video görüntüsü de var, helikopter 

tam böyle ayaklarını yere basıp duracakken aşağıdan kahraman polislerimizin ellerindeki silahlarla taciz ateşiyle bir 

anda havalanıp gidiyor. Yani o burada bulunan milletvekillerini kendince ele geçirmeyi düşünen o hain güruh inmeye 

çalışıyor ve ondan sonra helikopter tekrar havalanıp gidiyor. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Meclis'te o gece bir iki kez zaten şunu duyduk, daha doğrusu önce şeyi anlatayım: Hep bildiğimiz, 

sonra bizim Levent Gök konuştu, çeşitli gruplardan arkadaşlar konuştu, Bekir Bozdağ konuşurken bir ilk bomba geldi, 

hepimiz hatta Trabzon Milletvekilimiz Ayşe Sula’nın video kaydı var, telefon elinden düşüyor falan herhâlde. O anda 

büyük bir gürültüyle içeriye hafif bir toz da girdi, böyle bir şey oldu. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz bombalandığını düşündünüz mü o anda? Ben, çünkü şöyle düşündüm, ben de oradaydım 

ve Sayın Bozdağ konuşuyordu, Adalet Bakanımız, o konuşurken böyle yukarıdan bir şangırtı geldi. Tam böyle -Meclis'i 

bilen kişiler için söyleyeyim- Meclis'in ortasıyla muhalefetin yani CHP, MHP, HDP’nin bulunduğu taraftaki camlarda 

böyle bir şangırtı oldu ve ben zannettim bu F-16 aşağıdan, alçaktan uçunca camları kırdı filan diye düşündüm. Siz ne 

düşündünüz o anda? 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - İlk anda ben uzağa atılan bir bombanın etkisiyle, uzağa atılan yani belki Genelkurmaya, belki 

Meclis bahçesine düşen bir bombanın etkisiyle camlar kırıldı diye düşündüm. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Ama öyleymiş. İlk bomba -biliyorsunuz- bu Meclis'in o bahçesine, o yeni bina ile eski Genel 

Kurul…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O ilk atılan mıymış? 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İlk atılanmış. Oraya düşmüş, yani böyle bir saniye sonra falan atılsa belki direkt Genel Kurul 

üzerine düşecek, belki de şu anda biz bu konuşmayı yapamıyor olacaktık. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Özellikle, Genel Kurulu bilenler açısından da tabii o gözle de baktım. O ilk bomba, tabii bir 

saniye, belki yarım saniye farkla bıraksa tam içeriye düşebilir. Özellikle Genel Kurulun üstünde 16 tane tonlarca ağırlıkta 

büyük avize var. Çatının çökmesiyle o avizeler bombanın yapacağı tahribatın dışında da yerlerinde oturan bütün 

milletvekillerini ezer ve hiç kimsenin kurtulma şansı olmazdı. 

Sonra, Bekir Bey konuşmasını yaptı, o şey geldi, Bekir Bey konuşmasına devam etti. Ama ondan tahmin ediyorum, iki 

üç dakika sonra mı bir ikinci bomba geldi, o çok daha şiddetliydi. O sırada ben Divanda Başkanın yanında oturuyordum. 

Başkanın koruma ekibi ve Meclis'in, orada bir arkadaşımız, daha sonradan ben onu emniyet müdürü sandım, hatta 

burada da bir teşekkür ettim kendisine, o gece çok doğru yönlendirmeler de yaptı, geçmişte başbakanların…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tayfun. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tayfun. Geçmişte başbakanların korumalığını da yapmış, çok iyi eğitimli. O, Meclis Başkanına 

birkaç kez söyledi. Tabii bir bomba karşısında da şöyle bir zorluk var: Orada bütün herkes aklıselimle, Mehmet Muş, 

Erkan Akçay, Meclis Başkanımız, ben ve birkaç arkadaşımız daha şöyle bir şey konuşuldu: Şimdi biz burada bu yayını 

kesersek bombadan sonra ve aşağı inersek ve bir daha gelmezse iki şey olabilir; bir, attık bombayı Meclis direnmekten 
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vazgeçti. İki, aniden bir bombayla yayın kesilirse bu sefer… Şimdi biz konuşurken bir şey oldu yayın kesildi, bu sefer 

bütün yakınlarımız…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Herhâlde bunları yok ettiler…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok ettiler, öldü bunlar. Bu hem darbecilere cesaret verip bütün milletvekili yakınlarını da çok 

korkutabilirdi. Çünkü sürekli telefonlarımızdan eşlerimiz, kızlarımız arıyor. Benim 16 yaşında bir kızım var. 

O, sürekli, tedirgin bir şekilde arıyordu. Sonrasında, biz sığınaktayken çıkan o büyük alev, herhâlde sığınaktayken 

gelmiş -ben öyle anlıyorum- FOX TV onu canlı yayında vermiş. Orada mesela “Babam öldü, öldü benim babam, öldü 

benim babam.” diye şey yapmış. Kayınpederim aradı -tabii, onlar Bursa’da, dediğim gibi- sonra, ben açınca telefonu 

-ki sığınaktayız, çekiyor, çekmiyor- konuştum. İpek ağlamaktan konuşamıyordu ama çok önemliydi; mesela, o telefon 

bağlantısı olmasa görüntüyle şey… Ve şöyle söyledi Meclis Başkanı: “Bekir Bey’e bir bilgi ulaştırın, normal şekilde 

konuşmasını bitirsin, sonra da ‘Ara veriyoruz.’ deyip sığınağa inelim.” dendi. Ama biz hep  sığınaktan devam ederiz diye 

düşünüyorduk yani. Çünkü hepimiz biliyorduk, Meclis'te bir tane daha salon var.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Aşağıda alternatif bir şey var. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Salonun olduğunu düşünüyorduk. Hatta öyle, Meclis Başkanı kapatırken de şey dedi: “Aşağıdaki 

sığınaktan, yeraltındaki ikinci Salonumuzdan devam edeceğiz oturumumuza, şimdi ara veriyoruz.” 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Aslında o niyetle ayrılmış bir alan varmış ama…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Öyle mi? Onu bulamadık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  O şekilde dizayn edilmemiş, yani belki dizayn edilebilirdi. “Küçük çaplı, orada yeni bir 

Parlamento çalışmasının yapılabileceği, belki yukarıdaki kadar teşekküllü olmayabilir ama ona yakın bir düzenek 

olabilir.” diye yorum yapıldı ama o yapılmamış. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yapılmamış. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Belki de böyle bir şey düşünülmediği için de olabilir. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tabii. O gecenin önemli tespitlerinden bir tanesi de: Eski Meclis başkanlarımızla biz bildirgeyi 

yazdık sığınakta. O sırada Cemil Çiçek, “Olağanüstü durum deyince Meclis olağanüstü toplanmak dışında bir şey 

bilmediği için böyle bir ihtimali göz önünde hiç bulundurmamış.” Onunla ilgili bir iki anı var aslında, onları söyleyeyim, 

buraları çok uzatmayayım. Hep birlikte aşağı indik. Tabii, o 3’üncü veya 4’üncü, 5’inci, neyse, o en büyük bomba 

sığınakta, böyle, ayakları yerden kesecek bir gürültü yaptı. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Siz o ara bir “tweet” attınız “Sığınaktayız.” diye. Resim var mıydı o şeyde? Resmi 

hatırlamıyorum. “Twitter”dan şey yaptınız. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Olabilir. Aykut Erdoğdu’nun fotoğraflı bir şeyi var yani…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) -  Mehmet Bekaroğlu’nu hatırlıyorum da Aykut’u…
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ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aykut Erdoğdu’nun hatta Meclis İdare Amiri Salim Uslu’yla birlikte zafer işareti yaptıkları bir 

fotoğrafı var sığınakta, onu atmışlar. Orada Meclis Başkanı, bir süre saldırı olmayınca, “Bir istişare yapalım, gelin bakalım.” 

dedi. Gittik, dedi ki: “Diyoruz ki Özgür Bey, çıkıp oradan bir yayın…” Ben de dedim ki: “Efendim, siz bugüne kadar ne 

söylediniz de ben itiraz ettim?” Bütün herkes güldü falan. Tabii, hep şey yapıyoruz. O sırada Ahmet Gündoğdu’yla göz 

göze geldik, bir baktım ceket hâlâ üstümde, çıkardım verdim; “Ceketini vereyim ağabey. Ya, kırk yıl düşünsem aklıma bir 

Millî Görüş ceketi giyeceğim gelmezdi.” falan dedim. Verdik öyle.

Tabii, sığınakta sabaha kadar uzun bir süreç geçti. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Orada Aydın Ünal’la aranızda geçen bir diyalog var.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - İçeride şöyle oldu: Bir süre sonra Meclis Başkanı “Çıksak mı?” diye tam sorarken bir bomba 

patladı. O da dedi ki: “Cevabı almış olduk yani çıkamayız, o anlaşılıyor.” Sonra…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Burada şöyle bir spekülasyon yapanlar var, benim de kulağıma geliyor: İşte “Parlamenterler 

-tırnak içinde söylüyorum- Genel Kurulu terk ettiler.” falan gibi… Onu özellikle hem kendi kanaatim olarak hem de sizin 

ağzınızdan, o, kayda geçsin istiyorum. Orada -Allah için- bulunan hiçbir parlamenter Meclis'i terk etmedi. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok, yok, hiç.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Meclis'in içindeydik. Ben sabah sekize on kalan filan Meclis'ten çıktım, gün ağarmıştı ve 

hiçbir zaman biz Meclis'i terk etmedik. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aksine, bu konuşulduğunda da mesela şöyle oldu, bir ara şey oldu: Meclis Başkanının yanında 

koruma müdürünün telsizinden kulaklığına bilgi geliyor: “Efendim, bir Kobra -herhâlde, öyle hatırlıyorum- bahçeye 

inmeye çalışmış, bizimkiler ateş edince kalkmış.” diyor. Hatta “Birini indirmiş, sonra dönüp onu tekrar almış.” gibi bir laf 

geldi. Mesela, bu sırada bazı arkadaşlar şey dediler: “Ya, bunlar inse gelip bizi vuracaklar burada.” falan… Yani, silah 

dağıtılmış olan, makineli tüfek dağıtılmış olan polisleri birkaç metre ileriye yani 50-100 metre ileride bir yere aldılar 

hani gelirlerse daha önde karşılansın diye, ama hiç kimse gitmekten bahsetmedi. Bazen hani “Meclis'ten çıkılabilir 

mi, nereden çıkılır?” falan gibi şeyler konuşulduğunda da hep genel olarak “Ya, Meclis'ten çıkılabilecek bir yol olsa da 

çıkmamamız lazım çünkü bizim, burada, bu iş tamamen ortadan kalkana kadar durmamız lazım.” diye orada bulunan 

milletvekillerinin tamamına yakınının bir şeyi vardı böyle. Sonra, bir odaya geçildi, orada bir televizyon yayını imkânı 

oldu. Meclis Başkanı o televizyondan izliyordu. Bazı kuvvet komutanlarının açıklamaları, Cumhurbaşkanının açıklaması, 

Başbakanın, bakanların, muhalefet liderlerinin açıklamaları izlendi, alkışlandı. Aslında, daha önce yapılmış açıklamaları 

tekrar tekrar verdi televizyonlar. Sonra, Genel Sekreter geldi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Meclis Genel Sekreteri…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Meclis Genel Sekreteri geldi, Neziroğlu.

… “Özgür Bey, Başkan Bey ‘Bir araya gelelim, bir istişare yapalım, bir bildiri hazırlayalım.’ diyor.” dedi. Ben Levent Bey’i 

buldum, Levent Bey “Sen geç Özgürcüğüm, sen katıl o toplantıya.” dedi. Levent Bey’le istişaremiz sonucunda ben gittim. 
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İşçilerin soyunduğu giyindiği, duş aldıkları dolapların olduğu bir oda vardı. O odada Meclis Başkanımız vardı. Önceki 

Meclis Başkanlarını davet etti orada bulunan. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Cemil Bey oradaydı. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Cemil Bey vardı, Mehmet Ali Şahin vardı, kendisi vardı, Mehmet Muş, Erkan Akçay, ben, bir de… 

Orada şey oldu, kâğıt kalem geldi, “Hadi bakalım, kim alsın? Cemil Çiçek alsın kalemi eline, onun kalemi iyidir.” dendi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O da Aydın Ünal’ı söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O da dedi ki: “Ya, Aydın Ünal’ı gördüm burada. Esas onun kalemi kuvvetlidir.” Meclis Başkanı 

“Uygun görür müsünüz?” dedi, herkes “Tabii, niye görmeyelim…” falan. Sayın Cumhurbaşkanının geçmiş dönemlerde 

metin yazarlığını da yapmış. Kendisi geldi, şöyle bir yöntem benimsedik: Bu bildiride ne olsun? Herkes, bir tur, onu 

söyledik biz. Sonra, bu bildiride buna uygun hangi kelimeler olmazsa olmaz, neler yer alsın? İşte, örneğin “Gazi Meclis 

yeniden direniyor.”, “İlk kez Meclis saldırı altında.”, “Meclis'in üyeleri de, Meclis'i seçenler de demokrasiye sahip çıkma 

konusunda tereddüt etmediler. Meydanlarda da çalışılıyor, meydanlarda da direniliyor, burada da…” Bunun dışında, 

herkes hangi kelimelerin yer alması gerektiğini söyledi. Tabii, hepimizin kendi jargonundan dolayı bazı şeyler oluyor…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Anlaşmazlıklar oluyor.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Anlaşmazlıktan ziyade, mesela herkesin kullandığı, o partilere mal olmuş birtakım terimler 

var, onlar olunca… “Ya, bu AK PARTİ  sloganı gibi anlaşılmasın.” Mesela “Yeni Türkiye” falan deyince, ya “Yeni Türkiye” 

yanlış anlaşılır dedik. Orada 3 parti de bazı şeyleri kolladık ama olmadıkları hâlde o anda. Çünkü, Meclis Başkanına 

telefon açmışlardı, “Oraya gelmiyoruz, gelemiyoruz ama yarın oturumda yer alacağız ve imza atacağız.” demişti HDP. 

Orada bütün partiler… Mesela, bazı konularda da, HDP’nin de imza atacağını düşünerek, daha böyle her partinin imza 

atabileceği bir metni herkes arzuladı, ben ona bizzat şahit oldum. Bazen mesela aşağıda şey oluyor: Bazı partiler bazı 

partilerle birlikte olmamanın yolunu arıyor. O gece herkes birlikte olmanın yolunu aradı. 

Aydın Bey çok güzel bir çalışma yaptı. Mesela, ben açık söyleyeyim şimdi, hakkını teslim edelim. Ben Türk Eczacıları 

Birliğinde çok deklarasyon yazdım bütün odalar adına. Bu tip bir metinde, ortaya çıkan metinde yani bilgiler toplanıp 

yazıldıktan sonra bir yüzde 60’lık tatmin başarıdır. Aydın Ünal, yüzde 85’i, 90’ı zorlayan bir metin çıkardı ortaya. Bazı 

itirazlar, bazı düzeltmeler, bazı ilavelerle yüzde 95’e çıktı, kalan yüzde 5 de… Ertesi gün HDP grup başkanvekiliyle 

birlikte aşağıda toplandık oturumdan bir saat kadar önce yine Meclis Başkanının varlığında. HDP’nin bir iki önerisi, 

MHP’nin bir iki önerisiyle son şeklini aldı. O taslak metin tabii, o yazılan metin bilgisayara geçildi orada, söylendi. Bir 

genel sekreter yardımcısı küçük bir bilgisayar getirdi. Aydın Bey okudu, yazıldı; okudu, yazıldı; sonra, bize okudular. Her 

şey bitince Aydın Bey müsveddeyi aldı, dedi ki: “Bunu müsaadenizle ben saklayayım.” Ben, ona “efemera” diyorlar dedim 

-eczacılık tarihinde de çok bilinir, kullanıldığı anda başka bir şeye hizmet eder ama zaman geçtikçe değerlenen kâğıtlara 

“efemera” denir- bu müthiş bir efemera olabilir. Dedi ki: “Vallahi, bu, bu adamlar başarısız olurlarsa demokrasi tarihine 

şanlı bir belge olur. Başarılı olurlarsa da iddianamenin eki olur" diye konuştuk böyle. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - “İkimiz beraber aynı koğuşa gireriz.” filan gibi…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ben de dedim ki…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Onu Yeni Şafak’a yazdı, okudunuz mu?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Okudum, okudum. Üç gün sonra yazdı, ben de okudum. Dedim ki “İyi saklayın. Eğer başarısız 
olursa hep beraber bunu şey yaparız. Darbe başarılı olursa da artık koğuş arkadaşı oluruz Aydın Bey.” diye de konuştuk, 
sözleştik. 

Tabii, gerçekten de o anda dışarıyla da bir bağlantımız yok, bulunduğumuz yerde televizyon da yok ama sürekli jetin 
alçak uçuş sesi, bombalama sesleri… Bir de mesela moral bulunan şeyler oluyor: Liderler konuşuyor, komutanlar 
konuşuyor, moral bulunuyor ama mesela şey haberi geldi: “CNN Türk’ü de ele geçirmişler, TRT’yi ele geçirmişler.” Yine 
böyle tuhaf bir haber geldi, üzücü bir haber… Bunların yakıtı bitecek beklentisi vardı, sonra şöyle bir şey geldi…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tanker uçaklar havada yakıt ikmali yapıyormuş. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Dediler ki: “Bunlar iniyorlar, bomba yüklenip tekrar kalkıyorlar. İniyorlar, Akıncılar…" 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İncirlik’ten kalkan tanker uçaklar…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Zaten o bilgi gelince iyice böyle moral bozuldu.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Moral bozuldu.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ama, arkasından şey oldu: “TRT geri alındı, CNN geri alındı.” falan deyince ve Twitter’da 
meydanların tam dolduğu görüntüleriyle yükseldi moraller. 

Sabah -dediğiniz gibi- sekiz buçuk, dokuza kadar hemen herkes oradaydı. Oktay Vural, sekizi biraz geçiyordu, “Ben bir 
gideyim, üstümü değiştireyim, nasılsa geleceğiz.” dedi. Çıktı, yüzü bembeyaz olmuş, bir beş dakika sonra geri geldi. 
Birinci kapıdan çıkmış, o sırada Genelkurmay tarafından açılan ateş duvarlara vurmuş, kaçırmışlar. Bayağı böyle şey…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Siz bombalanan yerleri gördükten sonra neler düşündünüz Başkanım?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Açıkçası şöyle: Sabah sekiz buçuk falan çıktık. O kolonu görünce… O kolon şöyle: Nereden 
atıyorsa, hangi açıyla atıyor, onu tam bilemiyorum ama, kuş uçuşu 20 metre bir farkla o kolon isabet almış. O gelse 
herkes ölür. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Tam Sayın Başbakanın makam odasının üzeri, sizin o CHP Grup odasının da tam karşısı. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tabii… Şimdi, Başbakanın makam odası burası, tam şurasına vuruyor yani şuradan geliyor ve 
neredeyse şey, hani bir miktar yukarıdan atsa veya yarım saniye erken atsa Genel Kurulu vurmak üzere atmış. Mesela, 

ben bazı ifadeler okudum, diyor ki: “300 kiloluk bilmem ne bombasını bahçeye at." dediler, “Bahçeye attım.” Ama, daha 

sonra belli ki, “Meclis'i de vur.” talimatı almışlar ki vurmuşlar yani. Yoksa, istediğinde bahçeye atıyor, istediğinde istediği 

yere atıyor. 
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - O koordinatı çok bilinçli yapmışlar. Şöyle bir şey söyleyeyim ben, şaşırdığım bir şey: Sabah 

sekiz civarında şeyden çıkınca ben de zayiat nedir filan diye baktım. O, Başbakanımızın makam odasının olduğu yer 

tamamen göçmüş, aşağı cam parçaları olmuş. Hatta, ayakkabımı çok dikkatli basıyorum ki sivri bir cam parçası gelip 

ayağıma batmasın diye. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Girmesin diye, tabii. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Dediğim gibi, bu, bu kadar olduğuna göre… Gelirken ben de kayınbiraderimle arabayı tam 

Meclis Başkanımızın makamının önüne koydum, açığa koydum ve oradan içeri girdim. Tam ben girdiğim anda Genel 

Kurula sizler de gelmiştiniz. İşte, o anlattığınız…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sahneyi yaşadık. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - …sahne yaşanırken ben oradaydım. Sonra, sekiz civarında falan, sekize çeyrek kala filandı 

galiba, o tabloyu görünce herhâlde benim araba da pert olmuştur dedim çünkü ortalık cam, buz filan olunca. Çünkü, 

araba ile burası arasında yaklaşık bir 100 metre filan mesafe var. Fakat, şaşırtıcı bir şey Sayın Başkanım: Benim arabamda 

tek bir çizik bile yok yani hiçbir parça, ne şarapnel ne cam parçası hiçbir şey gelmemişti. Bu, şunu gösteriyor: Bu tesadüfi 

değil; tesadüfi, sallama o bombayı atmış olsaydı mutlaka benim aracın üzerine, yanına filan bir şeyler gelir, benim 

araba da pert olabilirdi. O, pert olmaması aslında bu hainliğin, alçaklığın ne kadar bilinçli ve ne kadar koordinata uygun 

şekilde yapıldığını gösteriyor. Bunun da mutlaka tarih huzurunda kayda geçmesi gerekiyor. 

Başkanım, şeyi soracağım, bu, dışarıdan mutlaka haber alıyordunuz, ifade ettiniz, televizyon kısmen, telefon, WhatsApp 

vesaire falan, o şekilde haber alıyordunuz. Sizin darbe girişimi esnasında şehit veya gazi olan yakınınız, tanıdığınız var 

mıydı? Bizim Erol Olçok’un, rahmetlinin ben şehit olduğu haberini aldım, gece saat iki buçuk civarındaydı, ortak bir 

doktor arkadaşımız var. Sizin böyle şehit veya gazi olan tanıdığınız var mıydı, o anda duyduğunuz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O anda duyduğum yoktu. Yalnız, o anda Aykut’a ve Tekin Bingöl’e söylediğim bir şey vardı, ben 

Abdullah Tayyip Olçok’un Yeni Şafak’ın pazar ekinde bir röportajını görmüştüm. Yani daha doğrusu, 16-17 yaşlarında, 

genç, isminde bir “Abdullah”, bir “Tayyip” var, yaşına bakınca falan böyle, çok önemli, simge bir genç. “Abdullah Tayyip 

Olçok öldü.” dediklerinde şöyle söyledim: “Ben biliyorum onu, Erol Olçok’un oğlu.” Sonra da babasıyla birlikte şehit 

olmuşlar. Dedim ki: “Bu, Berkin Elvan, küçücük çocuk hayatını kaybetmişti. Berkin Elvan’ın ölümü gibi, Abdullah Tayyip 

Olçok’un ölümü de çok sarsıcı ve bu gecenin simge şehitlerinden bir tanesi olacak.” Ve dedim ki: “Şunu başarabilmek 

lazım: Abdullah Tayyip Olçok da Türkiye’nin şehidi olmalı, Berkin Elvan da Türkiye’nin şehidi olmalı. ” Ben bunu daha 

sonra bir gazeteye de söyledim. Yani “Abdullah Tayyip Olçok da benim şehidim.” Bizim bire bir en büyük siyasi rakibimizin 

isminde genetik kodları var: Abdullah Tayyip Olçok ve AKP’nin bu en başarılı seçim kampanyalarının mimarının oğlu. 

Ama o gece mesela demokrasi için sokağa çıkmış; ülkeyi korumak için, demokrasiyi korumak için, rejimi korumak için 

sokağa çıkmış 16 yaşında bir şehit. Bence en anlamlı ve en sarsıcı haberlerden bir tanesi oydu. 

Daha sonra bu, Özel Kuvvetlerde generali vuran -önce alnından dediler ama sonra alnından olmadığı ortaya çıktı- Ömer 

Halisdemir, onun babası Hüseyin Amca bizim Cumhuriyet Halk Partisinin sağlam direklerinden birisi. Ağabeyi de Niğde 
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Kurultay Delegemiz mesela. Onlarla konuştuk. Mesela Ömer Halisdemir’in oradaki ölümü, Tayyip Bey’in ayrıldığı otelde 

Kemal Bey’in bir akrabasının ölümü… Aslında 15 Temmuz akşamı ölenlerin hem bir partiye aidiyetlerinin olmaması 

hem de mesela Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanını korumak için orada olan birinin Kemal Bey’in bir akrabası 

olması çok anlamlı, bir Türkiye gerçeği. Yani hepimize böyle, binlerce sayfa okumakla edinemeyeceğimiz bilgiyi, kültürü 

ve saatlerce alacağımız nasihatle olmayacak bir şeyi, bazı şeyler hiç konuşmadan veriyor bazı mesajları. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Doğru. 

Peki, şöyle bir şey sorsam: Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın halkımızı meydana çağırmasıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

hem halkımıza hem de kendi milletvekillerine “Meclis'e gidin. Biz bu darbeyi tanımıyoruz.” açıklaması CHP’yle ilişkili 

olduğunu ifade ettiniz, rahmetli Ömer Halisdemir -ki o günün belki en sembol şehitlerinden biridir, “CHP’nin üyesi bir 

ailenin evladı” diye ifade ediyorsunuz- onunla Erol Olçok -ki yiğit bir insandır, şehit olmayı hep arzu ederdi- onun oğlu 

Abdullah Tayyip Olçok’un aynı anda, birisinin Özel Kuvvetler Karargâhına öbürünün Boğaziçi Köprüsü’ne gitmesi ve 

kahramanca direnmesi; acaba diyorum o ulusal, manevi havanın… Ne olabilir? Yani nasıl bir manevi hava hepsini, hem 

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hem Sayın Kılıçdaroğlu’nu hem Ömer Halisdemir’i hem Erol Olçok’u ve Abdullah Tayyip 

Olçok’u hem Özgür Özel’i hem Necdet Ünüvar’ı hem İsmail Kahraman’ı hem Erkan Akçay’ı yani farklı siyasi kitlelerden 

gelen, belki birkaç gün öncesinde birbiriyle “Ya, bunlar asla bir araya gelemez.” diye kavgalar yapan insanları; bayrağı, 

ezanı, toprağı korumak için bir araya getiren nasıl bir ruh olabilir? Yani bu konuyla ilgili yorumunuz nedir?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Aslında şöyle: Mesela hep konuşulan, Çanakkale ruhu, Millî Mücadele ruhu, bu ülke darbelerden 

çok çekti, darbeler bizi elli yıl geri götürdü. Sonuçta darbe dönemlerinde görece olarak kazançlı gibi görünenlerin sonuçta 

bu ülkeye çok ağır bedeller ödettikleri de biliniyor. Bu şunu gösteriyor: Dünya Türkiye’yi nasıl görüyor, nasıl bakıyor 

bilmiyoruz; biz ne kadar kendimizden emindik, onda da çok iddia sahibi değilim ama o geceden sonra şunu görüyorum 

ben: Türkiye’de yerleşmiş olan demokrasi kültürü -sizin bahsettiğiniz bütünlük içinde- bu ülkede savaşların boşuna 

verilmediğini, darbelerde çekilen acıların bir şeyler öğrettiğini ve her ne kadar demokratik açıdan, belli özgürlükler 

açısından çok ciddi tartışmalar olsa da bu ülkede toplamda demokrasi ve tam bağımsızlık ruhu, yani egemenliğin halka 

ait olduğu ve bunun hiçbir vesayet odağına teslim edilemeyeceğiyle ilgili hiçbir partinin diğerinden geri kalmayan bir 

bilinci var ve o akşam sokağa çıkanlar bizim Bülent Tezcan’ın mesela… Bülent Bey’le görüştünüz mü bilmiyorum, o 

da CNN’de benim yaptığım konuşmadan beş altı dakika sonra CNN’e yaptığı bir bağlantıda “Şimdi tankın üstüne çıkma 

zamanıdır.” diyor mesela, çok kıymetli. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - O gece Abdullah Gül’ün çağrısı mesela çok kıymetli. İster istemez…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Bahçeli’nin…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bahçeli’ninki şeydi… Yani açıkça, liderler, kimse bir diğerini beklemeden ve kollamadan herkes 

vermesi gereken mesajı verdi. Yani o gün…

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Sayın Bahçeli diğer o sokak olayları olduğu zaman kendi kitlesine ısrarla “Çıkmayın, durun.” 
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diyen bir Bahçeli o gün “Mutlaka sokağa çıkın, meydana çıkın.” diye gerçekten ciddi bir…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çok önemli.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok önemliydi yani.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çok önemliydi ve açıkçası, karşımızdakiler çok uzun sürelerdir sinsice yerleştikleri, kendi 

ifadeleriyle, kılcal damarlardan ilerleyip her şeyi planlarken aslında birbiriyle çelişki ürettiğini sandıkları ve belki de 

şunu hesap ettikleri: “Ya, biz Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK PARTİ ’ye darbe yaptığımızda doğal olarak CHP’liler bizim 

yanımızda yer alır.” diye bir hesap veya “Ya, yıllardır iktidar olmayan ve olamayacak bir MHP…” O gece gelen telefon da 

çok manidar hem Bahçeli’ye hem özel kalemlere. Yani “Bu, emir komuta zinciri içindedir.” diye telefonla çok manidar 

bir mesaj veriyorlar. Kendileri çok organize ve yıllardır hazırlananlara karşı, yıllardır birbirini yediğini düşündüklerinin 

ve “Asla bir araya gelemez.” dediklerinin, onlar darmadağın olurken, bir yandan hani hiçbir hesapları tutmazken… 

İşte, mesela 200 tane tankı çıkarmak isterken 2 tane albay, biri yaralanmış -bugün tekrar okudum- bugün taşınmakta 

olan tank birliğinde biri şehit olmuş ve tankların çıkmasına engel olmuşlar. Hesaplamadıkları aksilikler 270 tane 

tankı mesela Etimesgut’ta tutarken, çok hesapladıkları ayrılıklar da hiç hesaplamadıkları şekilde bir araya gelmişler. 

Başbakanın, bütün liderlerin ve Cumhurbaşkanının aynı paralelde mesaj verip kitlelerin de o mesajlara uygun davranış 

sergilemeleri çok önemli. Bu, 15 Temmuz Türkiye açısından gerçekten büyük bir demokrasi zaferi. Açıkça, kendi adıma 

söyleyeyim, bu, 15 Temmuz akşamındaki bu birliktelik biraz da bana “Demokrasi meselesinde Türkiye nerede?” derken, 

kanun açısından, uygulama açısından tartışacak çok şeyimiz var ama toplumdaki bilinç ve temel, hani ortak katların en 

küçüğünde düşündüğümüzden çok daha üst liglerde olduğumuzu gösterdi. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Korumamız gerekenler açısından milletimizin, belki milletin temsilcileri olarak bizim bir 

araya gelebildiğimizi gösteriyor. 

Peki, efendim, bu darbe girişiminin başarısız olmasında o gün Parlamentonun açık olması ve siz, değerli milletvekilimizin 

ve diğer arkadaşlarımızın Meclis'te bulunmasının önemi hakkında neler söylemek istersiniz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Ben o gün Cumhurbaşkanının canlı yayında çıkıp bir şeyler söylemesinin, bütün liderlerin kendi 

kitlelerine bir şeyler söylemesinin tamamlayıcı parçasının da Meclis'te 3 partinin ama 4’üncü de telefonla bağlanarak 

“Biz bu Meclis'i açık tutuyoruz, parlamenter demokrasiye sahip çıkıyoruz” mesajının, liderlerin beyanlarını tamamlayan 

en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu görüyorum ve Meclis'in açık olması bütün herkesin gözünde şunu gösterdi: 

Herhangi parti olmaksızın, vatandaş milletvekillerine hep böyle görevi veriyordu ama ardından bir soru işaretiyle takip 

ediyordu “Bunlar emanete yeterince sahip çıkıyorlar mı?” diye. Bence o gün vatandaş milletvekilinin emanetine canı 

pahasına sahip çıktığını ve ülkesi için milletvekillerinin ölümü göze aldığını gördüğünde herkes kendisi açısından 

da o birliktelikte… Sokağa çıkan herkesin sadece Türk Bayrağı’nı alıp çıkması, çok ufak tefek bir iki istisna dışında 

partileri tanıtıcı sembollerin olmaması, Türk Bayrağı’na sarılan herkesin ortaya çıkması Meclis'teki birlik görüntüsünü 

meydanlara da taşımayla ilgili bir irade ortaya koydu. Vatandaş Meclis'ten, Meclis de vatandaştan cesaret aldı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Peki, efendim, son 2 sualim.
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Ertesi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı. Hatta önce 14.00’teydi galiba, sonra Sayın Kılıçdaroğlu’nun 

yetişmesi için de önce 16.00’ya, sonra 17.00’ye alındı. Sayın Başbakanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel 

Başkanı, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, HDP grup başkanvekili de bir konuşma yaptı. Güzel, birleştirici 

konuşmalardı gerçekten. O gün olağanüstü toplanmasının önemi ve oradaki olağanüstü toplantı esnasındaki 

hissiyatınızı alabilir miyim?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bir gece önce saat üçte oturduk, bir şeyler yazmaya başladık. Ama, çok daha öncesinde Meclis 

Başkanı zaten gruplara resmî bir yazı yazmış, bizlere de tebliğ etmişti, biz de alındı paraflarını attık ve ertesi gün saat 

ikide toplantıya çağırdı. O karar, jetler havadayken, bombalar atılıyorken “Bu iş yarın bir şekilde bitecek ve biz Meclis'i 

toplantıya çağıracağız.” kararı bence çok tarihî bir karar. Metnin yazılış biçimi, herkesin katkı sağlaması ve dördüncü 

partinin de imzasının önemli olduğu üzerine herkesin hassasiyet göstermesi metnin içeriğinden daha kıymetli bence. 

Genel Başkan İstanbul’dan gelirken -orada kara yolu kapalı olduğu için, köprü henüz ulaşıma açılamadığı için, çünkü 

delil toplanıyordu- bir feribotla geçti. Telefonla ricada bulunduk, biz 14.00’ten 15.00’e alınmasını arzu ettik. Meclis 

Başkanı önce 15.00’e aldı, daha sonra “Başbakanın programı kayacağı için 17.00 yapalım, arkada bir şey olmasın, belki 

Meclis Başkanı şey diyebilir, belki istişare imkânı da olur arka tarafta.” falan, sonra da oldu hakikaten.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Oldu gerçekten.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Görüşüldü yani “Arkasının boş olması daha iyi olur.” dediler. Orada 4 partinin milletvekillerinin 

önemli bir kısmının bulunduğu, liderlerin konuştuğu, çok önemli mesajların verildiği tarihî bir gündü, 15’i akşamındaki 

ruhun ileriye dönük olarak taşınmasına yönelik bence önemli irade beyanları vardı.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Sayın 

Yıldırım, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli’yle beraber dörtlü toplantı, daha sonra Yenikapı’da 5 milyon civarında 

vatandaşımızın ki istinasız ufak tefek maalesef cızırtılı sesler dışında tüm genel başkanlara büyük sevgi gösterisinde 

bulunduğu ve oraya katılan liderlerin de hepsinin aşağı yukarı birleştirici konuşmalar yaptığı o yeni bir kapıya âdeta 

kapı açan toplantının belki de başlangıcıydı 16 Temmuz saat 17.00’deki toplantı.

Efendim, son sorum şu: Siz yaşınız itibarıyla, tahminen söylüyorum, 1960 darbesini hatırlamıyorsunuz, 1971 darbesini 

hatırlamıyorsunuz; ben hatırlıyorum. 1980 darbesini belki hayal meyal hatırlıyorsunuz ama mutlaka okudunuz, 

okuyabilirsiniz. 1997’de bir postmodern darbe girişimi oldu, 2007’de bir elektronik muhtıra girişimi oldu, o zaman 

henüz parlamenter değildiniz galiba. 

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yok, değildim, Eczacılar Birliğindeydim.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Önceki darbeler ile -okuduğunuz, bildiğiniz- size anlatılan darbeler ile 15 Temmuz darbe 

girişimi arasında nasıl bir farklılık görüyorsunuz?

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Şimdi, bir kez, üzerinde üniforma olanlar daha önceki darbelerde ülkeye çok büyük kötülük 

ettikleri hâlde görünüşte ülkeyi selamete çıkardıklarını ve Türk ordusunun birer subayı olarak görev yaptıklarını 

düşünüyorlardı, başarılı olanlarda da başarısız olanlarda da iddia buydu. Ama, burada, bu kişiler, daha ilk dakikalardan 
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itibaren -ki şimdi okuduklarımızdan da görüyoruz- bunlar, vatandaşa silah sıkmayı baştan kafaya koymuşlar yani 

gerekirse vurulacak, atış serbest ve tankların arabaları ezmesi, insanları ezmesi noktasında… Öyle bir durum var ki, 

bunlar, ilk kez, teröristler üzerine üniforma giydiler, diğerlerinden farkı buydu ve diğer darbeleri yapanlar ülkeye çok şey 

kaybettirdiler. Ama, orada bir askerî darbenin amacına ulaştığında varmak istediği nokta ile bunlarınkinin arasında bir 

fark var, bir kez, bunlar caniliği, barbarlığı göze almışlar ve vatana, millete, ülkeye, bayrağa düşmanlıkla yaklaşıyorlar. 
Bu, vatan hainlerinin vatanı ele geçirmeye çalıştığı bir şey. Öbürü, kendini vatansever sanan aldanmış ve aldatılmışların 
yaptığı işlerdi ama bunlar doğrudan vatana, millete, halka düşman. Açıkçası, 1980 öncesi sağ-sol çatışmalarında aynı 
silahın iki tarafı da olup iki tarafı birbirine düşürdüğü provokasyonu yapan bu gizli örgüt işleri neyse aynı ruhla ama 
kendisi karşımızdaydı yani ve bu bir gün önce yukarıda F-16’yı uçuran ve senin ülkeni koruduğunu düşündüğün, senin 
yatakta rahat uyumanı temin ettiğini sandığın adamın, senin düşmanın olduğunu öğrenme kadar yıkıcı ve hayal kırıklığı 
yaratan, gönül kırıklığı yaratan bir başka durum yok, bunu tüm yönleriyle gördük. Ama, ben bu ülkenin bu darbeden 
çok büyük yara aldığına inanıyorum. Ama, ayağa kalkışının çok daha güçlü ve çok daha eskisine göre farklı bir noktaya 
bu ülkeyi taşıyacağını yani bu darbe ve sonrasında yaşananlardan bu ülke bu birlik, beraberlik havasını ve bu demokrasi 
bilincini koruyarak çıktığı takdirde, özellikle 3 generalinden 2’sinin hain olduğu, çok önemli sayıda subayının, polisinin, 
hâkiminin, 3.500 hâkim ve savcının terör örgütü üyesi olduğu bir yerde 15 Temmuzda yaşananlar ve ardından yaşanacak 
sürecin ülkeyi büyük bir felaketten kurtardığı ve çok daha güçlendireceği bir süreç olacağına inanıyorum.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - İnşallah.

Efendim, sizi yordum, çok çok teşekkür ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Estağfurullah ne demek. 

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Çok detaylı bilgiler sundunuz.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Başkanım, gerçekten de çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Yani, bizim için de çok büyük bir imkân 
oldu, bunun düşünülmesi de çok büyük bir şeyi yani.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Estağfurullah.

Efendim, ben bunu özellikle de kayda geçsin diye ifade edeyim, bu çalışmanın esasıyla ilgili şunu söyleyeyim: Bizim grup 
başkanvekilimiz İlknur İnceöz’e dedim ki: “Siz çok tarihî anlara tanık oldunuz, ben de oldum ama mesela Meclis'teyken 
Sayın Cumhurbaşkanımızla bir telefon görüşmesi oldu, bu bilgiler herkeste yok ve siz bunları kayda almayı düşünür 
müsünüz yani kaleme almayı.” Dedi ki: “Doğru söylüyorsun ama sizin de kaleminiz güçlü yani kitap yazdınız falan. 
Siz yazmayı düşünür müsünüz?” Ben önce o geceyle ilgili yaşadıklarımı yazayım ve yayınlayayım diye düşündüm, bir 
makale yazayım. Daha sonra dedim ki ama sadece bir yönüyle görmek benim için çok eksik olur, bunu şöyle bir proje 
hâline getirelim: Orada bulunan mevcut milletvekillerimizle ilgili yani o geceyi burada yaşayan milletvekillerimiz ki 
onurdur burada yaşayabilmek, hani adam Ankara dışındadır, gelememiştir, Ankara’dadır imkân bulup gelememiştir, 
hastası vardır, kendisi rahatsızdır…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yollar kapalıdır, geçemez.
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) - … yollar kapalıdır ama ben evimdeydim. Benim evim de CHP ile AK PARTİ  Genel Merkezlerinin 
tam ortası, Söğütözü’nde. Oradan ben gelme şansına sahip oldum. O hâlde burada bulunan arkadaşların üzerinden bu o 
günün tarihini mutlaka tarihe not düşmek gerekiyor. Yani, belki de bir asır sonra “Ya, geçen asır 15 Temmuz 2016’da, yüzyıl 
önce böyle bir hadise olmuş.” filan deyip o gün burada bulunanlar üzerinden bunu tarihe not düşmek gerekir diye oradan 
çıktı. Meclis Başkanlığına gittim, dedim ki böyle bir düşüncem var, isterseniz siz yapın, ben yardımcı olayım, isterseniz ben 
yapayım, siz yardımcı olun. O da sağ olsun, lütfetti “Siz hem kalemi olan hem kitabı olan hem profesör titri olan birisisiniz, 
siz yapın, ben destek vereyim.” dedi, sağ olsun, böyle bir çalışmaya başladık ve konuştuğum her arkadaşım, hem AK 
PARTİ’den hem CHP’den hem MHP’den her bir arkadaş “Çok güzel düşünmüşsünüz.” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Tabii ki muhteşem, çok iyi. Hepimiz adına çok güzel bir şey.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Birçok arkadaşımızdan da bilgiler geldi. Biraz önce, sizden hemen önce Utku Çakırözer’den 
cevaplar geldi, Levent Bey’le görüştüm, sizinle görüştüm, biraz sonra Meclis Başkanımıza gideceğim, onunla 
görüşeceğim, bizim AK PARTİ  grup başkanvekilleriyle görüştüm, Erkan Bey’le görüşeceğim. Dolayısıyla, oradaki 
milletvekillerimizin gözüyle tarihe not düşmüş oluyoruz. O yüzden çok değerli bir iş yapıyoruz beraberce. Onun için sizi 
kutluyorum, tebrik ediyorum hem bugün için hem de…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.

Müsaadeniz olursa iki şey aklıma geldi siz konuşurken söylemeyi unuttuğum: Birincisi, o gece Genel Başkan'la yaptığımız 
bir görüşme, o şu: İlk önce “Meclis'e gidiyoruz.” falan dedik, sonra bize şey bilgisi geldi, Özel Kalemden, Genelkurmay 
Özel Kalemi aradı ve böyle bir şey söyledi darbe emir komuta zinciri içinde. Tabii, hani kim yaparsa yapsın darbeye 
direneceğiz ama Genel Başkan'ın bilmesi gerektiğini düşünerek telefon açtık ve dedim ki Sayın Genel Başkanım böyle 
böyle bir şey olmuş, size de mutlaka iletmişlerdir, Özel Kalem oraya da iletmiş, bize de bilgisini verdi. O da dedi ki: “Bu 
darbe kim tarafından yapılıyor diye düşündün mü? Düşündüğümüzde zaten biz darbeler arasında bir tercihte bulunuyor 
oluruz. Başında kimin olduğuyla ilgilenmeden sonuna kadar karşıyız, kim ne derse desin bu darbeye direneceğiz.” Bunu 
telefonda söyledi ve özellikle şey oldu. Devlet Bey’in de benzer bir tepkisi olmuş zaten. 

Bir de o büyük Fox TV’deki patlamadan sonra kızım aradı, o sırada Genel Başkan aradı. Benim telefonum meşgulmüş, 
Mahmut Tanal’ı aramış, sonra Mahmut Tanal’ın telefonundan Mahmut Tanal “Efendim, burada Özgür Özel.” dedi. Bilgi 
almak istemiş, o da o görüntüyü görmüş, sordu: “Nasıl arkadaşlar? Neredesiniz? Ne oldu? Meclis'te, bayağı kötü bir 
görüntü var burada.” dedi. Efendim, hepimiz sığınaktayız, çok şükür dedim. “Yaralanan falan yok değil mi?” dedi. Hayır 
dedim. “Peki, o zaman, hadi dikkat edin kendinize” dedi, kapattı. O gece o ilk konuşmanın dışında, Levent Gök’le ortak 
yaptığımız konuşmanın dışında böyle iki küçük konuşmamız daha oldu Genel Başkan'la.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Bunların da tarihe not düşünülmesinde çok faydası var.

Efendim, çok çok teşekkür ederim.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Elinizi sağlık, yüreğinize, aklınıza sağlık.

NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Estağfurullah, teşekkür ediyorum.
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Radiye Sezer KATIRCIOĞLU

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı

25 ve 26. Dönem Kocaeli Milletvekili

İsmim Radiye Sezer Katırcıoğlu; AK PARTİ  Kocaeli Milletvekili, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK PARTİ  

Genel Merkez MKYK Üyesiyim. 

15 Temmuz gecesi evimdeydim, Ankara’daydım. Ertesi gün Komisyonumuzun yürüttüğü uluslararası bir projenin 

etkinliğini planlamak üzere Ankara’da kalmıştım, son çalışmalarını yapıyordum, konuşma metninin üzerinden 

geçiyordum. Saat dokuz buçuğa yakın sıralarda o zamanki, eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fikri Işık Bey aradı 

-ki bu etkinliğimize açış konuşması yapacaktı- son planlamalarını yaptık kendisiyle, kapattım telefonu.

Konuşma metninin son hâlini çalışırken alçaktan uçan F-16’ların o kulakları tırmalayan sesiyle irkildim. Eşimle 

evimdeydik, balkona, terasımıza çıkıp baktığımızda Beştepe’nin üzerinden Anıtkabir’e doğru (evim yüksekçe, Dikmen 

tarafında) sorti yaptığını gördük ve hemen anladık. “Bu saatte F-16’lar niye dolaşsın?” Birbirimize bu soruyu sorduk. Bu 

ancak darbe olabilir ve ilk kurduğum cümle: “Cumhurbaşkanım nerede?” Ve o an kendime kızgınlığımı anlatamam size 

çünkü birkaç gündür bu programa yoğunlaştığımdan dolayı Cumhurbaşkanımızın programlarını takip edemediğimi ve 

nerede olduğuyla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığımı fark ettim ve kendime çok kızdım. Bir siyasetçi olarak aslında 

Cumhurbaşkanımız nerede, hangi programları  yapacak takip ediyor olmam gerekiyordu.

Hemen televizyonu açtık ve Boğaz Köprüsü’nün tanklarla kapatıldığını… O anda, bir an “Acaba çok büyük bir terör 

eylemi var, o yüzden önlemler mi alınıyor ki?” düşüncesi eşimle aklımızdan geçti ama milletvekilleriyle ilgili bir WhatsApp 

grubumuz var, orada MİT yerleşkesi üzerinde, yakınlarında çok silahlı çatışmaların olduğunun, Gölbaşı tarafında silahlı 

çatışmaların olduğunun bilgileri gelince bizler durumu anladık.

O arada ben, İstanbul Milletvekilimiz Şirin Ünal emekli Pilot Albaydır, hemen aradım, ki bilse bilse o bilebilir, doğru bilgi 
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alabilirim diye; telefonuna ulaşılamıyordu. Yurt dışında olmadığını biliyordum. Bu, bize darbe girişimi ve çok şiddetli 

bir darbe olacağının, her zamankinden daha farklı bir darbe olacağının işaretlerini vermişti. Tabii, hızlıca ulaşabildiğim 
üst yetkililere telefon açmaya başladım. O arada Cumhurbaşkanımızın Külliye’de olmadığını, emin bir yerde olduğunu, 
can güvenliğiyle ilgili bir sıkıntısı olmadığının haberini aldık. Her telefon görüşmelerimde “Ne yapmalıyım, bize ne 
düşer? Ben Ankara’dayım, ne yapmalıyız?” sorusunu sorduğum zaman “Bekleyin, büyük ihtimal sokaklara, meydanlara 
çıkacağız, darbeye karşı duracağız ama bizden haber bekleyin, bir netleşsin.” bilgisi geldi ve o süreçte ben televizyonu 
çok yakından takip edip süreci anlamaya ve netleştirmeye, eylem planımı oluşturmaya çalışıyordum. O arada Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanı Selva Çam’ı aradım, beraber iki dönem, sekiz sene Genel Merkez Kadın Kollarında çalıştık. 
Kendisiyle konuştum. Kendisinin Gölbaşı’nda olduğu, yolların kapalı olduğunu ve gelemediği, büyük ihtimal vekillerin 
Meclis'e geçeceği, İl Başkanlığı ve Genel Merkezde ve Külliye’de, Genelkurmayın önünde bir toplanma ve direniş 
gerçekleştireceğimiz haberi geleceğini ifade etti. 

Bu arada ailemi aradım, annemi aradım. “Anneciğim, böyle bir durum var, haber gelince bizler darbeye karşı direniş 
sergileyeceğiz.” dediğimde, annemin “Kızım, çık, bunlar hiçbir şey yapamayacaklar. Sen çık, gereken mücadeleni yap, 
bizler çıkmazsak, başkası çıkmazsa, bunlar Allah muhafaza başarılı olurlar, olurlarsa eğer hepimizi zaten keserler -aynı 
bu cümleyi kullandı- çık. Ben arkandayım, dua ediyorum, hiçbir şeyler yapamayacaklar.” dediğini biliyorum. Oradan 
diğer kardeşlerimi aradım, helallik istedim. 

Kocaeli’den bilgiler almaya çalışıyorum, orada neler oluyor. Sayın Valimizi aradım, çok heyecanlıydı. “Sayın Valim, neler 
oluyor?” cümlesini kurduğumda “Bilmem, sizin oralarda neler oluyor?” diye sert bir cevapla karşılık buldum, ki bizim 
buradaki durumu anlatınca “Evet, bizde de benzer durum var ‘Sonuna kadar mücadele edin.’ emri geldi ve mücadelemizi 
yapıyoruz, herşey kontrol altında Sayın Vekilim.” dedi ve diğer arkadaşlardan da bilgileri aldıktan sonra Kocaeli noktasında 
biraz daha rahatlayarak hazırlıklarımı yaptım. 

O arada Kocaeli’den bazı kişilerin bankamatiklerdeki tüm paraları çektiği, makarna, un gibi gıda ihtiyaçlarını almak için 
marketlere üşüştüğü, bunu daha çok sol, sosyalist görüşte olan kişilerin yaptığı bilgisi geldi, ki kız kardeşim İş Bankasında 
şef olarak çalışır “Bankamatiklerde para kalmadı abla, iş çok değişik.” dediğini hatırlıyorum.

Saat 10.45 gibi Ankara’daki vekiller çıksın bilgisi geldi. Eşimle birlikte namazımızı kıldık, artık şehit olmayı da göze 
alarak yola çıktık. Makam aracım geldi, şoförümüz gerçekten tecrübeliydi, gerekli görüşmeleri yapmış, açık yolları tespit 
etmiş, bizi farklı yollardan, farlarımız kapalı olarak götürdü. Epey bir dolaştıktan sonra Güvenlik Kapısına kadar geldik, 
ki orada… Tabii Güvenlik Kapısına gelene kadar helikopterler, F-16’lar çok alçaktan uçuyor ve çatışma sesleri geliyordu.

Buraya geçmeden önce, tabii “Meclis'e geçin ve herkese ‘Sokağa çıkın!’ çağrısını da yapın.” mesajı geldi bize. Yani sizler, 
Ankara’daki vekiller Meclis'e geçeceksiniz ve herkesi de sokağa davet edin. Hemen jet mesaj üzerinden hem Kocaeli 
teşkilatlarına hem de telefon rehberimde kimler varsa herkese “Sokağa, meydanlara, demokrasimize sahip çıkın!” 
mesajını çektik. Sosyal medyalarımdan mümkün olduğunca duyurmaya çalıştım. Ancak sosyal medyamıza yüklemede bir 
sıkıntı yaşadık, çok geç yükleyebildik ama hem telefon rehberimin tamamına hem de Kocaeli teşkilatına ve Kocaeli’deki 
bütün idare amirlerine ulaşacak şekilde jet mesajım gönderilmişti. Bunu da işleme soktuktan sonra Meclis'in kapısına 
kadar gelebildik. İçeri giremedik tabii, kapı kapatılmış, her ihtimale karşı tankların Meclis'e girmesini engellemek adına. 
Yürüyerek gitmek zorunda kaldık. O arada Salim Uslu Başkanımızla karşılaştık. Onun aracı vardı, teklif etti ama ben 
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yürüyeceğimi söyledim çünkü çok hırslı ve çok kızgındım, hınç doluydum. Uzunca bir yoldur Güvenlik Kapısından Genel 

Kurul arası yani 2-3 kilometre olduğunu tahmin ediyorum, belki biraz daha fazla…

Bu süreçte F-16 Genel Kurula, Meclis'e değecek kadar alçaktan geçiyordu, jet motorun içindeki o kırmızı alevi 

görebiliyordum yani gün ışığı olsa kuyruğundaki rakamları rahatlıkla okuyabilecek kadar alçaktan uçuyordu. O hınçla 

o kadar hızlı yürüyordum ki, hiç unutmuyorum… Bir parantez de açayım, evden çıkarken bu yapacağımız etkinliğin 

son çalışmalarını, o dosyaları belki Genel Kurulda da kuliste de çalışma imkânı bulurum diye aldığımı hatırlıyorum, 

bilgisayarımı aldığımı hatırlıyorum; yine çalışacağım -zihnimde program var- ve bunlar tabii başarılı olamayacaklar 

düşüncesiyle çalışmayı da planlayarak. Elimde de böyle koca koca dosyalar ve çantalar var, yürüyorum, eşim bana 

yetişemiyor, o kadar hırs ve hınçla doluyum ve o F-16 her sorti yapışında aşağıdan şu cümleleri kurarak o hain pilota 

seslendiğimi hatırlıyorum, zaman zaman eşim de şahit oldu bu bağırışıma… Yanımızda da bir bey vardı, tanımıyorum, 

niye yanımızdaydı onu da bilmiyorum, ona bile doğru dürüst bakmamışım, bir bey, o da Genel Kurula girmeye çalışıyordu. 

Her geçişte şunu söyledim parmağımı kaldırarak, sallayarak kendisine: Yarın bu iş bitecek, hiçbir şey yapamayacaksınız, 

siz başaramayacaksınız. Ve ben seni bulacağım ey pilot, o uçağın jet motorunun içine seni koyup uçağı çalıştıracağım. 

Sen bunu nasıl yaparsın?” Sürekli bu cümleleri kurarak Genel Kurulda halkın giriş kısmına geldik, milletvekillerinin giriş 

kapısı kapalıydı.

Köşeden halk girişine geldik -ki Genelkurmayın köşesidir orası. Silah seslerini duydum -o anı hiç unutamıyorum- 

“Allahuekber!” sesleri ve silah sesleri, helikopter sesleri vardı. “Ne oluyor?” deyip o köşeden -ağaçlar var, gözükmüyor- 

bakmaya gittiğimi hatırlıyorum. Birkaç polisin peşimden geldiğini “Gitmeyin, keskin nişancılar var, oraya gitmeyin.” 

dediğini hatırlıyorum. Meclis'e giriş kapısında eşimle buluştuk, o anı unutamıyorum ve vicdanen çok sıkıntı çektiğim 

andır, eşime şu cümleyi kurdum: “Abdürrezzak Bey, biz kapalı bir alana giriyoruz, halkımız orada, Genelkurmayın önünde 

mücadele ediyor; biz buraya giremeyiz, girmemeliyiz, bizim orada olmamız gerekir.” Ama bize, Meclis'e, halkın emaneti 

olan Meclis'e sahip çıkmamız adına orada olmamız gerektiğini, böyle bir karar alındığını eşim hatırlattı ve çaresizlikle içeri 

girdim, ki ben güvenli bir alana girdik diye düşünürken Genel Kurula geçtik. Kuliste birçok vekilimiz, kadın vekillerimiz, 

bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, eski vekillerimiz vardı.

Genel Kurula geçtik. Canlı yayına bağlanalım, Meclis'in yayınını açalım, ki tüm Türkiye’ye buradan mesajlarımızı verelim… 

“Meclis'e sahip çıkıyoruz, darbeye karşı duruyoruz, biz emanetimize sahip çıkıyoruz.” mesajlarını darbeyi yapanlara karşı 

ve dünyaya, tüm Türkiye’ye haykırmak için sistemi kurdular ve Meclis Başkanımız geldi, Divanımızı oluşturduk. O arada 

ilk MHP grup başkanvekilimiz ve milletvekilleri, arkasından CHP grup başkanvekili ve milletvekilleri geldi. Herhâlde 100 

kadar vekil vardık. Çoğu arkadaşımızın çocukları, eşleri vardı, gelinleri vardı. Onları seyirci kısmına aldık ve Genel Kurulda 

ilk konuşmamızı yaptık. Meclis Başkanımız kürsüden FaceTime’la birlikte NTV’ye, CNN’e bağlandı. Bizler videolarımızı 

çektik o anları belgelemek adına. Benim de videolarım var, çeşitli arkadaşların da var. Periscope üzerinden canlı yayın 

yapan arkadaşlarımız oldu ve oradan bunu başaramayacaklarını, bu ülkeye darbe yapamayacaklarını, demokrasisini 

sekteye uğratamayacaklarını, bu ülkeyi bölemeyeceklerini, böyle bir kalkışmada başarılı olamayacaklarını haykırdık, ki 

çok etkili olduğunu biliyorum. 

Sonrasında, tam bu konuşmaları yaparken ilk bomba -Genel Kuruldayız- atıldı. Ben o anı çok iyi hatırlıyorum, hiç 

kımıldamadım yerimden ve hiçbir korku hissetmedim. Şöyle etrafıma baktım, herkes olduğu hâlini gibi duruyordu ve 
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kürsüde sanırım MHP grup başkanvekili konuşma yapıyordu. Hiç kimse istifini bozmadı. “Nasıl yaptılar bunu?” dediğimi, 

zihnimden bu cümlelerin geçtiğini biliyorum. “Nasıl bunu yapabildiler? Ne yapıyorlar bunlar?” gibi cümlelerin aklımdan 
geçtiğini hatırlıyorum ve çok geçmeden, tabii görüşmelerimizi, duyurularımızı, çalışmalarımızı yapıyoruz, direnişimizi 
devam ettirirken Adalet Bakanımızın konuşması sırasında ikinci büyük patlama, bomba atıldı. O sırada benim üstüme 
cam kırıkları düştü. Genel Kurulu bilirsiniz çok büyük avizeleri vardır, onun üstünde küçük küçük kubbeleri vardır, onların 
küçük küçük camları düştü, onlar sağ kolumun üstüne geldi yine hiç kimse yerinden kıpırdamadı. En az 10 şiddetinde 
deprem sarsıntısı yaptı, ki biliyorsunuz, eğer Genel Kurula isabet etseydi -çatısı yok Genel Kurulun, çatısı cam kafes 
kaplıdır, üstünde ince kubbelerin olduğu yerdir- orada sağ kalma ihtimalimiz çok azdı, büyük bir can kaybı olurdu. Bekir 
Bozdağ Bakanımız, Meclis Başkanımız, hepimiz “Genel Kurulu terk etmeyeceğiz.” dedik ve orada hep birlikte bir slogan 
attık ve direndik. 

Sonrasında Meclis Başkanımız ve Adalet Bakanımız, bizleri ikna ettiler. Darbeciler belli ki gözlerini karartmışlar, artık 
hiçbir ölçüleri yok. Bu, darbeden çok, bir ülkeyi iç savaşa sürükleme, kanlı bir işgale sürükleme amacındalar. Güvenlik 
görevlileri, eğer Genel Kurulda iken bomba isabet ederse milletvekillerinin can kaybı çok fazla olur ve “Evet, hükûmet 
düştü, söylentisi ile sokaktaki darbeye karşı direnişi kırabilirler.” ihtimaline binaen bizi eksi 1’e indirdiler. Eksi 1’e 
indiğimizde yarım saat geçmişti ki, o en büyük patlama, Başbakanlık Ofisinin vurulduğu patlamayla karşılaştık. Eksi 1’e 
kadar büyük bir toz bulutu indi. Çok şiddetliydi gerçekten. Bu, ilk ikisinden de çok daha şiddetliydi ve nefes alamadık, 
orayı boşaltmak zorunda kaldık. 

O bomba atılana kadar eksi 1’de neler yaşadık? Sık sık Meclis Başkanımıza bilgiler geliyordu, o bilgileri takip ediyorduk. 
Oturacak bir yer yoktu. Ortam çok uygun değildi. Sabah namazının girdiğini söylediler. Hiç unutmuyorum, bir bayan 
arkadaşımız şalını getirdi, kıbleyi tayin ettik, sabah namazını kıldık. Sırayla bayan arkadaşlarımız namazımızı kıldık. 
Susadık, su yoktu. Bir ara Aile Bakanımızla sarıldık. “Ablacığım, yavrum evde.” dedi. Sarıldığımızı hatırlıyorum birbirimize. 
“Geçecek, hiçbir şey olmayacak ve bunlar başaramayacak.” dediğimizi biliyorum ve sürekli dışarıdan haberler almaya 
çalışıyorduk; neler oluyor, videolar geliyor, görüntüler, fotoğraflar… Dışarıdaki direnişte olan arkadaşlarımızdan, 
komşularımızdan, teşkilatlardan çok kötü görüntüler geliyordu gerçekten, vahşet… İnanamıyorsunuz, yani ben hâlâ 
inanamadığımızı biliyorum. Şu cümleleri kuruyorduk, Belma Hanım’la beraberdik: “Bu kâbus mu? Kâbus bile olamaz. 
Kâbus mu görüyoruz?” diye. Birbirimize sık sık bu cümleleri kurduğumuzu biliyorum sabaha kadar. “Kâbus bile olamaz, 
bu nasıl bir şey. Nasıl böyle bir şey yapılabilir, nasıl böyle bir şey yaşayabiliriz?” dediğimizi hatırlıyorum. Ve sonrasında 
bu bombayla birlikte eksi 2’ye indik. Orada biraz daha uygun ortam vardı. Ben bomba seslerini altıya kadar saydım 
orada, ondan sonrasını bıraktım. Dışarıdan Külliye’deki direnişteki arkadaşlarımın gönderdiği fotoğraflar, Genelkurmayın 
önündeki yaşanan ilgili fotoğraflar, videolar, linkler gelmeye, İstanbul’dan linkler gelmeye başladı. O arada, Erol Olçok 
Bey’in ve -Allah rahmet eylesin- oğlunun şehit olduğu bilgisi geldi. Yani o an bir şok hâlindeydik. “Nasıl olur? Olamaz, 
yani bu bir rüya, uyanacağız. Bunların olması mümkün değil.” ama bir yandan da yaşıyorduk. Bu şeylerle birlikte artık, 
nedir, nasıl oldu, niçin oluyor şeylerini konuşmaya, tartışmaya başladık arkadaşlar arasında. Birşey çok güzeldi hoştu: 
CHP’li milletvekillerimiz, MHP’li milletvekillerimiz, grup başkanvekilleri, hepimiz bir aradaydık. Çocuklarımız, eşlerimiz, 
gelinlerimiz oradaydık. Yani, hep beraber, iç içeydik ve bir kenetlenme, birleşme hâli vardı. Sonrasında bir hareketlilik 
oldu. Bunu sorduğumuzda, Genel Kurulun, Meclis'in bahçesine helikopterle asker indirme teşebbüsünde bulunulduğunu, 
bir çatışma olduğundan bahsettiler. Ve “Bizim elimizde ne var, nasıl direniyoruz diye sorduğumda” 50 metre menzilli 
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tabancalarının olduğunu anlattı polisler. Çok yeterli savunacak, onlarla mücadele edecek kadar teçhizatımız olmadığını 

söylediler. O an düşündüm, şu geldi aklıma: Buraya gelirlerse ben hemen teslim olmayacağım. Etrafıma bakındım, 

elime ne alabilirim? Uzun kalorifer boruları vardı, çok uzundu; o olmaz. Küçük bir şey bulmaya çalıştım, bulamadım 

ama karşımda İngiliz anahtarları vardı, bir tanesini gözüme kestirdim, eğer gelecek olurlarsa direnecektim, teslim 

olmayacaktım; aklımdan bu geçti. Orada bir pişmanlık daha yaşadım, milletvekili olduğum süreçte danışmanım silah 

alma noktasında sürekli beni ikaz etti, uyardı. Ben, almayacağımı ifade ettim. Benim silahla işim olamaz. Silahın iyi 

bir şey olmadığını ve silaha karşı olduğumu ifade ettim ama o an pişman olduğumu hatırlıyorum. Bir silahım olsaydı, 

ben böyle bir durumda mücadele edecektim. Teslim olmadan, mücadele edeceğim bir silahımın olması gerektiğini o 

an anladım ve bu iş biter bitmez kendime bir silah alma kararını verdiğimi hatırlıyorum. Bu duygularla sabahı ettik. 

Sabah altı oldu. O arada, tabii, Cumhurbaşkanımızın Atatürk Havalimanı’na inişini, bilgilerini, canlı yayına bağlanışını 

hep elimizdeki cep telefonlarıyla, iPhone’larla takip etmeye çalıştık. Ki telefonlarımızın şarjı bitiyor, birbirimizden 

yedek şarjları alıyoruz, bulabildiğimiz kadar, prizlere takıyoruz, iyi bir dayanışma vardı. Tabii, acıktık, susadık. Birkaç 

cesur vekilimiz, görevlimiz yukarıya gittiler, mutfaktan biraz peynir, domates getirdiler, su indirdiler falan; böyle biraz 

açlığımızı giderdik. Sabaha karşı yukarıya çıkıp, duruma, Meclis'in, Genel Kurulun durumuna bakıp bize bilgi getiren, 

fotoğraf getirenler oldu. Eşim de bir ara çıkmış, bana gösterdi. Çok ciddi bir tahribat olduğunu, cam kırıklarından 

yürünemediğini, boş kovanlarla dolu olduğunu söylüyordu. Sabah, gün ışımaya başladı. Tehlikenin bittiği, çok az bir 

direnişin olduğu, Genelkurmay Başkanlığında bittiğinin, Külliyede bir direnişin, bir saldırının olabileceği bilgisi geliyordu. 

“Artık biz de Genele Kurula geçelim, tekrar çalışmalarımızı yapalım.” “Ne yapalım?”ı -yani ertesi gün, sabah oldu biz ne 

yapalım- bundan sonraki planımızı, stratejimizi, yol haritamızı konuşmaya başladık. Meclis Başkanımızı ben buradan 

kutlamak istiyorum, gerçekten -yirmi dört saat uykusuz- süreci o kadar iyi yönetti ki. Tam bir başkomutan edası vardı. Bir 

an yüzünde uyku emaresi olmadı, dimdik bir askerdi gerçekten. Ona baktıkça biz güç aldık, kuvvet aldık. Gelen haberler 

zaten bizi, o anlamda direncimizi çok güçlü tuttu. Ve kendisi gerçekten çok iyi bir kriz yönetimi yaptı. Ben buradan tekrar 

kutluyorum. Beni gördüğü zaman “Silah arkadaşım;” diyor, kulakları çınlasın. Benim başkomutanım kendileri. O geceki 

bütün arkadaşlarım silah arkadaşlarım. Kadın vekillerimizi de kutluyorum, gerçekten kocaman yürekleri vardı, korkusuzca 

sonuna kadar direndiler. Hiçbir zaman yeise, üzüntüye kapılmadılar, aynen ben de öyle. Diyorum ya, korkunun “k”si 

yoktu, hiçbir endişe yoktu. Sadece ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, yol haritası oluşturma konuşmaları vardı ve bunlar 

nasıl bunu yaptılar, nasıl yapabiliyorlar, bu kadar nasıl gözleri kararmış, nasıl bu kadar gözleri dönmüş ve bize yakın 

olduğunu ifade eden kişiler tarafından nasıl böyle bir şey olabilir düşüncesini sürekli sesli düşünerek, birbirimizle istişare 

ederek geceyi tamamlamaya çalışıyorduk. Tabii, Cumhurbaşkanımızın çok sağlıklı, hiçbir yara izi almadan sağ salimen 

kurtulması, hepimizin direncimizi yükselten, moralimizi düzgün tutan, bizi güçlü kılan en önemli unsurlardan birisi oldu. 

İman gücümüz, inancımız tabii ki çok çok büyük bir kalkan, enerji ama Cumhurbaşkanımız bizim başımız, bir tespihteki 

imamemiz inşallah, Allah onu koruyor. Ben, o gece ve diğer günler bu topraklarda yatan, binlerce yıldır yatan, veliler, 

evliyalar, enbiyalar, ulemaların dualarıyla, o tertemiz, mis gibi milletimizin iman dolu kalbinin yaptığı dualarla birlikte 

korunduğunu, kollandığını, selamete erdirildiğini çok çok ama çok iyi biliyorum. 

Bu anlamda, evet, sabahı ettik, “Yavaş yavaş çıkalım mı?” diye Meclis Başkanımızla konuştuk. Ona da gelen haberlerle 

artık bir sıkıntı olmadığını, yavaş yavaş çıkabileceğimizi söylediler. Saat dokuz buçuk gibiydi, eşimle birlikte, yanımızda 

Selva Çam, eşi Serdar Bey TİKA Başkanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımızla birlikte çıktık. Çıktık ki, tabii, 
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içler acısıydı. Genel Kurulumuzun yapıldığı o muhteşem sanat eseri olarak tanımlayabileceğimiz bu mimarinin, 

yasama çalışmaları yaptığımız, Gazi Meclis olarak adlandırdığımız, bize emanet edilen Meclis'in, bu hunharca, gözü 
kararmışça, hiçbir şey düşünmeden atılan bombayla gelen hâlini görmek tabii anlatılamaz, ifade edilemez. Hepimiz 
birer şok yaşadık, aslında birer travma yaşadık. Boş boş baktığımızı biliyorum. İnanamıyoruz, kâbus bile diyemiyoruz. 
Böyle bir süreçle etrafı gezdiğimi biliyorum. Eşimin sürekli uyardığını, “Cam kırıklarına dikkatli bas, ayakkabından içeri 
girebilir.” dediğini biliyorum. Hemen Genel Kuruldan çıkıp Genelkurmay kısmındaki kapıdayız, yani tören alanı dediğimiz 
alana geldiğimde boş kovanları topluyordum ben. O arada canlı yayın için ekipler gelmiş, canlı yayında birkaç cümle 
söylediğimizi biliyorum. Boş kovanları da hâlâ saklıyorum, masamda da var, evimde de. Hatıra olarak, o gün anısına, 
unutmamak adına aldığım hatıralardan birisi. Ve sürekli “Nasıl oldu, niye oldu, niye yaptılar, ne istiyorlardı bunlar, nasıl 
böyle bir şey yapabilir?” sorularıyla gezdiğimizi biliyorum. Başbakanlık ofisine çıktığımız zaman gördüğüm manzara 
korkunçtu. Toplantılar yaptığımız yerde, asistanın oturduğu odanın -görüntüleri de var bende- kapısı yerinden kopmuş, 
menteşe fırlamış, asistanın oturduğu, yani göğüs hizasındaki yere bir bıçak gibi saplanmış menteşe, duvarda. Orada 
eğer ki birileri olsa yaşanacak insan kaybını, hunharca yaşanacak insan kaybını tahmin edemezsiniz. Videolarını 
çektik, hemen yayınlarımıza başladık, tüm dünyaya, tüm Türkiye’ye bu yapılan hainliği anlatmaya çalıştık. Bir yandan 
o iletişimi sağlamaya çalışıyoruz, hem Türkiye’ye hem dünyaya mesaj verme anlamında. Tabii, eksi 2’deyken Meclis 
TV’nin kamera çekimlerine katıldık. Hepimiz yaşanan bu süreçle ilgili birkaç cümlemizi söyledik. Bunlar da arşive giren 
kayıtlar oldu. Meclis'in o bombalanmış hâlini görmek gerçekten bu ülkeye yapılan hainliğin boyutunun, artık tahmin 
edilemez boyutunun, aşağıların aşağılığı, gerçekten Haşhaşilikten öte, insanlıktan uzak bir hareket olduğunun en büyük 
görüntüsüydü. Dünyaya karşı utandığımızı biliyorum, o an utandığımı hissettim. Dünyaya karşı, böyle bir ülkeye bunların 
yaşatılıyor olmasından mahcup olduğumu hatırlıyorum. Ama bunların, bunların yanına kâr kalmayacağını, bu güzel 
ülkemizin, bu insanlarımızın bu ülkeye, vatanına sahip çıkışına şahit olmanın verdiği bir gururla da dolaştım, biliyorum. 
Ben, bir tarihe tanıklık yaptım ve ben, orada ülkemizi, o şanlı tarihin içinde bir silah arkadaşı gibi -Meclis Başkanımızın 
dediği gibi- müdafaa etmekten onur duydum, gurur duydum. Böyle bir milletin evladı olmaktan, böyle bir vatanın evladı 
olmaktan gurur duyduğumu hatırlıyorum. 

Bombanın atıldığı anda hiçbir korkum olmadı -dördüncü soruya istinaden söylüyorum- hiç korkmadım, yerimden bile 
kıpırdamadım. Hiçbir şey yapamayacaklarının -annemin sözü kulaklarımdan hiç gitmiyor “Hiçbir şey yapamayacaklar, 
başaramayacaklar.”- başarsalar bile, benim canıma bir şey olsa da ben biliyorum ki Rabbimin katında şehit olarak 
gideceğim çünkü vatanım için ben oradayım, bu ülkem için, bana verilen vekillik sıfatıyla oradayım ve vekâlet edilen 
Meclisime sahip çıkmak için oradayım. Biliyorum ki canıma da bir şey olsa belki de en güzel olan, şerefli olan, şereflerin 
en şereflisi olan şehitlik mertebesiyle onurlandırılacağım. O yüzden, bir anda şehit olamadığıma da üzüldüğümü 
hatırlıyorum. Ama hiç korkmadım. Ve o korkunun, gerçekten o tankların önünde, o helikopterlerin, o F-16’ların altında 
olan tüm vatandaşlarımızın, köprüde, Meclis'te, Külliyede, Genelkurmayın önünde olanların, tankların önüne yatan 
kişilerde de biliyorum ki o korku yoktu, Rabbim o korkuyu aldı, iman gücüyle karşı durdular. Aynı Çanakkale’deki Seyit 
Onbaşı’nın o top mermisini kaldırması gibi. Sonra, savaş sonrası onu kaldıramamış olması gibi. O anda Rabbimizin 
manevi eli tecelli etti. 

İktidar ve muhalefet milletvekilleriyle birlikte aynı ortamda olmak gerçekten çok takdire şayandı. Çünkü benim 
milletvekilliğim neredeyse iki yılı bulacak ve Genel Kuruldaki o tablo beni en çok rahatsız eden bir tabloydu. Kürsüde 
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sürekli birbirlerini karalayan, hakaret eden, aşağılayan, hatta iftiralarda bulunan ve en yüksek ses tonundan -sanki 

mikrofonlar yok ve sesini duyamayan bir grup varmış gibi en yüksek tonda- en sert ses tonuyla ve cümlelerle konuşan 

hatiplerin şimdi ülke için, vatan için, devlet için, demokrasi için bir araya geldiğini ve beraber hareket edebildiğini 

görebilmek gerçekten çok tarihî bir andı. Bu tarihî ana da tanıklık etmek benim için ayrıca bir övünç kaynağı oldu. 

Çok tarihî anlardı gerçekten. Bu da çok güzeldi ve bunun devamı için hep dua ettiğimi biliyorum. Her şerrin bir hayra 

vesile olduğu, olabileceği inancıyla hareket ettiğimiz için bunlar da bizim hiç şaşırmadığımız, Rabbimin tecellilerini 

bizzat görmek isteyen gözlerin görebildiğini, duymak isteyen kulakların duyabildiğini, orada, o an o ayet-i kerimenin 

tecellilerini yaşadığımızı hissettim. Ben, hep olaylara böyle baktım. 

“Cumhurbaşkanımızın cep telefonunun kamera özelliğiyle televizyonlara bağlanarak millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etmesine, halkımızın sokak, cadde ve meydanlara çıkışına, 7’den 77’ye sokaklara 

çıkmasına neler söylemek gerekir?” 

Hiç şaşırmadım, inanın hiç şaşırmadım. Hep şunu söylüyorum: Tarih kitaplarında okudum küçüklüğümden beri. Çok 

sevgili babacığım -Allah rahmet eylesin- tarih aşığı bir insandı, Osmanlı aşığı bir insandı, hep tarihi anlatırdı, gittiğimiz 

her yerde, gezerken, gördüğü her tarihî eserde ve oturduğumuz sohbetlerde padişahlarımızın, milletimizin başarılarını 

anlatırdı. Ben, bu kitaplarda okuduğum, dinlediğim kahramanlıkları bizzat o gün yaşadım, yaşamış olduğum için hiç 

şaşırmadım. Yine tarihî bir andı, sadece kitaplarda okuduğumuz kahramanlıkları bizzat yaşadık, gördük, yapmaya 

çalıştık, şahitlik yaptık, hiç şaşırtıcı değildi. Bir Müslüman olarak, tam teslimiyetle inanmış bir Müslüman olarak 

yapılanlara hiç şaşırmadım. Her defasında gözlerim doluyor. Şu an bile anlatırken oradaki tankların önündeki insanlar, 

o gençlerin köprüde ateş edilenlere bayrakları kaldırışı ve dimdik duruşu, şehit Ömer Halisdemir… Hiç kıyamıyorum, 

onlar gözümün önüne geldiği zaman duygularıma hâkim olamıyorum, ağlama isteğimi engelleyemiyorum. Evet, 

onlarla gurur duyuyorum, böyle bir vatanın evladı olmaktan gurur duyuyorum, böyle bir zamanda milletvekilliği 

görevini yerine getirmekten gurur duyuyorum, böyle bir partinin, böyle bir liderin yanında çalışıyor olabilmekten gurur 

duyuyorum. Allah’ın seçilmiş kulları olduğuna inanıyorum. Ben, AK PARTİ  kurulduğundan beri teşkilatlarda çalışan 

bir arkadaşınız olarak -Kocaeli teşkilatı, üç dönem Genel Merkezde- her zaman bazı şeylerden şikâyet eden, eleştiren 

arkadaşlara hep şunu söylüyorum: Arkadaşlar, eksiklikler olabilir ama bizim burada oluşumuz çok önemli çünkü bizler 

Allah’ın seçilmiş kullarıyız ki bu karar alma süreçlerinde biz burada aktif görev alabiliyoruz ve bunu biz sonuna kadar 

hakkıyla görevlerimizi yerine getirmeliyiz, bu anlamda görevlerimize bakmalıyız, zorluklarından yılmamalıyız, mücadele 

etmeliyiz. Neden? Böyle bir lideri Rabbim bu ülkenin başına getirdi ve bu ülkeyi bu yaşadığı zorluklardan çıkarıp şaha 

kaldıracak bu liderimizle… Biz de onların en yakın kadrolarıyız, ne olursunuz hiçbir şeyden şikâyet etmeyelim, bunu 

hakkıyla yerine getirelim ve elimizden gelen her şeyi yapalım ve Allah’a dua edelim. Hep böyle düşündüm ve Allah’a hep 

şükrettim ki, çok zorluklar yaşadık tabii, kadın siyasetçi olmak çok zor, teşkilatçı olmak çok zor ama hep bu beni rahatlattı, 

hep onur duydum, gurur duydum, hakkıyla da yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu süreçte de vekil olmanın, bunlara 

şahit olabilmenin çok önemli bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum, herkese nasip olmaz. Bu özel bir süreç, özel, tarihî 

bir an, manevi bir an ve biz görev yapıyoruz. Daha ne olabilir? En büyük ödül bence. Ben, olaya böyle bakıyorum ve hiç 

şaşırmıyorum. Bu milletimizin böylesine güzel kahramanlık destanını tekrar yazmış olmasına hiç şaşırmıyorum. 

“Dışarıdan nasıl haberler alıyordunuz?”Yukarıda bahsettim, sokağa çıkma, meydanlara ve sokağa çıkma, demokrasiye 
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sahip çıkma mesajlarını sadece teşkilatlara, ilimdeki kurumlara çekmiyorum, kendi cep telefonumdaki rehberime 

çekiyorum. Ne kadar arkadaşım, dostum, akrabam varsa hepsine mesajlarımı çekiyorum…. Ben bağlarımı koparmıyorum. 
O mesajların çok faydası oldu ve bana sürekli, gece boyunca linkler, fotoğraflar, mesajlar, görüntüler gönderdiler, sokaktan 
haber aldık. “Külliye'nin yayındayım Sezerciğim ve yerde yatan cansız insanlar görüyorum.” “Nasıl olur Ayşenur? Nasıl? Ateş 
mi edilmiş, silahla mı vurulmuş?” “Evet, tanklardan, helikopterlerden ateş ediliyor.” “Ayşenur dikkat et.” dediğimi hatırlıyorum 
arkadaşıma. Diğer taraftan, teşkilatçılar, teşkilattaki arkadaşlar, uzaktan, yakından akrabalarımız, herkes telefonla ulaşmaya 
çalışıyor, gayret ediyorlar, ben de onlardan bilgiler alıyorum. Ben bu bilgileri aldım. 

“Şehit olan ve yaralanan bir tanıdığım var mı?” 

Erol Olçok, kendisiyle birçok çalışmada beraber oldum. En son, Konya mitinginde beraberdik, hatta kızıma çok 
takılmıştı -kızım Selçuk Üniversitesinde doktorasını yapıyordu- kızdı. “Hep kariyer düşünüyor şimdiki gençler, evliliği 
erteliyorsunuz, programınıza almıyorsunuz, her şey kariyer değildir, hem kariyerinizi yapın hem de evlilik hayatlarınızı 
geçirmeyin.” dediğini kızıma takıldığını biliyorum. Çok güzel sohbetlerimiz olmuştu, çok değerli. Her çalışmamızda, 
reklam ve tanıtım kısmında olduğu için sık sık bir araya geldiğimiz bir ağabeyimizdi, kardeşimizdi, yavrusuyla birlikte… 
O anı unutamıyorum. Onun dışında, daha yakından tanıdığım İstanbul teşkilatlarından vardı, başka da yok. Ama her şehit 
olan, her gazi olan benim kardeşim. Ömer Halisdemir, gördüğüm zaman hâlâ kendi evladım gibi, kendi kardeşim gibi, 
sanki kırk yıldır tanıdığım kişiler, akrabalarım gibi hepsi. Sonrasında gazileri, şehit evlerini gezdiğimiz zaman, onların, 
özellikle şehitlerimizin ailelerini ve kendilerini tanıdığımız zaman onların seçilmiş insanlar olduğuna bir kez daha 
müşahede ettim, tanıklık ettim. Herkes şehit olamıyor, herkese şehitlik nasip olmuyor, herkese gazilik nasip olmuyor, 
Allah’ın sevgili kulları bu mertebelere sahip oluyor ve o insanların özel insanlar olduğunu biliyorum. Allah onlara nasip 
etti. Allah onlardan razı olsun binlerce kez. 

Gazilerimizi ziyaret ettiğimde çok güzel sürprizlerle karşılaştım. Mesela, köprüde ateş edilip şehit olanların, 
yaralananların olduğu bir görüntü vardı. O çok ilginç bir görüntüydü. Onu her seyrettiğimde “Yavrum, sana ne oldu?” diye 
artık konuşuyorum görüntülerle. Tanktan ateş ediyorlar, köprünün üstündeki, sağında, solundaki düşüyor, en önde bir 
genç çocuk, sağ eli yukarıda, işaret parmağıyla “Allahu ekber, la ilahe illallah.” diyor. Herkes düşüyor, o hiç kımıldamıyor 
bile ve ondan sonra görüntü bitiyor. Hep o çocuğu merak ediyordum “Ne oldu acaba, şehit mi oldu mu, yaralandı 
mı?” diye. Oradan hiç korkusuz, herkes, yanında, sağında, solunda, arkasındaki insanlar patır patır yere düştü, o tek 
başına duruyor. Burada, Akay Hastanesiydi yanlış hatırlamıyorsam, orada tesadüfen karşılaştım, Muhammet, kulakları 
çınlasın “Yavrucuğum, senin burada ne işin var?” görüntüsünü bana gösterince, “Ben seni çok merak ediyordum, sen 
İstanbul’da yaralandın, burada nasıl şey var?” diye konuştuk. Onunla karşılaşmış olmak beni çok mutlu etti, kendisinde 
çok önemli bir şey yok, omzundan yaralanmış, üniversite birinci sınıfta, hazırlık okuyor. “Hiç korkmadım.” “Ablacığım, 
herkes, yanındakiler düşerken, sen hâlâ elini kaldırmış o silahlara karşı duruyordun.” “Hiç korkmadım, ben ne yaptığımı 
biliyordum, bu ülke için ne yapmam gerektiğini biliyordum, bir an bile gözümü kırpmadım, yine aynı şeyi yaparım.” 
dediğini çok iyi hatırlıyorum. Bunun gibi, birçok anılarımız, güzel, göğsümüzü kabartacak şeylerle karşılaşıyoruz. 

Darbe girişiminin ertesi günü Meclis de olağanüstü toplandı. Ertesi gün, kulise geldiğimde, bütün milletvekilleri 
geldiğinde, Cumhurbaşkanımızın on beş dakika arayla saldırıdan, suikast girişiminden kurtulduğunu öğrendim. O anki 
duygumu hiçbir şekilde ifade edemiyorum. O hıncımı, bunu yapmaya çalışanları bir elime geçirsem neler yapabileceğimi 
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tahmin edemiyorum, kendime nasıl hâkim olabileceğimi tahmin edemiyorum. O anki kızgınlığımla çok sert cümleler 
kurduğumu, bu işi gerçekleştirenlerle ilgili bir bayan olarak çok sert cümleler kurduğumu biliyorum ve o anki kızgınlığımı 
ve hıncımı anlatamam size. Kurtulmuş olduğuna seviniyorum, on beş dakikayla kurtulduğuna seviniyorum. “Nasıl böyle 
bir şey yaptılar?” diye haykırıyorum. İfade ediyorum. O gün Genel Kurulda herkesin aynı bildiriyi okuyor olması beni 
mutlu etti tabii. Mutlu etti ama tabii HDP’nin -aynı bildiriyi ufak değişikliklerle okumuştu- bana samimi gelmedi, samimi 
olduğunu düşünmüyorum hiçbir zaman, bu duygum çok net, diğerlerinin de MHP’nin çok samimi ve içten bu darbeye 
duruşunu… İlk darbeye karşı oluşunu açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi buradan kutlamak istiyorum. 
MHP’nin tavrı çok netti, duruma göre şekil almadı, en baştan beri sahip çıktı sonuna kadar, hâlâ daha arkasında duruyor 
bu sürecin. CHP için de aynı şeyi söyleyebiliriz belki ama MHP kadar bu konuda samimi olduğunu düşünmüyorum, bildiriyi 
okurken de bildiriye imza atılırken Genel Kuruldaki süreçte çok samimi olduğunu düşünmüyorum. Olmasını istiyorum, 
olması gerektiğini düşünüyorum ama öyle olmadığını biliyorum ki, bugün yaşanan, bu kaydı yaptığım gün, 2 Eylülde CHP 
Genel Başkanının adli yılın açılış toplantısıyla ilgili sözleri duruma göre şekil aldığının, bu darbeye karşı duruşlarındaki 
samimiyetlerinin ne kadar gerçek olmadığının işaretleridir, önümüzdeki günlerde bunu daha da netleştirecektir. Keşke 
yürekten sahip çıksalar, devam ettirme çabasını gösterseler ki, ettirmelidirler, edecektir diye de umuyorum çünkü biz, 
bu sıkıntıdan bu musibetten ancak beraber çıkabiliriz. Ülkemizin yükselmesini isteyen, güçlenmesini isteyen, bu tür 
olaylarla karşılaşmasını istemeyen bir ana muhalefet partisi ise bu birlikteliği sağlayacak her türlü fedakârlığı ve duruşu, 
samimiyeti göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Onların sınavı bu, sınav veriyorlar. Avrupa, Amerika sınavında başarılı 
olamadı, demokrasiye sahip çıkan bir ülkenin teröre karşı duruşunu, kırk yıllık mücadelesindeki duruşundaki tavırlarıyla 
-birazdan ona da değinirim - sınıfta kaldılar. Zaten samimi olmadıklarını biliyoruz, buradan bir kere daha haykırıyorum: 
FETÖ terör başı, FETÖ darbe girişiminin başını Amerika’da o hain, hain insanlardan aşağı olan kişi Amerika’nın elinde ve bu 
tek başına kırk yıllık yuvalanmayı başarabilecek yapıda, güçte, zekada değil, bunun arkasında, yanında, önünde Amerika 
var, bunu çok iyi biliyoruz. Bunun yanında, yöresinde uzantıları, İngiltere var, Avrupa var, bütün bu güç odaklarının 
hepsinin bunu desteklediğini, PKK’nın desteklediğini biliyoruz, PYD’nin, YPG’nin, DAEŞ’in, IŞİD’in, bir sürü harflerden 
kurulmuş ne kadar örgüt varsa bunlarla birlikte olduğunu biliyoruz. Bunları çok yakinen biliyoruz ve onların bu işte en 
büyük aktör olduklarını, siyonizmin, emperyalizmin, İsrail’in ne kadar bu konularda bizzat bu işin içinde olduklarını 
biliyoruz ve zaman içinde bunlar da açığa çıkacak. 

O olağanüstü toplantıyla birlikte bu birlikteliğin samimiyetini sorguladığımı söyledim az önce. MHP’nin bu konuda 
samimiyetine çok yürekten inanıyorum, CHP’nin inanmaya çalışıyorum, HDP’nin kesinlikle samimi olmadığını biliyorum. 
Bunun devam etmesi noktasında dua ettiğimi biliyorum. Bunun bir hayra vesile olması gerektiği düşüncesiyle birlikte 
dua ettiğimi biliyorum, hâlâ dualarım devam ediyor. O gün yaşanan olaylar sisin, toz bulutunun dağıldıktan sonra 
yaşanan hadiselerin konuşulduğu bir toplantı oldu. Direnişlerin kimler tarafından yapıldığı, halkın orada canı pahasına 
ama  seçkinlerin orada olmadığı -bunlar zamanla hepsi ortaya çıkacak, şu an çok ifade etmek de istemiyorum- oradaki 
direnişte, halkın direnişinde, evet, MHP’liler vardı, AK PARTİ ’liler vardı, kısmen CHP’liler vardı ama elitist tabakanın, 
seçkinlerin olmadığını biliyoruz ve bunlar netleşecek. Burada yine kahraman, iman gücü kalplerinden dolup taşan bizim 
milletimiz, aziz milletimiz oradaydı. Bunun altını çizmek isterim. 

Evet, ben daha önce… Ülkemiz daha önce -10’uncu soruyla ilgili- darbeler görmüş bir ülke. Darbe girişimini nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
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80 darbesinde ben lise 2’deydim sanırım, lise 1’de miydim, öyle bir şey olması lazım. Hiç unutmuyorum o anı. Sabah 

uyandım -babam radyoyu açtı, darbe bildirisi okunuyordu. Babamın “Darbe oldu.” dediğini biliyorum ve gözlerinin 

dolduğunu çok iyi hatırlıyorum. O an bulunduğum yer, oturduğum yer bile gözümün önünde, o fotoğraf hiç silinmiyor, 

gözümün önünden gitmiyor, ağladığını biliyorum. Sonrasında bu yaşanan 80 darbesiyle birlikte birden ülkeye huzur 

geldi. Biliyorsunuz, öğrenci olayları vardı, sağ-sol olayları vardı, çok huzursuz bir ortamdı, kan gövdeyi götürüyordu, 

bir kaos ortamı vardı. Onunla birlikte -şıp diye kesilen- bir huzur ortamı, kardeşlik ortamı oluştu. Çok fazla olanları 

hissedemedik, darbenin hayatımıza getirdiği olumsuz yönler hissettirilmedi bize, sevindik hatta. Öyle bir yansıma, 

böyle bir halka yansıtılan kısmı oldu ama babamın sert dille eleştirdiğini biliyorum. Adnan Menderes’in sözü geçtiğinde, 

orada yaşanan olayları anlatırken hüngür hüngür ağladığını biliyorum babamın ve “Sahip çıkamadık, sahip çıkamadık 

Adnan Menderes’e.” cümleleri kulağımdan hiç gitmiyor. Şimdi ben evlatlarıma, torunlarıma 15 Temmuz gecesini aynı 

babam gibi gözlerim dolarak ve ülkemize yapılmak istenenleri anlatıyorum-anlatacağım… Bakın, bu Türkiye’de tarihin 

tekerrür ettiğinin bir örneğidir. Darbelerle dolu bir tarih Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki ve her nesilde böyle yaralar 

bırakıyor. Babamın gözleri dolarak ağlayarak anlattığı bir süreç, şimdi ben 15 Temmuz darbesini anlatıyorum, ağlayarak 

anlatacağım. Bunları hak etmiyor bu ülke, bu millet bunları hak etmiyor. Bir Amerikalı vatandaşın yaşadığı, en refah, en 

mutlu, insanca yaşayacağımız, oturabileceğimiz, yürüyebileceğimiz -sokaklarımız, evlerimiz, bahçelerimiz- huzur içinde 

yaşayabileceğimiz bir yaşantıyı hak ediyor bu ülke, bu vatan, bu millet. Onlar hak etmiyor, bunları bize yaşatmaları doğru 

değil ama burada bizim dönüp kendimize bakmamız gerekiyor, niçin bunları yaşıyoruz? İlk önce kendimizi düzeltmemiz 

lazım. Bu sürecin kendi eksikliklerimizi, hatalarımızı görme, anlama, hissetmek için bize bir vesile olacağını düşünüyorum 

ve çarçabuk her yaşanılan zorluktan güçlenerek çıkacağımızı, hatalarımızı düzeltirsek, eksikliklerimizi tamamlarsak daha 

çok güçlenerek yola çıkacağımızı biliyorum ki 16 Temmuz itibarıyla çok güçlü bir Türkiye var artık, çok güçlü bir ülke var, 

bunu çok iyi biliyorum. 

Tabii, bu diğer darbelere göre çok kanlı oldu. Neden? Millet darbeye karşı duruşunu netleştirdi, sahip çıktı ve tabii, her 

darbeden, diğer darbelerden çok daha farklı, kırk yıl yuvalanan. Sadece kendi içimizde askeriyeden kaynaklanan bir 

darbe değil. Asker kılığına girmiş teröristlerin -Amerikalıların, İngilizlerin, Avrupalıların, PKK’lıların, DAEŞ’in, IŞİD’in, 

YPG’nin, PYD’nin gibi sıralayacağımız- hainlerin işgal girişimi, iç savaşa sürükleme, ülkeyi bölme girişimiydi. Aslında 

darbe demek tamamen yanlış. Darbe demiyorum, bir işgal girişimiydi; bir istila, ülkeyi bölme, parçalama girişimi olarak 

ben adlandırıyorum. 

11’inci soruya bakarsak, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs edilmesine rağmen darbe girişiminin 

başarısız olmasında, Meclis'in ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis'te bulunmasının oynadığı rol hakkında neler 

söylemek istersiniz?

Şimdi, ben şunu söyleyebilirim: Milletvekillerinin Meclis'e gelip Genel Kurulu açması, orada canlı yayınlara bağlanması 

tek başına yeterli gelmezdi. İlk önce Cumhurbaşkanımızın suikast girişiminden kurtulup “Demokrasinize sahip çıkın, 

sokaklarınıza, meydanınıza, ülkenize sahip çıkın çağrısı.” en önemli imame dediğimiz o kısım duruşuydu ve buna inanan 

halk… Her ne kadar şu son dört yıldır liderimize yıpratmaya yönelik yapılan bu darbe girişimleri… Yani bu FETÖ’nün 

darbe girişimleri ilk değil biliyorsunuz. 17-25 Aralık, ondan öncesi Gezi olayları yıpratılma, ailesini ve kendisine yönelik 

yapılan yıpratılma, yargı üzerinden yapılan yıpratılmayla birlikte zayıfladığını düşünen ve bu süreçte bu girişimde 
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bulunan bu güruh bunu başaramadıklarını gördüler. Bu çağrıyla birlikte hiç düşünmeden, hiç aklına bir şey getirmeden 
sokaklara halkımız çıktı. Bu çok önemliydi. Bizim Meclis'te olmamız çok önemli ama tek başına yeterli değildi. Bununla 
birlikte tankların önüne yatanlar, kurşunlara göğüslerini siper edenler, F-16’lara yüksek binaların önünden bilye atıp 
onları aşağıya almaya çalışan çaba, inanmışlık, sahip çıkış, evet, bir ayağı da… Üçlü sacayağı yani. Cumhurbaşkanımızın 
çağrısı, milletin direnişi ve Meclis'in vekilleriyle birlikte, tüm seçilmiş vekilleriyle, siyasi partilerin tamamıyla çok önemli. 
Tabii, medyanın duruşu, sahip çıkışı, bunları da eklersek bu sacayaklarının bir araya gelerek bu süreci yürüttüğünü ama 
bu işin anahtarı, tek başarısı Recep Tayyip Erdoğan ve onun çağrısıdır ve o çağrıya hiç düşünmeden, canı pahasına karşılık 
veren, sonuna kadar mücadele eden sade vatandaşımız, halkımızdır. Ben ilk önce kendim için söylüyorum, buradan pay 
çıkartmayalım. Biz üstümüze düşen görevi yaptık, sadece görevimizi yerine getirdik. İşte diyorum ya Meclis'e girerken 
Genelkurmayın önünde çatışan, silahların karşısında duran insanları görüp oraya girmemiz. Yok, biz sadece bir kısmını 
tamamladık. Esas bu işin başı Cumhurbaşkanımız, onun çağrısı ve aziz milletimiz. Ben başka bir şey göremiyorum. 
Evet, Meclis'te olmamız önemliydi, oraya sahip çıkışımız önemliydi, çok önemli bir destekti ama bu işin kahramanını 
Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimiz olarak görüyorum. 

İlave etmek istediğin başka husus var mı?

Konuşacak çok şey var. Elbette kanlı darbe, terörist eylem içeren, işgal içeren darbe görünümündeki girişim başarılı değil. 
Bunu çok iyi analiz etmemiz lazım. Daha çok sıcak yaramız tabii. Ortalık daha toz duman daha yeni yeni tozlar uçuşuyor, 
yeni yeni fotoğrafı tam görmeye başlıyoruz. 

Evet, ilk tehlikeyi atlattığımızı düşünüyorum ama esas tehlikeler doğru teşhis önemli. O süreçte Cumhurbaşkanımız 
hep bir kanser virüsünden bahsetti, yuvalanan ve sinsice organları kaplayan. Öyledir kanser hücreleri, sinsice yayılır, 
organları sarar ve çalışmaz hâle getirir ki o zaman fark edersiniz. Kurumları, sivil toplum örgütlerini, çalışma hayatındaki 
iş adamlarını, hatta aileleri içine alacak kadar sinsice, kırk yıl boyunca yuvalanmış bir yapı var. Bunun ülkemize zarar 
vermeden ülkemizden, vatanımızdan söküp atılması çok zor gözüküyor. Ben şu yaşanan süreci, 15 Temmuzdan sonraki 
süreci narkozsuz bir ameliyata benzetiyorum. Canlı canlı hücrelerimizden insanlarımız sökülüyor, atılıyor ve bu atılırken 
canlı hücrelerimize, sağlıklı kanser dokusu olmayan hücrelere zarar vermeden bu ameliyatı nasıl yapabiliriz? Çok acı 
çekiyoruz tabii. Çok dikkatli gidiyoruz ve en iyi şekilde, en az zararla bu süreci tamamlamaya çalışıyoruz. Bunu çok 
önemsiyorum. Bundan sonra olabilecek tehlikelere karşı çok dikkatli, açık ve hazır olmamız lazım. Algı operasyonlarına 
karşı çok dikkatli olmamız lazım ve biraz daha kendimiz özgüvenle hareket ederek işte o geceki birlik ve beraberlikle 
hareket etmeyi başarabilmemiz lazım. Adli yıl açılışıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanının açıklamaları 
gerçekten fecaat. Lütfen, bu yaşanan süreçte bizim bu ülkemizin selameti için bir araya gelmemiz lazım, bir araya 
gelebilecek ortak noktalarımızı bulup onun üzerinden hareket etmemiz lazım. Bu güzel, mutedil dostluk ortamının 
devamını, huzur ortamının devamını sağlamalıyız çünkü şu an narkozsuz bir ameliyat hâlinde ülkemizin her kurumu, 
her sivil toplum örgütü, her ticari alanı, iş hayatı ve aileleri. Lütfen, biraz daha empati ve hoşgörüyle yaklaşarak 
ülkemizi sağ ve selametle bu yoldan çıkartmamız lazım. Tehlike geçmiş değil, tehlikeler devam edecek ama şunu 
söyleyebilirim: On yıl sonra tekrar benzer durumlarla karşılaşmamak için en kısa zamanda bizim okuyan, soran, 
sorgulayan, araştıran, irdeleyen bir nesil yetiştirmemiz lazım, bir millet olmamız lazım. Orta Doğu’nun, doğudaki bu 
ülkelerin yaşadığı, Müslüman ülkelerin yaşadığı en büyük sıkıntı bu. O yüzden, oralarda hiçbir huzur yok. Okumuyor, 
öğrenmiyor, araştırmıyoruz, çalışmıyoruz ve çok kolaylıkla ayrışabiliyoruz. Bu yüzden, bunları yaşamamak için biraz 
daha kendimizi bilgili ve ilgiyle, doğru bilgiyle donatan millet olmamız lazım, İslam coğrafyası olmamız lazım.
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Ben bir şey daha söylemek istiyorum: Bu 15 Temmuz öncesi sık sık Gezi olaylarıyla birlikte yaşadığımız süreçte ve son yirmi 
yıla baktığınızda gençlerimizin biraz daha dünya hayatında gezmek, eğlenmek, markalar üzerine hayatını kurgulamak, 
lüks cep telefonlarıyla yaşam tarzından oluşan bir sosyal yaşantı planlayan, sadece kariyer hırsıyla çalışan, sadece 
makam için çalışan, başka millî, manevi değerler dediğimiz insan olmanın, erdemli insan olmanın özelliklerini çok da 
önemsemeyen, ülkesi, vatanı için, bayrağı için, devleti için çok da önceliği olmayan bir nesil olduğunu hep düşünüyorduk 
ve -bu gençliğin çok büyük problemleri olduğunu hep söylüyorum- onunla ilgili politikalar üretme yönünde çalışmalar 
yapıyorduk, hatta endişe bile duyuyorduk ama 15 Temmuz gecesi o tankların önündeki gençleri, o kurşunların önündeki 
gençleri gördüğümüz zaman ben kendimden utandığımı biliyorum. Evet, bu nesil, genindeki, kanındaki işte o asil 
kan gerçekten o genetiği, o kodları taşıdığını, yirmi yıl boyunca bizim kendi değerlerimizi, insani değerlerimizi, millî 
ve manevi değerlerimizi aslında aktardığımızı, sadece bunların yeşermesi için uygun ortamların gerektiğini bir kere 
daha müşahede ettik. Gençlerimizle gurur duydum o gece. Sadece gençlerimiz yoktu tabii, yaşlılarımız, 7’den 77’ye 
herkes vardı ama gençler kısmına baktığımızda o endişe duyduğumuz şeylerin gençlerimizde olmadığını gördük. 
Vatanı söz konusu olduğu zaman, demokrasisi söz konusu olduğu zaman orada gerçekten sonuna kadar Seyit Onbaşılar 
Çanakkale’nin ruhunu, bizim Kurtuluş Savaşımızın ruhunu, istiklal ruhunu görebiliyoruz. Bu anlamda da aslında çok da 
kötü bir durumda olmadığımızı gördük. 

Evet, özgüven eksikliği bizim öğretilmiş davranış modellerimizden biri oldu. Bunun AK PARTİ  yönetimleriyle birlikte 
kırıldığını gördüm, artık kendimize güveniyoruz. Avrupalıdan, bir Amerikalıdan çok üstün olduğumuzu tekrar hatırladık. 
Ülke olarak, millet olarak, medeniyet olarak onlardan misli misli çok daha önde olduğumuzu, sadece bunun böyle 
olmadığı, tam tersi olduğu bize öğretildi. İşte, bu topraklarda o yüzden bu kadar eylem yapılıyor, operasyon yapılmaya 
çalışılıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde bu özgüvenimizi tekrar kazandık. 
Avrupalının bizden daha zeki olmadığını, bizim onlardan çok daha zeki olduğumuzu, çok daha iyi bir hayatı hak ettiğimizi, 
medeniyet kültürümüzün, din kültürümüzün her türlü bilgimizin çok daha güçlü olduğunu, sadece bunun farkında 
olmadığımızı, uyutulduğumuzu, unutturulduğumuzu, tarihimizle ters düşürülmeye, yanlış tarih bilgileriyle donatılmaya 
çalışıldığımızı, işte hep bu operasyonları yapmakla ilgili her türlü altyapı oluşturduklarını tekrar bizzat gördük ama bunu 
başaramadıklarını, başaramayacaklarını tekrar onlar anladılar. 

Bu süreçten çıkmak için, tekrar bunları yaşamamak için kendimize özgüvenimizi kazanarak, çok daha fazla çalışarak, 
üreterek, sorgulayarak, irdeleyerek yeni bir vizyonla yolumuza devam etmemiz lazım. Çok daha güçlüyüz. Siyaset felsefesi 
şöyle der, zorluklar insanları geliştirir. Yeter ki zorluklardan ders çıkarmayı bilelim ki bu böyledir. Şehir çocuğu vardır, 
biliyorsunuz, muhallebi çocuğu derler; köy çocuğu derler çünkü zor ortamda yaşar, mücadele etmeyi bilir, mücadele 
insanı güçlü kılar. Evet, bu bize yaşatılan her türlü zorluk bizi daha güçlü kılıyor. Avrupa, Amerika buradan sesleniyorum: 
Bizim üzerimizde operasyon yapamayacaksınız, bu ülkeyi yok edemeyeceksiniz, bu milleti pasifize edemeyeceksiniz. 
Bizler çok daha güçlenerek evet yine 2023, 2053, 2071 vizyonuna ulaşan bir ülke olacağız. Dünyayı adaletle yöneten 
Amerika’nın yerinde süper güç olarak bu süreci, görevimizi tamamlayacağımıza inanıyorum. 

Ben de bu vesileyle bu duygularımızı, düşüncelerimizi anlatmamıza vesile olan çok Değerli Hocam -Hocam diyorum- 
Necdet Ünüvar Hocama çok teşekkür ederim, Allah yolunu açık etsin. Tarihî belge tutuyor, tarihe ışık tutuyor ve tarihe bir 
kere daha bizim ismimizin yazılmasına vesile oluyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine, başarılar diliyorum, ağabeyimiz, 
Hocamız kendisi. 

Allah’a emanet olun, tekrar iyi ve güzel günlerde birlikte olma dileğiyle, Allahaısmarladık. 
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Ramazan CAN

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı 
22, 24, 25 ve 26. Dönem Kırıkkale Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis'e gelme kararını nasıl verdiniz?

O gün Kırıkkale'de programlarımı bitirdim saat 21.30'da Ankara’daki evime ulaştığımda öğrendim. Hemen Adalet 
Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ ile irtibata geçtim. Kendisi ile buluşmaya giderken yolda telefonumdan Kırıkkale'de 
bulunan hemşehrilerimize; demokrasi adına, Tayyip Erdoğan adına, millî irade adına, "çapulculara teslim olmayalım, 
herkesi Cumhuriyet Meydanına bekliyoruz" şeklinde mesaj yazarak 55.000 kişiye ulaşmasını sağladık. Kırıkkale’nin 
nüfusu 270.000 olduğunu düşünürsek mesajımızda büyük bir kitleye hitap etti. O sırada Kırıkkale Milletvekilimiz 
Sayın Mehmet Demir de Kırıkkale halkının Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmasını sağladı ve kendisi ile devamlı 
telefonda konuşarak meydanda bulunan hemşehrilerimiz ile irtibatta bulunuyorduk.  Daha sonra 100. Yıl mevkiinde 
şoförlüğünü Adalet Bakanımızın oğlunun yaptığı sivil plakalı bir araçta Sayın Bakanımız ile buluştuk. Küçük bi durum 
değerlendirmesinden sonra Sayın Bakanımız hemen Kızılay'a geçmemizi, halk ile beraber omuz omuza mücadele 
içerisinde olmamız gerektiğini söyledi. Bende ısrarla kendilerine daha sakin bi yere geçerek durum değerlendirmesini 
yapmamızın faydalı olacağını söyledim. Bunun üzerine 22. Dönem Ağrı Milletvekilimiz Sayın Halil Özyolcu’nun avukatlık 
bürosuna geçtik. Orada telefonlarımızı şarj ettik.  

O sırada Sayın Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ Başbakanımızla, bakanlarla, Diyanet İşleri Başkanı  ile valiler ile görüşmeler 
yaptı. Basın mensupları ile görüşmeler yaptı. Basın mensupları ile yaptığı görüşmelerde bu kalkışmayı yapanlara en ağır 
şekilde ceza verileceğini, bu kalkışmanın kesinlikle başarısız olacağını, milletimizin gereken mukavemeti göstereceğini 
söyledi. 

Ve ondan sonra TBMM'ye gitmeye karar verdik. Sayın Halil Özyolcu’nun aracı ile TBMM'ye geldik. Sayın Bakanımız Bekir 
Bozdağ ile beraber üçümüz Meclis bahçesine Ayrancı Kapı'dan giriş yaptık.  
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TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Ayrancı Kapı'ya geldiğimizde zaten uçaklar, helikopterler uçuyorlardı. Meclis'te de güvenlik önlemleri olarak Ayrancı 
Kapının önüne otobüsler park edilmiş haldeydi, tanklar ve diğer askerî araçların girmemesi için.  Biz de arabayı dışarı 
park ettik. Yürüyerek Meclis bahçesine girdik.  Tehlikeli bir ortam vardı. Eski tabur binasının yanından geçerek Allah’a 
şükürler olsun ki herhangi bir sıkıntı yaşamadan Genel Kurula ulaştık. 

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Yani biz darbe teşebbüsü haberini alır almaz her şeye hazırlıklı olarak hareket ettik.  Evden abdestimi alarak ve ailem 
ile helalleşerek ayrıldım. Hiç bir korkumuz yoktu.  Sadece ben değil Meclis Genel Kurulundaki milletvekillerimiz de aynı 
duygu içerisindelerdi.   Sabaha kadar hiç bir arkadaşta korku belirtisine rastlamadım. Herkes gayet her şeye hazırlıklı, 
metanetli, vakur ve soğukkanlıydı. 

Meclis'e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis Genel Kurulunda otururken Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ kürsüde konuşma yapıyordu. Zannımca 15-16. 
dakikasında gibiydi konuşmasında.  Sağ taraftan muhalefetin olduğu köşeden ciddi bir sarsılma çok güçlü bir ses ile 
beraber meydana geldi. O sesin vermiş olduğu etki ile irkilme oldu. Refleks ile ayağa kalktık. Kürsüde konuşma yapan 
Bekir Bey'in etrafında toplanarak, milletvekillerimiz ile beraber kenetlendik. Slogan atmaya inadına direnişe devam 
etmeye ve localara dönerek bu kalkışmayı yapan ve TBMM'yi bombalayan alçaklara karşı protesto etmeye devam ettik. 

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Şahsen bundan önceki yapılan darbelerde mesela 60 darbesini büyüklerimizden dinlediğimiz kadarıyla biliyoruz ama 
80 darbesini yaşadık. Hakeza 28 Şubattada TBMM hiç bombalanmamıştı. Kurtuluş Savaşında düşman polatlı yakınlarına 
geldiğinde dahi Gazi Meclis savaşı yönetti fakat düşman uçakları tarafından dahi bir saldırıya maruz kalmadı.  Türk 
milletinin vermiş olduğu vergiler ile alınan silahları ve üniformaları giyen alçaklar bu silahları PKK'ya yönelteceği yerde 
Türk milletinin kendisine yöneltmesi ve Türk milletinin temsil edildiği yer olan TBMM'ye yöneltmesi yani alçaklıklarının 
sınırının olmadığının ve artık sözün bittiği yer olarak düşünüyorum. Ayrıca gerek TBMM gerekse Emniyet Müdürlüğü,  
MİT ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin teröristler tarafından ciddi bir şekilde bombalandığını da gördük.  Bu da 
gösteriyor ki bu teröristler her şeyi göze almışlar.  Planlarını buna göre yapmışlar. Tuzaklarını buna göre kurmuşlar ama 
Allah’ü Teâlâ’nın planını, Allah’ü Teâlâ’nın tuzağını unutmuşlar. Siz de biliyorsunuz ki plan yapıcıların tuzak kuranların 
en hayırlısı Allah’tır. Allah’ın yardımı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, milletimizin 
engin feraseti, cesareti ve azmi ile kurulan bu tuzak bozuldu Allah’a hamdolsun. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşünceleriniz de almak isterim. 

Gerçekten muhalefet ve iktidar partisindeki arkadaşlarım ile gurur duydum. Her ne kadar siyasi çekişmelerimiz olsa 
da, siyasete ve milletimize yapılan operasyona karşı el birliği ile hareket etmek, millî iradeyi hakim kılmak, Egemenlik 
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Kayıtsız Şartsız Milletindir düsturunu sağlayabilmek için ve ben bu kalkışmayı bağımsızlığımıza müdahale olarak da 
görüyorum bu nedenle bağımsızlığımızı savunma adına hep beraber hareket etmenin çok önemli olduğunu ve çok 
faziletli olduğunu gördüm. Bu birlik ve beraberliğin ne derece kıymetli bir değer olduğuna bizzat şahit oldum. Muhalefet 
partisinin sözcüleri de iktidar partisinin sözcülerinden farklı bir düşüncede ve görüşte değillerdi. Cumhuriyet Halk Partisi 
ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine, hatiplerine özellikle teşekkür ediyorum. Allah göstermesin onlar eğer 
farklı düşünselerdi işimiz çok zor olurdu diye düşünüyorum. Türkiye savaşa giderdi. Bu manada ortak beraberliği ve 
oluşan bu olumlu havayı devam ettirmemiz gerektiğine inanıyorum. 

Cumhurbaşkanımız, cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Televizyondan çağrısı sürecin kırılma noktasıydı. Milletimizi meydanlara, 
havaalanlarına çağırması bu işin mihenk taşı oldu. Kendisinin sergilediği tavır, duruşu, kararlılığı ve hatta tüm tehlikeleri 
göze alarak oldukça riskli olan hava yolculuğu ile İstanbul’a inmesi milletimize inanılmaz moral oldu. Milletimizdeki var 
olan özgüvene yeni sinerji getirdi. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki milletimizle ve milletimizin bir ferdi olmaktan 
gurur duyuyoruz.  Bu millete hizmet etmek fırsatını bahşeden Allah’a hamd ediyorum. Gerçekten aziz milletimiz tarih 
yazdı. Tankların önüne karşı canlarını ortaya koydu. Uçaktan helikopterden atılan bombalara karşı kurşunlara karşı 
imanlı yüreğini ortaya koydu. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile imanlı çılgın Türklerin destanı oldu.  Dünyadaki ülkelere 
de örnek olacak şekilde bir direniş sergiledi. Ve ben özellikle şöyle düşünüyorum, 60 ihtilali ve Adnan Menderes’in 
idamında içimize oturan ukdeyi, belki tabiri doğru değil ama o ezikliği hep beraber bu direnişle tarihe gömdük. Gurur 
duyulacak tarihi bir duruş olarak değerlendiriyorum. 

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınız ile ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Kırıkkale'den 6 şehidimiz var.  Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kırıkkale'deki değerli hemşehrilerimiz ile 
az önce bahsettiğim üzere diğer milletvekilimiz Sayın Mehmet Demir vasıtası ile irtibat kuruyorduk. Ve TBMM'deki 
gelişmeleri de yine Mehmet Demir Bey marifetiyle hemşehrilerimize aktarıyorduk. Zaten o gün telefonlarımızın şarjları 
çabuk bitiyordu. Çünkü bizi arayan çoktu ve bizden bilgi alıyorlardı. Biz de gerek sosyal medya üzerinden, gerekse TV’ler 
üzerinden bilgi edinmeye çalışıyorduk. 

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Öncelikle TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman’a teşekkür ediyorum. Darbe teşebbüsünün başladığı saatte yaklaşık 
21.30 da Genel Kurulu açtı ve Genel Kurulda muhalefet ve iktidar partilerinin sözcüleri, grup başkanvekilleri darbeye 
karşı söz aldılar. Demokrasimize ve milletimize kasteden teröristlere karşı milletin kürsüsünden hitap ettiler. Ve hep 
beraber Genel Kurul Salonunda tarihe şahitlik ettik. Allah razı olsun kendisinden ve sizlerden. Ayrıca sabah saat 06.30 
- 07.00 gibi Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu ile birlikte patlamanın olduğu Genel Kurul Salonunun yanında 
bulunan hasarlı olan yerde basın mensupları ile buluştuk. Demokrasi adına ve milletimiz adına teröristlere karşı 
tepkimizi ortaya koyduk. 
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Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle bütün darbeleri lanetliyorum. Fakat burada vurgulamak istediğim şu ki gerek 60 darbesi gerek 80 darbesi 
gerekse 28 Şubat darbesinin kendilerine göre bi ahlakı vardı. Darbeden sonra sivil demokrasiye geçiş olacağından 
dolayı sivil insanlara zarar vermediler. İyi davrandılar. Ama bunlar resmen terör faaliyeti yaptılar. Adice ve alçakça 
milletimize karşı silah çektiler. Sivil halka karşı kurşun yağdırdılar. Buna cüret ettiler. Eğer başarılı olsalardı Allah 
korusun memleketimizde hem iç savaş çıkardı ve hem de memleketimizi birilerine altın tepside sunacaklardı. Hainlere 
vatan toprağımızı peşkeş çekeceklerdi. Bu mücadele istiklal mücadelesiydi. Bağımsızlık mücadelesiydi. Biz Anadolu’yu 
1071'de Malazgirt Savaşı ile feth ettik. 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı ise Anadolu’nun tamamen Türk 
hâkimiyetinde olduğunun ve Türk yurdu olduğunu gösterdi.  Yakın tarihimize baktığımızda ise 1921 yılında yapılan 
ve 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi bu toprakların Türk vatanı olduğunun ikinci teyidi idi. Netice itibariyle               
15 Temmuz 2016 tarihi de bu anlamda Türkiye’nin, Anadolu’nun bu aziz vatanın Türk ve Müslüman yurdu olduğunun 
üçüncü teyidi olmuştur. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Meclis'in açık olması sembolik olarak çok önemlidir. Meclisimizin açık olması milletimize ayrı bi cesaret verdi. Kendilerini 
temsil etmeleri için Meclis'e gönderdikleri milletvekillerinin direnişi moral olarak çok önemliydi. Tatbiki meseleye farklı 
açıdan bakarsak Meclis'in açık olması darbecilerde de travma etkisi oluşturdu. Ümitlerini kırdı. Korkularını artırdı. Ayrıca 
TBMM'deki taburun daha önceden kaldırılmış olması, 17 - 25 Aralık operasyonları sonrasında emniyet teşkilatındaki 
tasfiye darbenin başarıya ulaşmasını engelleyen önemli faktörlerdir. 

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Sonuç olarak Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu, milletimize şevk veren konuşması ve milletimizin gerçekten takdire 
şayan, dünyaya örnek olacak şekilde ferasetli duruşu, canını hiçe sayarak partili partisiz herkesin destansı bir mücadele 
vermesi bu alçakça ve haince yapılan kalkışmaya kocaman bir tokat atmıştır. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın 
ifadesi ile milletimiz darbeye karşı darbe yapmış vatan hainlerine haddini bildirmiştir. Sadece bu kalkışmaya yeltenen 
taşeron FETÖ örgütüne değil onların sahiplerine de üst akıl olarak nitelendirdiğimiz dış mihraklara da burada ben varım 
diyerek yedi düvele meydan okumuş ve gereğini de yapmıştır. Milletimizden Allah razı olsun. Bu darbe teşebbüsünde 
şehit olan vatan evlatlarına Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi 
sunarken, Allah bir daha böyle bir olaydan bizleri muhafaza buyursun diyor saygılar sunuyorum. 
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Ruhi ERSOY

25 ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Ankara semalarında savaş uçaklarının görülmesi, etrafımızdaki hareketliliğin partililerimizce paylaşılarak “neler oluyor” 
anlamındaki telefon trafiğimizin ardından Genel Merkezimize geçerek öğrendik.

Darbelerin en fazla acısını çekmiş camia olan; Milliyetçi Hareket Partisi mensupları olayları “lider ve teşkilat” merkezli 
düşünür. Darbe girişimi olduğunu öğrendiğimde, MHP’li bir milletvekili olarak doğruca hareketimizin Genel Merkezine 
geçtim ve Genel Başkanımızın çok önce geldiğini gördüm. Genel Başkanımız siyasi liderler içinde ilk açıklamayı yapan 
ve adeta sürecin millet iradesi lehine dönüşünde can suyu veren lider olmuştur. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in 
darbeci generali alnından vurmasının siyasi alandaki karşılığı Genel Başkanımızın hiç tereddüt etmeden demokrasi 
lehinde açıklama yapmasıdır diyebiliriz. Sayın Genel Başkanımız, Meclis Başkanının çağrısını değerlendirerek Genel 
Merkeze gelen tüm milletvekili arkadaşları TBMM’ye gidip millî iradeyi temsil etmemizi istemiş, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde demokrasi nöbetine göndermiştir.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Parti Genel Merkezimizden birkaç araba ile TBMM’ye yola çıktık. Tabii o anlarda milletimiz sokaklara, meydanlara 
çıkarak iradesine sahip çıkmaya çalışıyordu. Bu nedenle yollarda yoğunluk vardı, Meclis Dikmen Kapı girişi otobüsler ile 
kapatılarak darbecilerden korunmaya çalışılmıştı. Hemen Meclis'in altında bulunan Genelkurmayın oradaki kalabalık 
gözle görülüyordu. Çok fazla insan vardı. Meclis girişi otobüslerle araçlarla kapatılmış, polis sıkı güvenlik tedbiri 
uygulamakta ve takviye ekipler gelmekteydi.  Otobüslerin yanında sadece tek bir arabanın sığacağı genişlikte bir yerden 

bizi içeriye aldılar. 
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Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

Meclis'e geçerken duygularımız karmaşık tavrımız netti. Yol boyu evlerinden sokaklara meydanlara akın edişini, 

Genelkurmay Başkanlığının etrafında toplanmış kalabalığı gördük. Milletimizin iradesine sahip çıkacağını anladık ve 

biz de bu iradeyi temsil etmek için TBMM’ye geçtik. TBMM’nin bombalanacağını hiç düşünmedik çünkü tarihinde böyle 

bir olay yaşanmamış, savaş yıllarında bile düşman askerî Meclis'e bomba atmamış, Gazi Meclisimize saldırılacağını hiç 

beklemiyorduk. Kurtuluş Savaşı’nda top sesleri altında çalışmasına devam eden ve Gazi Meclisimiz bir kere daha “Gazi” 

unvanını hak etmiştir.

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

15 Temmuz Kara Gecesinde TBMM’de tarih yazılmaktaydı. O gün şartların olağanüstülüğünden dolayı TBMM iç   

tüzüğünün bazı maddeleri askıya alınmış (kıyafet vs. gibi) içerideki her parlamenter “millî irade” vurgulu konuşmaktaydı. 

Bombanın düşmesi ile kalkışmayı yapan, darbeyi planlayan cuntacıların, hainlerin amacı daha açık anlaşılır hale geldi. 

TBMM’ye gelen bütün milletvekilleri üzerlerindeki siyasi kimliği çıkarmış, sivil bir halde birbirleriyle kucaklaşıyor, 

adeta kuvayı millîye ruhu canlanıyordu. İlk bomba düştüğü anda herkes şaşkınlık yaşadı. Darbeci teröristlerin neler 

yapabilecekleri, gözlerinin ne kadar döndüğü daha net anlaşılıyordu. Meclis Genel Kurulunda bulunan milletvekillerinde 

gerilimle birlikte dayanışma ruhu vardı, ortak kararla sığınağa inmeye karar verildi.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

TBMM’ye düşen bombaların verdiği hasarı ilk gözlemleyen, görüntüleyen kişilerden biriyim. Hava aydınlanır aydınlanmaz 

danışmanım ile birlikte bombaların düştüğü yerlere baktık ve görüntü aldık. Gördüğümüz manzara karşısında dehşete 

düştük. Yaklaşık 7 şiddetindeki bir depreme dayanıklı şekilde yapılan meclis duvarlarının ve kolonlarının halini görünce 

gözlerimize inanamadık. Savaştan çıkmış bir haldeydi. Asker üniforması giymiş teröristlerin acımasız saldırılarını 

görünce ülkemizin ve milletimizin ne kadar büyük bir badire atlattığını daha iyi anladık. 

Bunun yanında binalar mermi izleri ile yerler de boş mermi kovanları ile doluydu. Özellikle Dikmen ve Çankaya 

Kapılardaki polis noktalarının etrafı mermi izleri ve boş kovanlar ile doluydu. Meclis içinde park halinde bulunan 

araçlarda çok sayıda mermi delikleri vardı. Tüm bunlar bombalamayla birlikte çatışmanın olduğunu, Meclis'te görevli 

polislerimizin darbeci cuntacılarla çetin bir mücadele verdiklerini göstermektedir. Zaten gece boyu gerek Genel Kurulda, 

gerekse sığınakta çeşitli yollarla aldığımız bilgiler TBMM’deki polislerimizin gece boyu Meclis'i bombalayan helikopterler 

ile çatıştığı yönündeydi. Bunun izlerini hava aydınlandığında bizler de görmüş olduk.

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.
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TBMM’de o gece yaşadıklarımız ülkemizin darbeler tarihine bakıldığında benzerine pek rastlamadığımız şeylerdi. Bu 

durum karşısında siyasi görüşlerimizin, siyasi partilerimizin bir anlamı yoktu. Çünkü yaşananlara bakıldığında terör 

olayını gerçekleştiren, asker kılığına girmiş cuntacı teröristlerin amacı parlamenter sistemi yok etmek, milletin iradesini 

yok saymak dolayısıyla da siyasi parti ayrımı yapmaksızın insanları susturup yönetimi ele geçirmektir. Fakat unuttukları; 

siyasi görüşüne bakmadan, devletine sahip çıkacak milletin varlığıydı. O gün oluşan millî birlik ve beraberliğin gücü ile 

şer odağı def edildi. 

Yukarıda da vurguladığım gibi, orada bulunan milletvekilleri siyasi kimliklerini bir tarafa bırakarak müthiş bir dayanışma 

içerisinde ortak akıl ile hareket etme gayretindeydiler. Gerilim ile birlikte doruğa çıkan dayanışma ruhu orada hakimdi. 

Çünkü darbeci teröristlerin planı gerçekleşmiş olsa oradaki hiçbirimizin siyasi kimliğinin önemi kalmayacak, demokratik 

parlamenter sistem ortadan kalkmış olacaktı.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Cumhurbaşkanının halkı sokağa çağırması ve iradesine sahip çıkmasını istemesi süreci tabii ki olumlu yönde etkiledi. O 

kara gecenin aydınlatılmasına dair sürece katkı sıralaması yapılsa öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki vatanına 

ve milletine ihanet etmeyen, oranın “Peygamber Ocağı” olduğuna inanmış şerefli askerlerimizin müdahaleleri ilk 

sırayı alır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sürece “can suyu” katan açıklaması, Başbakanın açıklaması ve 

Cumhurbaşkanının halkı sokağa meydanlara davet etmesi darbeci teröristlerin belki de beklemediği bir gelişme oldu. 

Bu süreçlerin devamında milletimizin iradesine sahip çıkmak üzere sokaklara meydanlara çıkması, tankın, topun, 

namlunun önünde durması devletimizi ve milletimizi büyük bir beladan korumuştur. Bu adeta bir destan niteliğinde 

ortaya konan “Çanakkale ruhu” gibidir.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

TBMM’nin bombalanması sonrası herkes ortak kararla sığınağa yöneldi. Lakin ben kapalı alanda rahatsızlık duymam 

nedeniyle Genel Kurulun içindeki bir noktada kaldım. Birkaç milletvekili arkadaşımız da oradaydı. Bulunduğumuz 

yerde bilgisayar vardı ve gelişmeleri hem bilgisayardan hem de telefonumuzdaki uygulamalardan takip edebiliyorduk. 

Yakınlarımız, eşimiz dostumuz bizleri merak ettiği için yoğun bir şekilde arama ve mesaj alıyorduk. 

TBMM’ye yapılan bombalı saldırıda çalışma arkadaşım danışmanım yaralandı. Bizler Genel Kuruldayken birkaç 

danışman ve polis arkadaşla kulislerde bekledikleri sırada çok yakınlarına düşen bomba nedeniyle yaralandılar.

Tanısak da tanımasak da kader birliği yaptığımız aziz milletimizden yüzlerce şehit ve gazimiz, yaralımız bulunmaktadır. 

Şehitlerimize rahmet, gazilerimize, yaralılarımıza ve yüce milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?
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Darbe girişiminin ertesi günü TBMM Başkanımızın öncülüğünde olağanüstü toplandı. Birlik ve beraberlik havası 

mevcuttu. Demokratik parlamenter sistemin varlığının ve korunmasının gerekliliğine hep birlikte şahit olmuştuk. 

Darbe girişimi gecesinde oluşan millî birlik ruhuna ihtiyacımız olduğu çok net görülmüş ve bu da siyasi liderlerin 

konuşmalarında kendine yer bulmuştur. 15 Temmuz kara gecede “darbeye karşı ilk açıklamayı” yapan Liderimiz Sayın 

Devlet Bahçeli’nin “önce ülkem” anlayışı herkesçe takdir edilmiştir. Yıllardır yaptığı uyarılarının ne kadar haklı olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle bundan sonra Sayın Genel Başkanımızın uyarılarına kulak verilmesi, uyarılarının dikkate 

alınması gerekmektedir.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ülkemizin darbeler tarihine bakıldığında benzerine pek rastlanmayan bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık diyebiliriz. 

Zamanlaması, gerçekleşme şekli, doğrudan sivillerin hedef alınması, TBMM’nin bombalanması gibi durumlar daha 

önce benzerine rastlanmamış olaylardır. Tabii bu gelişmelerin yaşanmasında çeşitli nedenler olduğu muhakkaktır. 

Yargılamalar, soruşturmalar ilerledikçe toz duman dağılacak, daha net bilgiler elde edilecektir. Gördüklerimizden ve 

yaşadıklarımızdan bizim çıkardığımız; iradesini başka yerlere teslim etmiş bir grubun aldıkları talimat sonrası ülkemizi 

kan gölüne çevirme, iç savaş çıkarma, karışıklıktan faydalanarak yönetimi ele geçirme planının olduğudur. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Daha önce de belirttiğimiz gibi darbe girişiminin başarısız olmasında en önemli etken TSK içindeki vatansever 

askerlerimizin kritik müdahaleleridir. Onların müdahalesi olmasa daha güçlü bir şekilde saldırabilirlerdi. Sonrasında 

milletimizin meydanlara akını, iradesine sahip çıkma arzusunu net bir şekilde belirtmesi, uygulaması. O gün TBMM’de 

millî irade nöbetinde olan milletvekilleri de sokaklardaki, meydanlardaki milletin TBMM’deki temsilcisi olarak yerini 

almış olması da düşmanın gücünün kırılması anlamında destek olmuştur diyebilirim. 

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Tekrar 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize ve bu kara geceyi yaşayan aziz milletimize sağlık esenlik 

diliyorum. Allah tekrarını yaşatmasın, ülkemizin ve milletimizin birliğini dirliğini korusun. Yenikapı ruhunun devam 

etmesi için MHP üstüne düşeni yapmaktadır ve yapacaktır. Geçmişten bugüne “Önce Ülkem” anlayışı ile siyaset yapan 

Sayın Genel Başkanımızın bu anlayışı istikametinde siyaset üretmeye devam edeceğiz. Önceliklerimiz; devletimizin 

bekası milletimizin birliği ve huzuru olacaktır. Saygılarımla.
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Sabri ÖZTÜRK

26. Dönem Giresun Milletvekili

1-15 Temmuz akşamı rahatsızlığım nedeniyle evde istirahat halindeydim. Akşam saat 22.00 sularında insanı rahatsız 
edecek derecede uçak sesleri gelince eşimle balkona çıktık, F-16 Jetlerinin Ankara semalarında alçak uçuş yaptığını 
gördük. Uçakların bu uçuşları sürekli şehir üzerinde devam ettiği için anormal bir durum olduğunu hissettik. Bunun 
üzerine internette ve TV’lerde son dakika haberlerine bakmaya başladım. Bu arada İstanbul Boğaz Köprüsü'nün askerler 
tarafından kapatıldığını görünce bunun bir darbe olduğunu hissettim. Ancak eşime söyleyemedim. Sanki “ülkemize bir 
terör saldırısı ihbarı varmış da askerlerimiz olağanüstü tedbirler alıyormuş” gibi bir şeyler demeye çalıştım. Bu arada 
Gazeteci Fatih Tezcan’ın “O gün bugün olabilir, bir darbe teşebbüsü olabilir, 81 ilde sokaklara çıkalım.” gibi bir tweetini 
görünce iyice emin oldum. Ancak içimden bir türlü inanasım gelmedi. Çünkü Türkiye’de bize göre darbeler dönemi 
tarihe karışmıştı. 21. yüzyılda darbe olamazdı. Ama oluyordu işte. Üzüntümü, tedirginliğimi eşime ve çocuklarıma 
hissettirmeyerek tüm cesaretimi toplamaya çalıştım. Gittim abdest aldım. Özellikle beyaz gömleğimi giydim. 
Eşimi odaya çağırdım, bir darbe girişimi olduğunu, eğer başarılı olurlarsa bizleri tutuklayabileceklerini, bir süre eve 
gelemeyebileceğimizi, çocukları ona emanet ettiğimi deyip üzerimdeki kredi kartı ve paraları eşime bırakarak helalleşip 
evden çıktım.

Bu arada gelişmelerden haberdar olan danışmanımı yanıma alıp ilk önce Külliyeye gitmeye çalıştım. Yolların askerler 
tarafından kesildiğini görünce dönüp AK PARTİ Genel Merkezine geçtim. Burada birkaç milletvekili arkadaşımızı gördüm. 
Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksektepe’yi gördüm. Genel Merkezin tüm ışıklarının yakılmasını konuştuk. Ancak 
Genel Merkezde çok bir hareketlilik olmadığını görünce  WhatsApp’ta AKGRUP’tan yapılan paylaşımlardan ilham alarak 
Meclis'e geçmeye karar verdim. 

2-Meclis'e yanımda danışmanım ve Genel Merkezde rastladığım Espiye Belediye Başkanım Mustafa Karadere ile birlikte 
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geçtik. Dikmen Kapısı'na geldiğimizde otobüslerle kapıyı kapatıyorlardı. Aracımızla içeri giremedik. Araçtan inip 
yürüyerek Meclis'e girmek istedik. Polis memuru yanımda Belediye Başkanımı önce içeri sokmak istemedi. ”Meclis'e 
saldırı olabilir, sizi koruyamayız, ölebilirsiniz” dedi. Biz de “öleceksek Meclis'te ölelim” deyince polis memuru bir şey 
diyemedi biz de Meclis'e geçtik. 1 nolu Kapı'dan önce Meclis İdare Amirlerimizin odasına gittik. Oradan AK PARTİ 
kulislerinin olduğu yere geçtik.

3-Meclis'e gelirken hain darbe girişimine karşı direniş gösterilecek en iyi yerin bizim için Meclis olduğunu düşündüm. 
Çünkü bu hain darbe teşebbüsü milletin seçtiği Hükümete, Meclis'e kısaca millî iradeye karşıydı. Buna karşı en iyi 
duruş da millî iradenin tecelligahı Meclis'te verilebilirdi. Meclis'e gelirken Meclis üzerinde jetler, helikopterler taciz 
uçuşuna devam ediyordu. Bu uçuşların aslında insanları ve bizleri korkutmaya yönelik olduğunu tahmin ediyordum. 
Biz korkmamış ve Meclis'e gelmiştik. Ancak bu hainlerin Meclis'e bomba atabileceklerine ihtimal vermemiştim. Çünkü 
bugüne kadar Meclis'i ne geçmiş darbeciler ne terör örgütleri bombalamamıştı. Hatta Gazi Meclis, Kurtuluş Savaşında 
Polatlı'ya kadar gelen işgalci Yunan askerleri tarafından bile bombalanma teşebbüsünde bulunulmamıştı. 

4-Meclis'e bomba atıldığında hep birlikte Genel Kuruldaydık. Genel Kurulda çoğunlukla AK PARTİ'li milletvekilleri 
vardı. CHP ve MHP gruplarından da grup başkanvekilleri geldi. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman Genel Kurul'da tüm 
gruplara ayrı ayrı söz verdi. Herkes darbeye karşı olduklarını, darbe teşebbüsünü kınadıklarını ifade ediyordu. Meclis'te 
iktidar muhalefet darbe karşısında tarihi bir duruş gösteriyorduk. En son Adalet Bakanımız kürsüde konuşma yaparken 
bomba atıldı. Bir anda adeta Genel Kurul sallandı. Her taraf toz duman olmuştu. Şok olmuştuk. Milletin evine nasıl 
bomba atılırdı. İnanamadık. Bu hainlerin gözlerini kan bürüdüğünü, bunun artık bir darbe değil, yabancı düşmanlar 
tarafından adeta ülkemize savaş açılmış gibiydi. Adeta ülkemiz istila edilmişti. Hissettiğim duygular bir darbeden öte 
artık savaşın içinde gibiydik. 

5-Sabah ağardığında hâlâ polis memurları güvenlik nedeniyle dışarıya çıkışımızın sakıncalı olduğunu ifade ediyordu. 
Ben biraz risk alarak zemin kata çıktım. Ama gözlerime inanamadım. 2 nolu kapının olduğu merdivenlerden çıkıp 
muhalefet kulisi tarafında doğru geçtiğimde Meclis, atılan bombalarla adeta Suriye’deki savaş alanına dönmüş gibiydi. 
Binanın o bölümleri tam bir harabeye dönmüştü. Gözlerime inanamadım. O sırada A Haber’den Meclis muhabiri Levent 
Eke canlı yayında bu alanlarda çekim yapıyordu. Ben de yıkıntının içinde gezerken bana mikrofonu uzattı. Bütün 
duygularımı milletimize ifade ettim. Sanırım sabahleyin bu kanala canlı olarak Meclis'teki yıkıntılar içinde ilk konuşan 
milletvekili bendim. 

6-Meclis'te o gece iktidar muhalefet ayrımı yoktu. Çünkü darbe başarılı olursa herkes bundan zarar görecekti. Çünkü 
darbe sadece Hükûmete karşı değil, millî iradenin tamamına karşıydı. İşte bu duygularla CHP ve MHP’li milletvekilleri 
ile sabaha kadar aynı yerde, havasız, daracık bir mekânda kader birliği etmek tarihi bir andı. Herkes kader birliği etmiş, 
birbirine adeta kenetlenmişti. Bu millî duruş, gerçekten milletvekillerini birbirine çok bağlamıştı. Bazı milletvekilleri 
“artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını” ifade ediyor, bir çok sorunun artık birlikte çözülebileceğine işaret ediliyordu. 
Sanki ortaya yeni bir millî ruh çıkmıştı. 

7-Milletimizin hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun darbe teşebbüsü karşısındaki duruşu adeta bir destandır. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara çağırmasıyla birlikte insanlar seller gibi 
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meydana akıyor, darbecilere meydan okuyordu. Kimisi tankların önüne yatıyor, kimisi tankların üstüne çıkıyor, kimisi 
askerin elinden silahını alıyor, insanlarımız adeta yağmura doğru yürür gibi kurşunlara doğru iman dolu göğsünü siper 
ediyordu. Sanırım Kurtuluş Savaşından sonra ülkemizin gördüğü en büyük saldırı 15 Temmuz darbe girişimiydi. İşte 
atalarımız Çanakkale’de, Sakarya’da, Afyonkarahisar’da nasıl bir ruhla kahramanlık göstermişse 15 Temmuz ruhu da 
öyle bir şeydi. Ülkemizi işgal girişimine karşı koyan irade de milletimizin bu tarihi duruşuydu. 

8-Meclis'te iken dışarıdan haberleri cep telefonu ve internet vasıtasıyla alıyorduk. Milletvekilleri de dışarıdan aldıkları 
haberleri birbirleriyle paylaşıyordu. Özellikle Adalet Bakanımız kritik hamleleri bizimle paylaşarak içeride moral 
seviyesini yüksek tutuyordu. Dışarıda bulunan yakınlarımızla ilgili sık sık telefonlaşarak haber alıyor, onları teselli 
ediyorduk. Hatta bizim Giresun’da yaklaşık 70 bin kişiye darbenin ilk saatlerinde mesaj atarak “ bu darbe teşebbüsünün 
paralelci bir cunta tarafından yapıldığını, hükûmetimizin işbaşında duruma hakim olduğunu, endişe etmemelerini, 
meydanlara çıkarak darbeye dur demelerini” ifade ederek tüm seçim bölgeme cesaret veren açıklama göndermiştim. 
Sonra Meclis içinde yerel TV’lere canlı telefon bağlantısı yaparak tüm izleyicileri darbeye karşı durmaya çağırdım. 

9-Meclis tarihi günlerinden birini yaşıyordu. Her siyasi parti darbeye karşı duruşunu göstermiş, konuşmalarıyla tüm 
dünyaya karşı Türkiye’nin tek yumruk olduğunu bir kez daha gösteriyorduk. Özellikle tüm üst düzey görevlilerin, yabancı 
ülke temsilcilerinin Meclis'e gelip Genel Kurulu dinlemeleri müthişti. Bu arada o gece rehin alınan Genelkurmay Başkanı 
Hulusi Akar ile o gece tüm camilerde sela okunması talimatı veren Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez en çok alkışı 
alanlar arasındaydı. 

10- Daha önceki darbe girişimleri yönetimin askere geçtiği darbelerdi. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sadece bir 
darbe değil, adeta ülkemizi istila hareketi gibiydi. Zira daha önce hiçbir darbeci masum sivillere, kadınlara, çocuklara 
kurşun sıkmamıştı. Daha önce hiçbir darbeci Milletin Meclisi'ni bombalamamıştı. Ülkenin tüm kritik kurumlarını 
bombalamamıştı. Ama bu alçak, hain Fetullahçı terör örgütü mensupları bu ülkenin adeta kalbine kurşun sıkmışlardı. O 
yüzden 15 Temmuz, bir darbe girişiminin çok üzerinde bir kalkışmaydı.

11-Darbe girişiminin önlenmesinde en önemli unsur, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesur ve sağlam bir duruş göstererek 
milletimize liderlik etmesi, bunun sonucunda milletimizin büyük bir kahramanlık göstermesidir. Milletvekilleri olarak 
bizlerin Meclis'e giderek orayı açık tutmamız, hatta Genel Kurulda çalışmaya başlayıp konuşmalarımızla darbeye karşı 
olduğumuzu tüm dünyaya göstermemiz çok önemli sembolik bir duruştu. Bu duruş, hem milletimize cesaret vermiş, 
hem de iktidar muhalefet kenetlenmemiz darbecilerin moralini bozmuştur. Aslında darbecilerin Meclis'i bombalamaları 
da tam da bu duruşumuzu bozmaya yönelikti. Bizim duruşumuz olmasa Meclis bombalanmazdı. Bombalara rağmen 
Meclis'i terk etmememiz darbecilerin kaybetmesinde önemli faktörlerdendir. Bu yüzden bir milletvekili olarak o gece 
Gazi Meclis'te bulunmak, bu dönemde belki de çocuklarıma bırakabileceğim en büyük mirastır diye düşünüyorum. 

12-Gazi Meclis, bu tarihi duruşuyla ikinci kez Gazilik sıfatını fazlasıyla hak etmiştir. Bu tarihi gerçeğin hiç unutulmaması, 
gelecek kuşaklara bu ruhun aktarılabilmesi için Meclis'te o gece yaşananların sergilenebileceği bir müzenin kurulması 
gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca sizin bu çalışmanız da bu amaca hizmet edecek değerli bir çalışma olduğundan sizleri 

de tebrik ediyor,  teşekkürlerimi sunuyorum. 
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Salim USLU

TBMM İdare Amiri

24, 25 ve 26. Dönem Çorum Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

15 Temmuz akşamı özel aracımla saat: 22.00’de Meclis’e geldim. Çankaya Kapısından giriş yaptığım esnada kapıdaki 

görevliye neler oluyor? diye sordum. Bir anormallik sezmiştim. Hava kurşun gibi ağır ve jetler alçaktan uçmaya 

başladılar. Sağda solda patlama sesleri gelmeye başladı. Kapıdaki polislere tatbikat olduğu söylenmiş ancak 

Genelkurmay Başkanlığından silah seslerinin yükseldiğini ifade ettiler. Sonra havaalanına gitmek için (Ordu ilimizde 

bazı açılışlara katılmak için) Dikmen Kapısından çıktım. Çankaya Kapısından aldığım bilgiyi Meclis Başkanına 

sunmuştum ama Dikmen Kapısından çıkarken Genelkurmay Başkanlığı önünde onlarca ambulansın dizili olduğunu, 

peş peşe dizili araçlar ambulansların iç dış ışıkları, çakarları yanıyordu adeta Genelkurmay Başkanlığı önüne bir 

barikat oluşturulduğunu gördüm. Güven Parktan gelen cadde üzerinde Genelkurmay Başkanlığı önü ve Eskişehir 

yoluna dönüşte bu kadar ambulansın orda tutulması bana hiç de normal gelmedi. Bunun üzerine çeşitli bakanlara, 

bakan yardımcılarına, müsteşarlara ulaşmaya çalıştım. Millî Savunma Bakanlığından bir üst yetkiliye ulaştım o da 

bir anormallik olduğunu ama ayrıntılarını bilmediğini belirtti. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürünü arayarak 

durumu sordum. “Bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğini” belirtti. Ben de “zaten söylemenize gerek yok mesajı 

aldım” dedim. Belli ki ortam müsait değildi. Ama bir anormallik olduğunu belirtmiş oldu. Havaalanına giderken bazı 

tanıdıklara ulaşmaya çalışıyor, son dakika haberlerini ve sosyal medyayı takip ediyor, bir taraftan da iç açıcı olmayan 

bilgiler alıyorduk. İstanbul’daki Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığını ve bazı yerlerde patlama seslerinin de arttığına dair 

bilgiler almaya başladık. Polislerin silahlarının toplandığını da duyduk ama gerçeği bilme şansımız yoktu. Havaalanında 

Şanlıurfa Milletvekili Sayın Mehmet Ali Cevheri ve Ordu’ya birlikte gitmek için sözleştiğimiz Ordu Milletvekilimiz  Sayın 
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Metin Gündoğdu var. (Başbakan yardımcımız Sayın Numan Kurtulmuş Ordu’da olacak ve bir açılışa katılıp ertesi gün 

dönecektik) Havaalanında Erzurum’dan gelen İçişleri Bakanımız Sayın Efkan Ala ile bir araya geldik. Duruma vaziyet 

ediyorken ben de olaylara vakıf olmuş oldum. İçişleri Bakanımızın çok kararlı bir şekilde, gelen bilgiler ışığında, önemli 

tedbirler aldığına tanık oldum. Süreci bizzat ve çok iyi yönettiğine şahit oldum. Mesela gelen haberlerden bir tanesi 

Beytepe Jandarmada Birliğinden tanklarla askerlerin çıkış yaptığı şeklindeydi. Sayın Ala’nın talimat vererek bilgi veren 

zâta derhal müdahale edilmesi gerektiği 50 kadar güvenilir, silahlı adamın alınarak olaya müdahale edilmesi gerektiğini 

ve hiçbir şekilde dışarı çıkartılmaması talimatını verdi. Çok sayıda bu şekildeki talimatlarına tanıklık etmiş oldum. VIP 

Salonunda küçük bir oda var, bakanımız birkaç kere odaya girdi ve benim  de yanında bulunmamı istedi. Devlet işleri 

görüşüleceği için ben girmek istememiştim. Tekrar Sayın Bakanın yanına gittim ve talimatların, hem de tarihe tanıklık 

etmiş oldum. Sayın Bakana birkaç da önerim oldu. 

Birinci önerim; bu gece mutlaka bu işin bitirilmesi gerektiği idi. Aksi takdirde bunlar muvaffak olduğunda bizi ortadan 

kaldıracak her türlü çılgınlığı yapabileceklerini düşündüm ve ifade ettim. Onun için bu gece bütün gücümüzle devletimizi 

hainleri yok etmesi, üzerine gitmesi konusunda daha bir duyarlılık gerektiğini belirttim.

İkinci olarak; Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bir açıklama yapmadı bu nedenle teşkilatlarımızın mutlaka 

sokağa çıkması gerektiğini ifade ettim. Bu vesileyle Genel Sekreterimiz ve Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Abdülhamit 

Gül aynı zamanda İstanbul Milletvekilimiz ve Teşkilat Başkanımız Sayın Mustafa Ataş’ın ismini telaffuz ettik. Kendilerine 

teşkilatların dışarı çıkartılması gerektiği konusunda ilk önerimizi yapmış olduk. Diğer bir husus da Sayın Bakanın 

basına açıklama yapması gerektiğini, bunu, bir basın toplantısı şeklinde olmayacağını bilerek onu gazetecilerin basın 

müşavirlerinin çok iyi organize edeceklerini belirttim. Ve neler söylenmesi konusunda görüş alış verişinde bulundum. 

Son teklifim de Sayın Bakanın daha güvenilir bir yerde olması gerektiğini belirttim. Şehre girmesi elbette zor. Havaalanı 

öncelikli hedefler içindedir. Sayın Bakanın şehre giremeyeceği düşüncesiyle kendilerine Çubuk yakınlarında bir yer 

önerdim. İçişleri Bakanının asayiş ve emniyet işlerinden sorumlu olarak daha etkili olması gerektiğini ve bu sebeple 

daha uzun süre dışarıda kalmasının imkân dâhilinde olması gerektiğini bu nedenle havaalanının güvenilir bir yer 

olmaması sebebiyle güvenilir bir ev ortamında olmasının doğru olmasını düşündüm. Çubuk yakınlarında bir köy evinde 

olunması gerektiğini daha güvenilir buldum ve önerdim. İçişleri Bakan Yardımcımız Sabahattin Beyde oradalar zaman 

zaman o da konuşmalara katıldı.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Sayın Başbakanın 23.30’a doğru konuşması oldu. Bir kalkışma olduğunu ve bu kalkışmaya müdahale edileceğini 

belirtti. TRT’ye el konulmaya başlanmıştı. Saat 00.35’te Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon konuşmasını dinledik. Sayın 

Cumhurbaşkanımız halkımızı sokağa davet etti ve böylelikle sokağa çıkıldı. Bundan sonraki süreçte görev yerim olan 

Meclis grubundan gelen çağrı üzerine TBMM'ye geçmek istedim. Bakan Bey ayrılmamamı biraz daha burada onlarla 

kalmamı istedi ama benim asıl görev yerimde, olmam gerektiğini söyledim.

Meclis'e gelişte evet zorluk yaşadık. İşini layıkıyla yapan polislere denk geldik Allah’tan. Başbakanlık konutu önüne 
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geldiğimde birkaç otomobilin durdurulduğunu gördüm. Polis olduklarını anlayınca kimliğimi ibraz ettim. Koruma 

polisim de kimliğini ibraz etti. Polis, araçların anahtarlarının toplanması emrini verdiği anda biz TBMM'ye görev 

yerimize gittiğimizi söyledik ve ayrıldık. Sonradan anladık ki araçlarla barikat kuruyorlar. Oradan Meclis'e geldim ve 

Sayın Meclis Başkanımızın, birkaç Bakanımızın, Başbakan Yardımcımızın ve bazı parti üst yetkililerimizin Çankaya 

Köşkünde olağanüstü toplanarak süreci değerlendirdiklerini duydum ve ayrıca memnun oldum. Bu süreçte Meclis'in 

dimdik ayakta açık tutulması gerekiyordu. Öldürülmek, bombalanmak pahasına Meclis'in demokratik sürece sahip 

çıkması gerekiyordu. Nitekim öyle de oldu. Ara yollardan Meclis'e gelerek Ayrancı Kapı'dan yürüyerek Meclis'e girdim. 

Ayrancı Kapıyla beraber Dikmen Kapı ve Çankaya Kapıda büyük otobüslerin uygun bir şekilde konulmak suretiyle giriş 

çıkışın engellenmeye çalışıldığını gördüm. Zaten Meclis Koruma Daire Başkanı Nurullah Bey'le görüştüm. Daha sonraki 

süreçte telefon görüşmesi yaparak görüş alışverişinde bulundum. Tedbirlere yönelik bilgiler aldım. Burada Balıkesir 

Milletvekilimiz Kasım Bostan Bey Meclis'e gelmiş Çankaya Kapı'dan içeriye girerken kimin olup olmadığını sorduğunda 

Koruma Daire Başkanı Nurullah Öztürk ve milletvekili olarak da benim bulunduğumu söylemişler.

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz?

O an şüphesiz çok şey hissettim. 61 yaşındayım ve Türkiye’de çok sayıda darbe, muhtıra, ihtilal gördüm. Hiçbirisinde bu 

kadar yoğun bir şekilde bombardıman atışıyla çılgınca halka saldıran hainlere tanık olmadım. Elbette Meclis devre dışı 

bırakıldı. İdamlar yaşandı. Meclis tasfiye edildi. Kuşatıldı ama hiçbir şekilde bombalanmadı. O gece saat ilerledikçe bu 

işin üstesinden geliriz, darbenin koşulları yok diyen ben, ilerleyen zamanda durumun daha da ağırlaştığını, dışarıya 

çıkmanın daha da güç olduğu bir süreçte daha karamsar ve ciddi bir durum olduğunu bir kez daha anlamış olduk. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Meclis'e bomba atıldığında Genel Kurul Salonunda ayaktaydım. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ konuşurken hemen 

arkasında bulunuyorum. Zaman zaman Meclis Başkanımızla istişare ediyorduk. İlk bomba Genel Kurula 20 metre 

uzağa atıldı. Başbakanlık odası ile Genel Kurul Salonuna doğru atıldı. Ana taşıyıcı zarar gördü. Koridorun statiği 

bozuldu. Diğer bir bomba da CHP ve MHP grup ofislerinin üzerindeki çatıya atıldı. Üçüncü bomba da bahçeye atıldı. Üç 

bombanın yanı sıra sabaha kadar taciz atışları, ses bombaları da atıldı. Ne olursa olsun direnmekte kararlıydık. Elbette 

moralimiz yüksekti ama kaygılarımız da vardı. Bu arada birçok danışman arkadaşımız ve benim büyük kızımla oğlum da 

Meclis'teydi, hepimiz aynı süreci yaşadık.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Meclis bombalandıktan sonra aklıma İsrail Filistin savaşı geldi. Her iki ülkeye de gittim. Hiçbir şekilde parlamento 

binasının bombalanmadığına tanık oldum. İsrail askerleri bile bu zulmü Filistin’e yapmadı.  

Meclis içerisinde o anda sadece ülkemin geleceğini ve bekasını düşünüyorsunuz. Yaşadığınız süreç muhatap olduğunuz 

olaylar film şeridi gibi geçiyor. 1963 yılında Talat Aydemir olayında Meclis'in etrafının askerlerle çevrili olan fotoğrafı 
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çok geçti o sıra ama bu darbe girişiminin ondan daha çılgınca olduğunu gördüm. Şimdi ifade verenlerin haberim yoktu, 

tatbikata çıktık diyenlerin makul ve mazur görülebilecek gerekçeler söylemesi benim için hiç de inandırıcı değil. Çünkü 

insana şurayı bombala dediğinde insan bombalayacağı yerin neresi olduğunu bilmesi gerekir. Alçaktan uçan buranın 

TBMM olduğunu gayet iyi bilir. Burayı bombalamak için adamın çılgın olması ya da beyninin yıkanmış olması lazım. 

Burada inanılmaz kin ve nefret var. Hem de milletin iradesine karşı. Bu acı olayı yaşadık. Allah bu aziz millete böyle bir 

olayı bir daha yaşatmasın. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Elbette iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile aynı ortamda darbeye karşı çıkılması çok önemliydi. Meclis'te hem AK 

PARTİ'li, hem CHP’li hem de MHP’li 83 kadar milletvekillerimizle Genel Kurulda birlik ve darbelere karşı mesaj verdik. 

Bunun yanında danışmanlar, eski milletvekilleri, milletvekili ailelerinden duyarlı olanları da milletin Meclisi'ne 

gelmişlerdi. Darbeye karşı demokrasiden yana ortak tavır almış olmak son derece önemliydi. Türkiye’deki bu mücadeleyi 

hiçbir şekilde atlayamayız. Hiçbirimizin kıyafeti Genel Kurula girmeye uygun değildi. Mesela bende kravat yoktu, başka 

arkadaşımızda ceket yoktu. Muhalefetteki arkadaşlardan ceketlerini verenler oldu. Arada espriler de oldu ‘millî görüş 

ceketi’ giydik vs. diye. Burada bir birliktelik sergilendi.  

21 Temmuzda Çorum’a AK PARTİ'li üç milletvekilimiz ve bir CHP’li milletvekilimizle birlikte gittik. CHP, MHP, AK PARTİ İl 

Başkanlıklarını ziyaret ederek hemen arkasından Valiliğe gittik ve meydanda da hemşehrilerimizi birlikte selamladık. 

Daha sonraki süreçte de ilçeleri dolaşırken de Vali, Garnizon Komutanı, İl Emniyet Müdürü, MİT Bölge Müdürü, AK 

PARTİ ve CHP vekilleri, İlçe Başkanları ile mümkün mertebe birlikte gezdik. Çorum Belediye Başkanımızla görüşerek 

belediyelerin ortak açıklama yapmalarını istedim. Aynı şekilde İl Genel Meclis'i de ortak basın açıklaması yaptı. Tepkilerimizi 

ortaklaştırdık. Çünkü mücadelemiz ortaktı. Tepkilerin ortak olması demokratik düzene çok katkısı olduğuna inanıyorum. 

Aklın yolu birdir ve doğru tektir. 

TBMM Genel Kurulu darbe girişiminin ardından olağanüstü toplandı ve iktidarı ile muhalefet ortak hareket ettiler. 

Konuşmacılar aynı sözlerle darbecilere tepkilerini en sert şekilde ifade ettiler bunlar oldukça önemliydi.   

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Aziz milletin medeniyet ve merhametin bekası olarak dünyaya örnek olacak şekilde ilk kez çok kararlı bir şekilde destan 

yazdığını söyleyebiliriz. 26 gün boyunca 7’den 70'e herkes kadın erkek ayrımı yapmaksızın demokrasi nöbetine katıldılar. 

239 şehit verdik. Allah rahmet eylesin ve hastalara acil şifalar dilerim. Çorum Alaca’dan düğün için Mamak’a gelen bir 

kardeşimiz Genelkurmay Başkanlığı kuşatıldığı haberini alır almaz ilk işi oraya gelmek olmuş. Orada şarapnel parçaları 

vücudunun çeşitleri yerlerine gelmiş ve yaralanmış. Anadolu’dan gelen bir insan Genelkurmay Başkanlığına sahip 

çıkıyorsa o zaman herkes bugüne kadarki ezberlerini yeniden gözden geçirmek zorunda. Hele milleti hizaya sokmak, 
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milletin tercihlerine müdahale etmek, milleti kendi değerlerinden uzaklaştırmak gibi heva ve hevesi olan kim varsa bütün 

bu görüşlerini yeni baştan gözden geçirmek durumundadır. Dünyada ölümü böyle göze alan başka hiçbir millet yoktur.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Biz Meclis'te haberleri emniyet ve sivil demokrasi aracılığıyla alıyorduk. Sığınakta bulunduğumuz esnada var olan 

atölyedeki bir televizyon marifetiyle haberleri izleme ve dışarıda olup biteni anlama imkânımız oldu.  Doğrudan gelen 

özel bilgiler de vardı. 

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

Darbeden dolayı Meclis'in olağanüstü toplanması çok önemliydi. Ortak bildiri yayınlaması darbeye karşı koyması son 

derece önemliydi. Tarihe tanıklık ediyor olmaktan hem mutluyuz, hem gece boyunca uyumamış olmaktan o bombaların 

altında yaşamış olmaktan, çocuklarımızın sevdiklerimizin bizim geleceğimiz ile ilgili duyduğu kaygılardan biz de ister 

istemez etkilenmiş olduk.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz?

Daha önceki darbeleri yaşadım ama 15 Temmuz darbe girişimi hiçbirisine benzemiyordu. Çünkü hedefler seçilmiş 

Cumhurbaşkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, önemli kamu kurumları ve parlamento hedef seçilerek bombalanıyor. 

Bugüne kadar hiç olmamış bir şey. Geçmişte 1940 yıllarında böyle bir şeyin Nazi Almanyasında olduğunu duyduk. 

Bir de 2016 yılında oldu. Böylesine gözü dönmüş, çılgın insanlar önemli kurumları bombaladılar. Siyasi parti liderleri, 

siyasetçiler parlamento dışında bırakıldılar. Siyasetleri yasaklandı. İdam edilenler, yargılananlar oldu ama bu sefer 

hunharca bombalanarak öldürülmeye çalışılıyor olması doğru değil. Cumhurbaşkanını almaya giden ekibin o çılgın 

tutumu, sağa sola silahla ateş etmesi, Genelkurmay Başkanının rehin alınması, Meclis'in bombalanması vb. bütün 

bunlar ne kadar çılgınsa o kadar da düzensiz, beceriksiz olduklarını gösteriyor. Kalkışma yapıldı ama hesap edemedikleri 

bu milletin liderini seviyor, inanıyor, güveniyor, sabahlara kadar dua ediyor, sokaklara çıkıyor olması aynı zamanda 

iktidar ve muhalefet partilerinin güç birliği yapacağı ve medyanın burada ortak bir demokratik tavırla darbeye karşı 

tepki vereceği hesap edilememişti. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Darbe girişiminin önlenmesinde katkısı şunun daha büyüktür bunun daha küçüktür demek mümkün değil. Bir Erol 

Olçok’un ya da oğlu Abdullah Tayyip’in o gece köprüde şehit edildiği haberi geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle 

Mücadele Daire Başkanı hemşehrim Turgut Arslan’ın yaralandığı ve halen yoğun bakımda yattığı haberini aldık. Yine o 

gece 239 kişinin şehit edildiğinin var olduğunun haberleri geldi buna inanmakta zorlanıyorsunuz. Bu haberler bizim ruh 

halimizi, psikolojimizi darmadağın etti. Böyle bir çılgınlık dünyada görülmemiştir. 
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İkiyüzlü Batı ikinci yüzünü bir kez daha gösterdi. Darbeye karşı çıkmak yerine darbecilere karşı yürütülen bir kısım 

düzenlemeler karşısında Türkiye’ye itidal tavsiye etmek gibi son derece aptalca bir zırvalama içiresine girdi. Avrupa’nın 

değerleri açısından demokrasiye, insan haklarına sahip çıkmak her şeyden önemli ve önceliklidir. Maalesef burada bir 

zırva durumuyla karşı karşıya kaldık. Belli ki bu işi perdeleyenler tezgâhlayanlar arkasında bazı ülkelerin parmakları 

ya da bilgileri de vardı. Ama Türk milletine bir kez daha mağlup oldular. Kürdü-Türkü, Lazı-Çerkezi, Gürcüsü-Arnavutu, 

Alevisi-Sünnisi, yaşlısı-genci, iktidarı-muhalefeti, herkes sokaklara çıktı. Milletimiz adına çok gurur vericiydi. Bir 

medeniyet ve merhamet toplumu olarak bunları bir kez daha yaşamış olduk. 26 günde paylaşma, dayanışma, duyarlılık, 

ortak değerler konusunda aziz milletimizin dünyaya örnek bir tepki oluşturuyor olmasını çok anlamlı bulmaktayım. 

Belediyeler çok önemli hizmetler yaptılar. Belediye Başkanlarının ağır iş makinelerini kışlaların önüne koyup oralardan 

çıkışını engelliyor olması, polislerin canhıraş bir şekilde canını ortaya koyuyor olması, köylü amcanın tarlasını yakıp 

uçakların kalkış ve inişini engellemeye çalışması bütün bunlar unutulacak gibi değil. Nerede olay olmuş ve kaç kişi 

katılmışsa her olayda ve katılan kişide bir öykü var. 

Darbe girişiminin başarısız olmasında planlayanların toplumda inandırıcılığı olmaması, darbe girişiminin koşullarının 

Türkiye’de bulunmamış olması. Gece yapacakları darbeye erkenden başlamaları, darbe girişiminin haber alınıp önlem 

alınmış olması, milletin duasının, darbeye karşı birlikte karşı konulmasının hesap edilmemiş olması, iktidar-muhalefet 

partilerinin birlikte tavır koyması, medyanın ve medya çalışanlarının bizzat darbecilere karşı direnmesi elbette burada 

birçok şeyin hesap edilmemesinden dolayı başarısız olduklarını düşünüyorum. Dua ediyorum iyi ki biz başka bir ülke 

ile savaşa girmedik. Eğer bu hainlerle savaşa girmiş olsaydık öyle zannediyorum ki terörün Türkiye’de bitmemesinin 

nedenleri ne ise savaşta da mağlubiyetimizin nedenleri de bu alçak, bağnaz düşünceler oluşturabilirdi. Ekmeğini yediği 

halka namlusunu doğrultan bir üniformalı ya da üniformasız kim olursa olsun ona bizim saygı göstermemizi kimse 

beklemesin.



651

Gazi Meclis'te O Gece

Selçuk ÖZDAĞ

24, 25 ve 26. Dönem Manisa Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

CEVAP: 15 Temmuz 2016 saat 21.30 sularında Ankara’da evimdeyken darbe olacağını öğrendim. 12 Eylül 1980 

darbesini yaşamış 38 gün işkencede, yaklaşık 1 yılını değişik hapishanelerde hücrede geçirmiş, darbe mahkemelerinde 

yargılanmış, toplam 7 yıl cezaevlerinde çile çekmiş birisi olarak darbenin ne demek olduğunu biliyordum. 28 Şubat 

1997 postmodern darbe öncesi de rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU ve arkadaşlarıyla birlikte bir darbe girişimini akamete 

uğratmış, 28 Şubat 1997 postmodern darbede 3 defa üniversite öğretim elemanlığından uzaklaştırıldığım için; 

darbenin, gericilik, ekonomiye darbe, demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini askıya alma, kültürel savrulmalara vesile 

ve de ülkemizin yurtdışındaki imajının negatif algıya vesile olduğuna tarih şehitlik ediyordu. 21.30’dan 22.00’ye kadar 

AK PARTİ Genel Sekreteri Sayın Abdülhamit GÜL, Gaziantep Milletvekili Sayın Şamil TAYYAR, Ankara Milletvekili Sayın 

Emrullah İŞLER, Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan Sefer ÜSTÜN ve bazı bakanları aradım. Darbe olacağını, hemen ya 

Genel Merkezde ya da Köşkte toplanmamız gerektiğini söyledim. Manisa’daki danışmanım Yunus ÖZTÜRK’ü arayarak; 

darbe olacağını bütün arkadaşlara haber vermesini ve AK PARTİ il binasında toplanmaları gerektiğini söyledim. 

Başbakan Sayın Binali  YILDIRIM’ı aradım, 2 aramama cevap alamadım, birkaç dakika sonra Sayın Başbakan bana döndü. 

“Sayın Başbakanım, darbe oluyor dedim. O da “bende bazı duyumlar aldım, bir çılgınlık yapacaklar gibi” dedi. Ben de 

Sayın Başbakanım bir açıklama yapın dedim. Genelkurmay Başkanına ulaşıp ulaşamadığını sordum, ulaşamıyorum 

dedi. Genelkurmay 2. Başkanına ulaşıp ulaşamadığını sordum, ona da ulaşamadığını söyledi. Sayın Başbakanım, siz 

açıklama yapın,  ben Çankaya Köşküne gideyim siz de arkadaşlarınıza söyleyin Köşke gelirlerse bir yol haritası çizelim 

dedim. Silahımı aldım, şoförümü çağırdım, çıkarken bir tweet attım. Saat 22.45 suları:  Tweet 1. “Demokrasinin ve 
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millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Vesayetçilere bu millet geçit vermeyecek ve gereken derhal yapılacaktır.” 

Tweet 2. “Bu millet kendi iradesine karşı yapılan alçaklıklara ve ihanete asla prim vermemiştir. Devletimiz güçlüdür ve 

bunun hesabı sorulacaktır.” Tweet 3. “Namlusunu millet iradesine çevirmiş bazı ne idüğü belirsiz güruhu alkışlamayacak, 

gereğini hukuk çerçevesinde  yapacağız.” Çankaya Köşküne geçtim. Çankaya Köşkündeki görevlilere: "Kim var?" 

diyorum, ses yok. Odalara giriyorum. Bir kişi bir odada Sayın Süleyman SOYLU’nun olduğunu söyledi. O odaya girdim. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın SOYLU oradaydı. Ardından Sayın Abdülhamit GÜL, Sayın Mehmet MUŞ geldiler. 

Başbakan Müsteşarı Sayın Fuat OKTAY geldi, birlikte birşeyler yapmaya başladık. Sayın Mehmet MUŞ, Selçuk Ağabey; 

Muğla teşkilatını ara, Marmaris’e geçsinler, Cumhurbaşkanımızı koruyalım dedi. Ben de Mehmet Bey, teşkilatı sen ara 

bu talimatı ver. Ben eski arkadaşlarımı arayayım, Muğla’daki ülkücü, alperen arkadaşları aradım. “300-500-1000 kişi 

ne kadarsanız Marmaris’e geçin Cumhurbaşkanını koruyalım” dedim, onlar hemen harekete geçtiler. Sayın BAHÇELİ ve 

Sayın KILIÇDAROĞLU’na ulaşalım fikrini ortaya attım. CHP grup başkanvekili Sayın Engin ALTAY’la görüştüm.  O da Sayın 

KILIÇDAROĞLU ile görüştü ve bize döndü. Darbeye karşıyız, seçilmiş hükûmet ve Cumhurbaşkanının yanındayız, TBMM 

hukukuna sahip çıkacağız dedi. Bir süre sonra Sayın Engin ALTAY tekrar aradı. Sayın KILIÇDAROĞLU’nun Başbakan Sayın 

Binali YILDIRIM ile görüşmek istediğini belirtti. Sayın Abdülhamit GÜL, Sayın Başbakanımızın Özel Kalem Müdürüne 

iletti. Bazı arkadaşlar da bazı MHP milletvekilleri ile Sayın Devlet  BAHÇELİ’ye ulaşmaya çalıştılar. Sayın BAHÇELİ’nin bir 

bildiri kaleme aldığını, darbeye karşı olduklarını, seçilmiş hükûmet ve Cumhurbaşkanının yanında olduklarını deklare 

edeceklerini belirttiler. Bu hususları orada bulunan milletvekilleri, bakanlar ve bürokratlarla paylaştım. Hepimiz 

rahatladık. TSK adına “yönetime el koydukları” bildirisi TV’den okununca moraller bozuldu. “Bu bildiriyi okutanların 

emir-komuta zinciri içerisinde hareket etmediklerini, ordunun bir kısmının bu bildiriyi okuttuklarını tahmin ediyorum” 

dedim. Öyle olduğu çok geçmeden anlaşıldı. TBMM Başkanı Sayın İsmail KAHRAMAN, Başbakanlık Köşküne geldiler. 

Arkadaşlarla TBMM’ye geçelim, oturumu açalım ve oradan yayın yapalım fikri ağır bastı, karar verdik ve TBMM’ye 

geçtik. Sayın Emrullah İŞLER’le beraber Meclis’e geçtik, bilahare AK PARTİ milletvekilleri geldiler. Bazı milletvekili 

arkadaşlarımız iktidar kulisinde idiler. TBMM Sayın İsmail KAHRAMAN’ın başkanlığında CHP, MHP VE AK PARTİ  Grup 

Başkanvekilleri ve milletvekilleri ile oturum açıldı. Bu oturum tarihe not düştüğümüz oturumdu. Türkiye’nin en uzun ve 

en karanlık gecesini yaşadık, bu darbe girişimi darbeden ziyade bir intihar saldırısı, iç savaş davetiyesi idi. Sabah güneş; 

demokrasi, cumhuriyet, tek devlet, tek bayrak, tek millet ve tek vatan diyerek doğdu. 

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

CEVAP: TBMM’ye geldiğimizde Çankaya ve Dikmen Kapısı yerine Güvenlik Kapısını tercih ettim. Şoförüm arabayı 200-

250 metre ileriye park ederek, kapının kapalı olması nedeniyle benim inmemi istemedi. Kapıyı tutanların polis ve Meclis 

personeli olduğuna kanaat getirdikten sonra içeriye girdim. Sayın Emrullah İşler de geldi, birlikte Meclis'e geldik ve 

bahsettiğim süreç başladı.

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 

tahmin etmiş miydiniz? 

CEVAP: TBMM’ye geldiğimde dün darbelere direnemeyen siyasiler aklıma geldi. Bugün direneceğiz ve darbeler tarihini 
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çöplüğe atacağız dedim. Meydan okumak, demokrasiye sahip çıkmak isteyen adeta bir cesur yürek hissettim kendimi. 

Türkiye’nin geleceğine bir işaret fişeği olacaktık. Direnecek ve kazanacaktık. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

CEVAP: TBMM’ye bomba atıldığında bomba atılan yere yakındım. Hiçbir arkadaşım kaçmadı. Belki korkanlar, korkuyu 

hissedenler olmuştur. Herkes dik durdu, lanet ve meydan okuyanlar oldu. TBMM Başkanı konuşmasını yapmış, CHP, MHP 

ve AK PARTİ grup başkanları, darbeyi takbih eden, demokrasi ve millet iradesinin hukukunu koruyacağımız minvalde 

konuşmalarını yapmışlardı. Adalet Bakanımız Sayın Bekir BOZDAĞ’ı, TBMM Başkanımız kürsüye davet etti. Sayın Bakan 

konuşurken bomba atılmıştı. Bazen kelimeler dudaklarınızda kahramanlaşır, Sayın Bekir BOZDAĞ’ın dudaklarında 

kelimeler kahramanlaştı. “Burada öleceğiz ama siyasi darbe yaptırmayacağız.”

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? 

CEVAP: Bizim kuşak darbelerle yetişmiş, darbelerin nasıl yapıldığına dair az çok fikir sahibi olan bir kuşak. TBMM’ye 

ve bazı devlet kurumlarına atılan bombalar, çevrilen silahlar uzun süre mahşeri vicdanda kötü bir hatıra olarak 

yaşayacaktır. Buna neden olanların cezalandırılması bundan sonrasının teminat altına alınması için şarttır. Dedim ki “Bu 

tip kalkışmalar nerden gelirse gelsin asla müsamaha ile karşılanamaz. Millete silah çeken milletin tokadına müstehak 

olur, olmalıdır.” 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz? İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

CEVAP: Darbelerle hesaplaşmak, gerekli tedbirleri almak siyaset yapan herkesin görevidir. Çünkü darbeler, sadece 

iktidarları değil muhalefet partilerini de hedef alır. 12 Eylül darbesi, sadece iktidardaki Demirel hükûmetini devirmekle 

iktifa etmedi, bütün parti liderlerini derdest edip mecburi ikamete tabii tuttu. Ülkenin normalleşmesi için seneler 

geçti. Demokrasimiz yara aldı, ekonomimiz zarar gördü, kültürel sarsılmalar yaşadık. O gün iktidar, muhalefet beraber 

olmak, birlikte adeta darbeye ve egemen güçlere meydan okumak, yeni bir dirilişin geleceğe giden yolun bir miladı, bir 

kilometre taşıydı. 

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

CEVAP: Cumhuriyet tarihinin kurucu irade, Devletin ve Cumhuriyetin banisi G. M. Kemal ATATÜRK’ten sonraki en başarılı 

en karizmatik lideri, benim ifademle “Son Mohikan’ın CNN’den Periscopla milletimizi meydanlara davet etmesi, darbenin 

bitişi oldu. Darbecilerin heveslerini kursaklarında bıraktı. Darbe bu anda püskürtüldü. Başbakan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, 

milletvekilleri ve bakanlar TBMM Başkanı Sayın KAHRAMAN ve Sayın Cumhurbaşkanımızın birlikte tek yürek, tek ses 

olmaları tarihe not düşmüştür. Aziz millet, 3000 yıldır Orta Asya’dan bugüne kadar düşmanlarının hep takibinde oldu. 
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Kahramanlık, her millete yakışmaz. Türkler “Asker doğar,  asker ölürler.”, Türkler göçerdirler, Türkler yiğit ve merttirler. 

Türkler olmasaydı, dünya tarihi yavan kalırdı. Millet, aziz ve asil olduğunu, genlerinde özgürlük ve yiğitlik  olduğunu bir 

kez daha dosta düşmana gösterdi. Darbenin amacına ulaşamaması milletin azim ve kararlılığında tecelli etti.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

CEVAP: Bizler TBMM’de iken dostlar, akrabalar, ailemizle haberleşiyorduk. Yeğenim Volkan CANÖZ, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine sokağa çıkıyor, TBMM'nin bombalandığını duyunca da bizlere yardım için Emniyet 

Genel Müdürlüğü önünden TBMM’ye doğru hareket ettiğinde darbeciler tarafından kurşunlanarak şehit ediliyor. Sabah 

saat 05.00 sıralarında şehadetini öğrendim. İlk söz “Vatan sağolsun, devletimiz var olsun, Allah’tan geldik, Allah’a 

döneceğiz.” oldu. 241 Şehide Allah’tan rahmet diliyorum. 

Darbe girişiminin ertesi günü TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

CEVAP: Olağanüstü toplantı bana şu duyguları tedai ettirdi. Yazıklar olsun ki, 100 yıllık geçmişimizi, biriktirdiklerimizi 

çalmak isteyenlere, yazıklar olsun, gelecek 100 yıllarımızı karartmak isteyenlere dedim. Lozan’dan sonra Türk delegesi 

kendi arasında 100 yıl kazandık demişlerdi. 15 Temmuz sonrası bir 100 yıl daha kazandık. Şimdi özgürlük, kalkınma ve 

zenginlik zamanı. Şimdi tasarruf ve çalışkanlık zamanı. Şimdi yerli malı üretmek ve kullanmak zamanı dedim. 

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 

CEVAP: Haklı darbe yoktur. Tüm darbeler kötüydü. Bu darbe daha da kötüydü. Demokrasilerde siyasi rekabetin yolu 

bellidir. Bir siyasi iktidarı beğenmiyorsanız onunla silahla, terörle, darbe ile değil demokratik yöntemlerle mücadele 

edeceksiniz. Makyavelist, gayeye ulaşmak için herşeyi mübah gören, görünen kısmıyla eğitim, hizmet olan;  görünmeyen 

kısmıyla devleti ve iktidarı ele geçirmek isteyen bir yapı darbeye girişti. Devletimize, demokrasimize, müslümanlara 

zarar vermiştir. Hür akıl, her zaman iyidir. Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür insanlara çok ihtiyacımız var. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

CEVAP: Siyaset dik durursa millet de dik durur. Milletin hukukunu korumak, Parlamentonun, sandığın namusunu 

korumak öncelikle seçilmiş milletvekillerinin görevidir. Siyasetçi ve millet birlikteliği 1960, 1971, 1980, 1997 darbelerinin 

hesabını toptan görmüştür.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

CEVAP: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın T.C. Devleti, yaşasın aziz ve necip Türk milleti.
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Sema KIRCI

TBMM Kâtip Üyesi 
25 ve 26. Dönem Balıkesir Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Darbe girişimini 22.00 civarında evimde öğrendim. Önce uçak seslerini duyduk aynı anda Köprünün tanklarla 
kapatıldığına ilişkin haberleri gördük TV kanallarından ve sosyal medyadan. Önce bir terör tehdidi geldi aklıma. Ancak 
olağandışı bu gelişmelerin sebebini anlamamız uzun sürmedi.  Öfke duydum. Hainlere karşı nasıl öfke duyulursa öyle 
bir öfke…

Milletvekili olarak yapmam gereken şey konusunda hiçbir tereddüt yaşamadım. Oğlumla birlikte derhal TBMM’ye 
gittik. Bizim o gece bulunmamız gereken tek adres vardı o da TBMM’ydi. Oğlumla birlikte abdest aldık namazımızı kılıp 
TBMM'ye, bulunmamız gereken yere  hareket ettik. 

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

TBMM'ye  giderken yolda hiç bir zorlukla karşılaşmadım. Meclis'in Dikmen Kapısında emniyet görevlileri milletvekili 
kartımı göstermemi istediler yalnızca. Her zamankinden daha fazla polis vardı girişte. Ancak herhangi bir zorluk 
yaşamadan TBMM’ye giriş yaptık. Milletvekillerimizle haberleşerek Grup İdare Amirimiz Ahmet Gündoğdu vekilimizin 
odasında buluştuk. 

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Bazen çok fazla düşünmez insan. Ne yapacağından emin olduğunda, doğruluğundan şüphe etmediği bir adım attığında 
çok fazla düşünmeye gerek duymaz. Benim Meclis'e gitme kararım da üzerinde çok düşünmediğim bir karardı bu 
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yönüyle. Çünkü o gece bulunmam gereken tek adres Meclis’ti. Meclis'e gelirken aynı kararlılık ve inançla geldim. 

Türkiye’deki darbeleri okumuş, incelemiş 1980 darbesine ve sonrasındaki girişimlere tanık olmuş birisiyim. Bazı 
muhtemel sonuçlarını veya olabilecekleri öngörebiliyordum. Ancak TBMM’nin bombalanması ihtimalini hiç 
düşünmedim. Meclis, yalnızca yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü bir bina değildir. Meclis, millî iradenin temsil edildiği 
yer, milletin mekânıdır. Bu nedenle Meclis'in bombalanmasını ben milletimize karşı yapılan bir saldırı olarak kabul 
ediyorum.

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

O gece öğrendiğimize göre TBMM’ye 4 uçak ve 3 helikopter bombası atılmış. Müteaddid defalar da havadan taranmış.

Benim üzerimde en derin etki bırakan bomba, Genel Kurul Salonunda iken, benim de Divan’da bulunduğum anda atılan 
bombadır. Çok yakınımıza düştüğünü daha sonra gördüğümüz bomba, Genel Kurul Salonunda sarsıntıya yol açtı, bir 
anda toz içinde kaldık. O anda benimle birlikte Meclis'e gelen oğlum dinleyici locasındaydı. Gözlerim önce onu aradı. Ve 
tabii hain darbecilerin gözlerinin ne kadar dönmüş olduğunu o an çok daha iyi anladık. Mühim olan bizim canımıza kast 
etmeleri değildi. Milletin evine bomba atacak kadar, milletine hainlik içinde olan bir yapıyla ve kişilerle karşı karşıyaydık.  

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

15 Temmuz gecesini Meclis’te geçirdik. O gece o kadar çok bomba sesi, silah sesi vardı ki, Meclis'ten geriye ne kaldığına, 
Meclisimizin ne kadar yara aldığına ilişkin tahminlerde bulunmaktan bile çekindik. Hatta bir ara Meclis Genel Kurul 
Salonunun yıkılması halinde kararlaştırılan olağanüstü toplantımızı nerede yapacağımızı bile tartıştık o uzun gecede 
kendi aramızda. Sabah 10 gibi hain darbe girişimi bastırıldıktan sonra ne yazık ki Meclisimizin ne kadar ağır gece 
yaşadığını anladık. Yerlerde boş mermi kovanları, bahçede devrilmiş ağaçlar, kırık camlar, çöken tavanlar, bomba 
izleri… Canımın acıdığını hissettim her bir yarayı bedenime almışım gibi. Şeref holü yıkıntılar içindeydi. Önünde 
misafirlerimizle defalarca fotoğraf çektirdiğimiz o ihtişamlı kapı yerinden fırlamış. Bütün gece hiçbir kaygı ve endişe 
yaşamadan geçirmiştik ama gördüğümüz bu tablo gerçekten dayanılacak gibi değildi. O an, ülkemizin ne kadar büyük 
bir badireyi atlattığını anladım. İçim acıdı, yüreğim, canım yandı. Gözyaşlarımı tutamadım.

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Meclis çatısı altında iktidar ve muhalefet partileri birlikte çalışıyoruz. Zaman zaman görüşülen konular hakkında fikir 
ayrılıkları oluyor, tartışmalar yaşanıyor. Ancak nihayetinde hepimiz milletimin vekilleriyiz. O gece, CHP ve MHP’li 
milletvekilleri ile birlikte yaşadık her şeyi.  Milletin vekilleri olarak memleketimiz için birlikte direndik, ortak bir duruş 
sergiledik.  Burada önemli bir konunun da altını çizmek gerek. O gece, TBMM Genel Kurulunda Meclis Başkanımız Sayın 
İsmail Kahraman Divan’da sağına ve soluna muhalefet partilerinin grup başkanvekillerini aldı ve mesajlarını onlarla 
birlikte verdi. Tarihte yer alacak bir birliktelik ekranlara da yansıdı. Milletimiz iktidarıyla, muhalefetiyle darbeye direnen 
bir Meclis gördü o akşam.  

Her konuda mutabık kalmak durumunda değiliz elbette. Ama bütün dünya gördü ki, mesele memleket olunca tek 
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yumruk olabiliyoruz. Memleketimize duyduğumuz aşk, bayrak sevgimiz, bağımsızlık sevdamız bizim müştereğimiz.  15 
Temmuz gecesi sorumluluk sahibi siyasetçiler olarak yapmamız gerekeni yaptık. O gece, partili milletvekilleri değildik 
biz. Bu aziz milletin vekilleriydik.

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşması,  15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli kırılma noktasıdır bence.   
Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlara çıkın çağrısına kayıtsız kalmayarak istikbaline ve istiklaline sahip çıkan 
milletimiz o gece tüm dünyaya adeta demokrasi dersi verdi.  Kurşunlara gövdesini siper eden, tanklara kafa tutan aziz 
milletimizin bu dik duruşu ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen bu hain oyunu bozmuştur.  Tarihte eşine az rastlanılacak 
bir gece yaşadık milletçe. Görev dağılımı yapılmışçasına nerede olunması gerekiyorsa o gece milletimiz oradaydı.  
Genciyle, yaşlısıyla vatan sevgisiyle kuşanmış bir halkın destansı direnişini gördük. Adeta korkuyu ve ölümü öldürmüş 
milyonlar o gece bedenlerini siper ettiler. Canlarını verdiler, yaralandılar ama tavizsiz mücadele ettiler. Bu aziz milletin 
bir ferdi olduğum için, bu aziz milletin vekili olduğum için onur duyuyorum.

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Meclis'te bulunduğumuz süre içinde yakınlarımızla telefonda görüştük. Meclis'in bombalanması haberlerinin basında 
yer almasıyla birlikte uzak yakın tanıdıklarımız aradılar. Sosyal medya aracılığı ile de mesajlarımızı iletme imkanımız 
oldu. Bandırma'daki yakınlarım meydanlardaydılar. Ankara'daki kardeşim Genelkurmay Başkanlığının önündeydi. 
Vatanımız için elimizden geleni yapma gayretindeydiler, gayretindeydik. 

Memleketin hemen her bölgesinden meydanları dolduran milletimizin kıyamını telefonlarımıza gelen görüntülerle 
öğrendik önce. Daha sonra TV’den takip etme imkanımız da oldu.  Gecenin ilerleyen saatlerinde şehit ve yaralıların 
olduğu haberleri geldiğinde üzüldük. Özellikle AK PARTİ’nin kuruluşundan bu yana çok emeği olan Erol Olçok ve oğlunun 
şehadeti hepimizi çok üzdü. 

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

15 Temmuz gecesini Meclis'te geçirip sabah 10.00 gibi ayrıldık Gazi Meclisimizden. Kısa süre sonra olağanüstü toplantı 
için tekrar geldik. Ellerinde bayraklarla Ankaralılar Gazi Meclis'e doğru akın akın geliyorlardı. Kısa sürede Meclisimizin 
bahçesi ve çevresi halkımız tarafından adeta kuşatılmıştı. Bir zafer kutlamasıydı yaşadıklarımız. Milletimiz kendi elleriyle 
kazandığı zaferini ve zafer sevincini milletin mekânında, evinde, Meclisi'nde kutluyordu. 

Gazi Meclisimiz yorgun, gecenin tozu ve yıkıntıları arasında olağanüstü toplantıya hazırlanmaya çalışıyordu bir yandan.

Olağanüstü toplantı neredeyse tüm milletvekillerinin katılımı ile gerçekleşti.  Saygı duruşunda bulunduk. Ardından 
İstiklal Marşımızı okuduk. Duygulu bir hava vardı üzerimizde. İstiklal Marşımızı okurken ve daha sonrasında konuşmalar 
yapılırken gözyaşlarımı tutamadığımı söylemeliyim. Bugün buradaydık evet. Dün gece bomba sesleri ve toz bulutu 
içinde bıraktığımız Genel Kurul Salonundaydık. Divan teşekkülünde yine özenle davranılmış, Meclis Başkanımız Sayın 
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İsmail Kahraman’ın sağında ve solunda CHP ve MHP’li kâtip üyeler yerlerini almışlardı. Dün gece başlayan birlik ve 
beraberlik ruhu devam ediyordu. Parti liderleri tüm milletvekilleri tarafından alkışlanıyordu. Tarihi anlardı. Meclis'te 
temsil edilen tüm partiler tarafından kabul edilen ortak deklarasyon ise hain darbe girişimine karşı TBMM’nin ortak 
irade beyanıydı.

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ne yazık ki ülkemizin acı darbe tecrübeleri var. Başbakan Adnan Menderes’in  idam edildiği 1960 Askeri Darbesi bu 
tarihin en unutulmaz sayfalarını oluşturuyor.  Ancak, 15 Temmuz darbesini diğerlerinden farklı kılan ilk defa milletin 
direnişiyle karşılaşılmış olmasıydı bence. İlk defa bir Cumhurbaşkanı darbe karşısında sessiz kalmadı, dik durdu ve ilk 
defa milletimiz demokrasisine ve ülkesinin geleceğine canı pahasına sahip çıktı. Darbecilere geçit vermedi.  Tabii en 
önemli konulardan birisi de TBMM’nin bombalanmasıdır. Bugüne değin hiçbir darbe girişiminde hedef alınmayan 
Meclisimiz ne yazık ki 15 Temmuz’da hainlerin hedefi oldu. 15 Temmuz Türkiye’nin tüm vesayetlerden kurtulduğu tarihtir 
bana göre. Bundan böyle, hiçbir odak, hiç kimse Türkiye üzerinde vesayet kurmaya niyetlenemez,  cesaret edemez.

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

O gece milletvekili olarak Meclis'te bulunmam gerektiğine inandım. Bizi Meclis'e gönderen milletimizin emanetini 
korumak göreviydi bize düşen. Meclis, yalnızca bizim çalışma mekânımız değil, milletin temsil makamı, milletin evidir. 
O gece bir kader yaşadık milletimizle beraber.  Genelkurmay Başkanlığının, Külliyenin, Emniyet Genel Müdürlüğünün, 
askerî bölgelerin ve stratejik yerlerin önünde nöbet tutan milletimizle tek yürek biz de Meclis nöbetimizi tuttuk. 
Bizim Meclis'ten canlı yayın bağlantısı kurmamız, Meclis Başkanımızın ve muhalefet partilerinin temsilcilerinin ortak 
söylemleri dile getirmesi nedeniyle TBMM bombaların hedefi oldu. Biz, milletimizin iradesinin temsilcileriyiz aynı 
zamanda. Meclis milletimizin namusu, bizim namusumuz. Oraya hainlerin girmesine izin veremezdik. Biz milletvekiliyiz 
ve bence o geceki nöbetimiz de işimizin ve görevimizin bir parçasıydı.

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Güzel  ülkemiz yıllardır içimize çöreklenmiş bir terör örgütünden kurtulmaya çalışıyor şimdi. Bu hainler, 15 Temmuz’da 
milletimize ve milletimizin değerlerine ne kadar düşman olduklarını da ortaya koydular. Zor bir süreç. Hepimizin 
sabırla, tevekkülle ve soğukkanlılıkla yürütmesi gereken zor bir süreç. Ancak unutulmamalı ki zorluklar dirençli kılar, 
bizi güçlendirir 15 Temmuz milletimiz için de bir milat oldu. Farklılıklarımız olsa da vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz 
müştereğimiz bizim. Birbirimizle kucaklaştık. Tek yumruk olduk hainlere karşı. Keşke yaşanmasaydı demenin hiçbir 
faydası yok. Yaşandı. Şehitler verdik, gazilerimiz var. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bir kez daha anladık ki yüzyıllardır 
milyonlarca yiğidin şehit düştüğü bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var. Biz burdayız, burada olacağız. Ay-yıldızlı 
bayrağımızın gölgesinden başka bir yer bize vatan olmayacak.
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İçişleri Bakanı

25 ve 26. Dönem Trabzon Milletvekili

Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Hain darbe girişimini, 15 Temmuz akşamı Çalışma Bakanlığındaki Reşat Moralı Konferans Salonunda, misafirimiz olan 

Hakkârili gençlerle demokrasi ve Türkiye üzerine sohbet ederken, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız Selim Bağlı’nın 

telefonda anlattıklarından öğrendim. Telefonda İstanbul’da köprünün kapatıldığını, askerlerin köprünün üzerinde 

olduğunu, Ankara’da da uçakların uçmaya başladığını söyledi. 

Şaşırmakla şaşırmamak arasında bir duygu hissettim. Toplantıyı acilen bitirdim. Gençler bir fotoğraf çektirmek istedi. 

O fotoğrafı çektirme anı, bana saatler gibi geldi.  Acilen bakanlık katına çıktım, televizyonda askerlerin 15 Temmuz 

Şehitler Köprüsü üzerindeki, görüntüsünü gördüm. Zannediyorum, partimizin Genel Sekreteri Abdülhamit Gül bey 

ile telefonda görüştüm. Uçakların Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinden uçtuğunu söyleyince “Bu bir darbedir.” 

dedim.  Hemen Sayın Başbakanımızı aradım. Her zamanki babacan sesiyle, ilk cümlesi “Bu ne maskaralıktır.” oldu. Ben 

de “Darbe oluyor.” dedim, “Talimatınız nedir.” diye sordum. “Hemen bakan arkadaşlarını arayıp, Başbakanlığa geç.” dedi. 

Kendisi İstanbul’daydı, birbirimizi Allah’a emanet ettik ve ben alelacele Başbakanlığa geçtim. 

Çankaya Köşkünün demir kapıları açıldı, aşağıya indiğimi hatırlıyorum ve polislere “Burası sizin ve milletimizin namusu, 

siz ölmeden buraya kimse girmesin.” dedim. Çankaya Köşkü karanlıktı, Özel Kalem Müdürü Sayın Abdülkerim Taş bey 

beni karşıladı. Birbirimizi görünce güvenimiz arttı, hemen yukarı bakanlar odasına çıktık, sakin bir şekilde gelişmeleri 

takip etmeye başladık. 

Bu esnada telefonlarla, bakan arkadaşlarımız, Genel Sekreterimiz Sayın Abdülhamit Gül bey, İstanbul Milletvekilimiz 

Sayın Mehmet Muş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya, Meclis Başkanımız Sayın İsmail 

Kahraman Beyefendi, Millî Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz, Manisa Milletvekilimiz Sayın Selçuk Özdağ, İzmir 
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Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Kocabıyık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Orhan Yeğin, 

Bilim ve  Sanayi Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, Başbakanlık Müsteşarımız Sayın Fuat Oktay ile birlikte koordinasyon 
oluşturduk. Sayın Başbakanımızla birçok kez ve Marmaris’te olduğunu öğrendiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın 
refakatinde bulunan Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak Beyefendi ile  konuştuk. Olayı tahlil etmeye ve hareket 
kabiliyetimizi ortaya koymaya çalıştık. O esnada A Haber televizyon kanalına  bağlanarak bunun bir darbe olduğunu, 
Başbakanlıkta olduğumuzu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin biraz sonra açılacağını, Cumhurbaşkanımızın görevinin 
başında olduğunu, bu darbeyi planlayanların ve gerçekleştirmek isteyenlerin aziz milletimiz tarafından tarihe 
gömüleceğini ifade ettim. 

Orada acilen bir karar verdik. Meclis Başkanımızla beraber yaptığımız değerlendirmelerde ve Başbakanımızla yaptığımız 
konuşmalarda  acilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giderek Meclis'i açmamız gerektiğini düşündük ve hep birlikte 
araçlara bindik. Bu esnada helikopterler tepemizde uçuyordu, uçaklar, tanklar vs. Araçlara bindik ve doğruca Türkiye 
Müyük Millet Meclisi'ne hareket ettik. Uçaklar TBMM’yi taciz ediyordu. TBMM’nin giriş kapısındaki polis arkadaşlarımıza 
da aynı kararlılıkla Meclis'in namusunun ve milletin namusunun kendilerinde olduğunu söyledik, milletvekillerimize 
yardımcı olmalarını ifade ettik. Tanklar anayollarda olduğu için ara yollardan Genelkurmay tarafından Meclis'e girdik. 

Genel Kurul kapısının anahtarlarını istedik. Hedef Genel Kurulu açmaktı. Genel Kurulun anahtarlarını istedik, ilk 
getirdikleri anahtarlar dolap anahtarlarıydı. Bir bağırış çağırıştan sonra normal anahtar geldi ve Genel Kurul Salonu 
açıldı. İşte o an darbeye ilk mağlubiyeti vermiştik, öyle düşünüyorduk. Düzce Milletvekilimiz Sayın Ayşe Keşir, Meclis 
Başkanımızı FaceTime üzerinden bir televizyon kanalına bağladı. Demokrasinin hayatiyet belirtileri yavaş yavaş 
yükseliyordu. Meclis içinden canlı yayın yapmalıydık. A Haber’den Murat Akgün’ü aradım, canlı yayın aracının Meclis'e 
gelmesi gerektiğini ifade ettim. Sağolsunlar, kıt imkânlara rağmen Meclis'e bir canlı yayın aracı gönderdiler ama 
kapıdan içeri giremiyordu. Hatay Milletvekilimiz Orhan Karasayar’la beraber Dikmen Kapı'ya kadar koştuk , Orhan 
Karasayar canlı yayın aracının içine bindi. Öteki kapıdan Meclis’in içerisine aldık, Anadolu Ajansını da kendi yanımızda 
Meclis’e getirdik. Meclis’te canlı yayın başlayınca bir cepheyi daha ele geçirdiğimiz hissi, bende hakim olan duyguydu. 

Bir diğer grubu TRT’ye sevketmiştik ve acilen arkadaşlarıma TRT’ye gitmek durumunda olduğumuzu ve TRT’nin tekrar 
bizler tarafından ele geçirilebileceğini söyledim. Hüseyin Kocabıyık ve Cumhurbaşkanımızın Baş Danışmanı Sayın 
Abdülkadir Emin Önen ile birlikte aynı arabayla TRT’ye gittik. O esnada Erol Olçok’un şehadet haberini aldık. Hayatımda 
bu kadar soğukkanlı olduğumu hatırlamıyordum. Döndüm, Kocabıyık ve Emin Önen’e “Allah bize de nasip etsin.” dedim. 

TRT’den sonra tekrar Meclis’e dönmek istedim. O esnada 15 Temmuz Şehitler Meydanı bomboştu. Çünkü uçaklar, tanklar 
her yeri tarumar etmişti. Onların en şiddetli anı, bizimse direncimizin her dakika yükseldiği bir andı. Abdülhamit Gül 
Beyi arayınca kendisi sığınakta olduklarını, Meclis'e tekrar dönmemin bir anlamı olmayacağını bana ifade etti. Ben 

de tekrar Başbakanlığa, Çankaya Köşküne geri döndüm. Ve sabaha kadar Çankaya Köşkünde, bakan arkadaşlarımızla 

birlikte üzerimize düşen vazifeyi yapmaya çalıştık. 

O gece TBMM’nin bombalandığı anda orada yoktum. Ama uçakların Meclis’in üzerinden geçerken yaptıkları sortileri, 

ilk gittiğim anda defalarca yaşadım. O akşam bütün milletimizde olduğu gibi, korku kalbimizden çıkmıştı. Bildiğim tek 
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şey budur. Sayın Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın soğukkanlı ve cesurca ortaya koydukları değerlendirme 

ve çağrılar, milletin istikametini belirlemiştir. Yüzlerce telefon, yüzlerce mesaj, milletin hissiyatını o dakikalarda ortaya 

koymuştur. Millet, bir an olsun tereddüt göstermemiştir. Liderinin çizdiği istikamete ve 1960 darbesinde yaşananları 

tekrar yaşamamaya karar vermiş, azmetmiştir. 

Darbe olacağını hiç beklemiyordum ama ilk anından itibaren de darbenin bizi teslim alabileceğine hiç inanmadım. 

Çünkü milletin ferasetine, demokrasi bağlılığına, Tayyip Erdoğan sevgisindeki samimiyete ve onun liderliğindeki 

Türkiye’ye sahip çıkacağına adım gibi inanıyordum. Yaşadığım sürece milletim beni hiç yanıltmadı, 15 Temmuz’da 

da öyle oldu. Şehit olan arkadaşlarımız olduğu kadar, yaralanan dostlarımız da vardı. Hele hastalığı için Trabzon’dan 

Ankara’ya çağırdığım, hastaneden o akşam izinli olan ve cep telefonuna gelen mesajla “Ben ilçe başkanının yanına 

gidiyorum.” diyerek kardeşinin yanından ayrılan  Sedat Kaplan’ın şehadeti bu örneklerden sadece bir tanesi. 

Hatırladığım önemli birşey de Meclis Başkanımız İsmail Kahraman konuşurken Bakanlar Kurulu sıralarında üç veya dört 

kişiydik. Nihat Zeybekçi, Fatma Betül Sayan Kaya ve ben. İlk esnada, avazım çıktığı kadar bağırıyordum, “Kahrolsun 

Fettullah, bu ülkeyi size teslim etmeyeceğiz, yaşasın demokrasi.” Aynı duygularla darbe girişiminin ertesi günü Türkiye 

Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı. O günkü hissiyatım da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kurtuluş Savaşı’nın 

asaletinin yansıdığı şeklindeydi. Kahraman milletin kahraman Meclis'iydi. Ve meşruiyetine sahip çıkıyordu. 1960’ta ve 

1980’de yapamadığını, 28 Şubatta boyun eğdiğine bugün boyun eğmeyen bir memleket ve büyük bir millet….

Herkesin birbirinden destek aldığı, tankın önüne kendisini atandan, ayyıldızlı bayrakla otobüs durağında oturanına 

kadar; Genelkurmayın önünde savaşandan, telefon açıp İstanbul’da arkadaşlarımıza “CNN binasını asker bastı, ne 

olursunuz topyekün oraya gidin ve orayı alın dediğimiz.” kişilere kadar; kahraman Kazan halkının tarihe meydan 

okurcasına mürtedlere asil cevabı verdiği o insanlara kadar; darbeye ve o geceye ait anlatamadığımız birçok şeye kadar 

“Bir millet nasıl olur?” sorusunun cevabının her hücresiyle, birbirine dayanışmasıyla bütün dünyaya haykırıldığını ifade 

etmek istiyorum. Bu meş’um darbeyi gerçekleştirmeye çalışanların hesap etmediği bu millet, çetelerle başlattığı Kurtuluş 

Mücadelesini dünyada ilk kez Gazi Meclisimizin çatısı altında İstiklal Mücadelesi’nin galibiyetiyle şereflendirmiştir. 

Bir sivil toplum hareketiyle millî iradenin nasıl biraraya gelebileceğini ve bağımsızlığını nasıl kazanabileceğini, yıllar 

önce dünyaya gösteren bu milleti tanımayanlara, hemen hemen bir asır sonra çok ağır bir tokat, yine Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'nin manevi şahsiyetiyle vurulmuştur. Allah milletimizi böyle meş’um hadiselerle bir daha karşı karşıya 

bırakmasın ve Allah milletimizden razı olsun. 
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26. Dönem Bayburt Milletvekili

15 Temmuz Cuma günü Ankara’daydım. Cuma namazından sonra AK PARTİ Genel Merkeze gitmiştim. Saat 5.00 gibi 
Meclis'teki ziyaretçilerimle görüşmek için Meclis'e geri döndüm. Görüşmelerimi yaptıktan sonra 19.30 gibi Meclis'ten 
ayrıldım. Beni ziyarete gelen bir arkadaşımla biraz vakit geçirip onu evine bıraktığımda saat 20.30-21.00 gibiydi. O 
sırada bir arkadaşım beni aradı ve Beştepe’nin üzerinde helikopterlerin dolaştığını söyledi. Benim yorumum o an terörist 
atak ihtimali oldu. Daha sonra İstanbul’dan başka bir arkadaşım aradı Boğaziçi Köprüsü’nü tankların kapattığını söyledi. 
O zaman kesinlikle bir terör saldırısı var, tanklar tedbir amaçlı köprüde diye düşündüm. Aklıma hiç ihtilal kalkışması 
gelmedi. Ta ki eve gidip televizyonu açıncaya kadar. (Bir gün önce Meclis'te varlık barışı ile ilgili kanunun kabul edilmesi 
ile ilgili hükûmet adına konuşma yaparken, siyasi istikrardan bahsederken, Türkiye’nin en istikrarlı ülkelerden biri 
olduğunu üstüne basa basa söyledim.)

Gelişmeleri televizyondan takip edip aynı zamanda da sağı solu arayarak durumun tam ne olduğunu anlamaya 
çalışıyorduk. Bu sırada telefonuma AK PARTİ Genel Merkezden Meclis'e gidelim diye mesaj geldi. Önce biraz tereddüt 
ettim ardından grup başkanvekillerini aradım. Mehmet Muş  Beyefendiyle konuştum “Hemen Meclis'e geçiyoruz, gelin.” 
dedi. Çıkmak için hazırlandığım zaman Başbakanımız da televizyonda bunun bir kalkışma olduğu açıklamasını yapınca 
hemen Meclis'e geçmek için evden ayrıldım.

Genelkurmayın orası kapalı, Demirtepe tarafından giderek Çankaya giriş kapısına ulaşırım dedim. Fakat Çankaya’dan 
Demirtepe’ye dönüşte de her yer tıkanmıştı. İnsanlar sokaklarda havadan helikopterler ateş açıyor ama insanlar 
korkmadan Kızılay’a ulaşmaya çalışıyordu. O gece ülkemizin ilahi bir güç tarafından korunduğuna gözlerimle şahit 
oldum. O helikopterler milletimizin üzerine ateş açarken hiç kimse korkmuyor, bir yerlere kaçmıyordu ve kurşunlar sanki 
insanların üzerine gelirken havada kayboluyordu. O anki manevi hava muhteşemdi.
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O taraftan Meclis'e gidemeyeceğimi anlayınca Maliye Bakanlığındaki arkadaşları aradım ve Dikmen Kapısına giden 
yolun durumunu sordum. Yolun boş olduğunu söylediler ve Balgat’tan Öveçler istikametine giderek Dikmen Caddesi 
üzerinden Meclis'e ulaştım.

Kapıya geldiğimde polisler servis otobüslerini kapıya çekmişler ve kapıyı girişe kapatmışlardı, kimseyi içeriye 
almıyorlardı. Milletvekili olduğumu söyleyerek aracın aynalarını kapattım ve kaldırımın üzerinden Meclis'e girdim. 
İçeriye girdiğim sırada Genelkurmaydan ateş ediyorlardı. Milletimiz Genelkurmay Kavşağına (15 Temmuz Şehitler 
Kavşağı) akın ediyordu. Üzerimizde 2 tane F-16 alçak uçuş yapıyor ve ses hızını aşıyorlardı. Polisin önünde siper olan 
halkımız korkusuzca mermilere göğüs geriyor ve sloganlarla iyice çoğalıyorlardı.

Daha sonra Bakanımız Süleyman Soylu, ben ve birkaç arkadaşla dışarıya çıkarak basından gelen arkadaşlarla görüştük 
ve onları içeriye almaya çalıştık. Sonuç olarak Anadolu Ajansı ve A Haber temsilcilerini içeriye aldık. Oradan Genel Kurula 
gittik. Meclis Başkanımız, Meclis'e ulaşabilen milletvekillerimiz ve birkaç bakanımızla yayın yapmayı denedik. Fakat 
ses düzenini açamadılar. Meclis çalışanları orda olmalarına rağmen ses düzeni teknisyenlerinin olmadığını söyleyerek 
yardımcı olmadılar. Bunun üzerine cep telefonlarını kullanarak, A Haber’in de katkılarıyla Meclis Başkanımız biz 
milletvekillerini yanına alarak açıklama yaptı. Daha sonra CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri de geldi. 

Meclis Başkanımız parti grup başkanvekillerini alarak Meclis iradesinin, Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Milletin olduğunu 
açıkladılar. AK PARTİ, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri aynı mahiyette açıklama yaparak birlik, beraberlik mesajı 
verdiler. Meclis'teki bu birlik beraberlik görüntüsü darbecileri bayağı korkutmuş olacak ki hemen ilk bombayı attılar. 
Buna rağmen Meclis'te konuşmalar devam etti ve orayı terk etmeyeceğimizi ifade ettik. Bakanlarımız söz alıp konuşma 
yapıyorlardı. Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ kürsüde konuşurken ikinci bombayı da attılar. Genel Kurulu terk etmemekte 
kararlıydık. O sırada güvenlik güçlerinden birkaç kişi gelerek Meclis Başkanımızı sığınağa inme konusunda ikna ettiler 
ve Meclis Başkanımızın talebiyle hep beraber bodrum katına indik. 

İndiğimiz yer sığınak değil, kalorifer dairesiydi. Havasız, alçak tavanlı ve oturacak yer yoktu. Daha sonra biraz daha geniş 
olan kaloriferci odasına gittik. 

Sabaha kadar bakanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımızla orada kalarak olayları izliyor, gelişmeleri takip ediyorduk. 

Üç partinin grup başkanvekilleri ortak bir bildiri yayınlayarak bu hain kalkışmaya karşı olduklarını ve millî iradeye sahip 
çıkacaklarını söylediler. Sabaha karşı hemen hemen olaylara hakim bir durum vardı. Tabii yine Genelkurmay tarafından 
Meclis aralıksız taranıyordu. Bu durum sabah 9.30’a dek devam etti. Güvenlik güçlerimiz tarafından Genelkurmay teslim 
alındığında bizde sığınaktan çıkıp tekrar Genel Kurula geçtik ve tabii ki Meclis'in bombalanmış halini görünce şok olduk. 
Milletimiz adına üzüldük. Savaş zamanlarında dahi milletin iradesinin hakim olduğu Meclisimize saldırı olmamıştı. 
Bu nasıl bir gözü dönmüşlük, bu nasıl bir vatan hainliği idi ki kendi insanına, kendi vatanına gözünü kırpmadan silah 
doğrultmuştu. Milletin Meclisi'ni bombalayabilmişlerdi.

15 Temmuz tarihimize ve yüreklerimize silinmemecesine kazındı. İçimize hiçbir zaman sindiremeyeceğimiz bu hain 
kalkışma hareketi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletimizi harekete geçirmesiyle yön değiştirerek 
darbecilere millet tarafından darbe yapılmış oldu. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, inşallah milletimiz böyle 
hainlerle bir daha karşı karşıya gelmesin.
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Tahir ÖZTÜRK

23 ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili

15 Temmuz kalkışma girişiminin olduğu geceye dair..

1- Hain darbe girişimini saat 22.30’da evde TV açtığımda öğrendim. Ben öncelikle terörle ilgili bir tedbirdir diye 
düşünmüştüm. Fakat İstanbul Köprüsünde askerler gördüğümde bu kalkışmanın bir askerî hareket olduğuna karar 
verdim. Diğer Elazığ milletvekillerimiz ile telefonla görüştüm. Onlar da bir hareket olduğunu söylediler. Ardından 23.00 
civarında Meclis'e gitmeye karar verdik.

2- Meclis'e giderken bazı yollar kapalıydı. Bu sebeple biraz gecikmeli de olsa 3 arkadaşımın eşliğinde zorlukla 
karşılaşmadan Meclis'e varmayı başardım.

3- Meclis'e gelirken yolda bu darbenin olacağını tahmin bile edemedim. TBMM’nin saldırıya uğrayacağını hatta 
bombalanacağını aklımdan hiç geçirmedim.

4- TBMM bombalandığında; bu vahşetin doğru olmadığını, bu bombalamayı yapanların gözü dönmüş cani olduğunu 
düşündüm. Fakat bu sebepten hiç moralimi bozmadım ve dua ettim.

5- TBMM’deki bombalamayı gördükten sonra bu darbeye kalkışanların insanlıktan nasibini almamış olduklarını 
düşündüm. İnançlı vatan evlatlarının bunu yapmasının mümkün olamayacağını; bu girişim ancak canavar ruhlu 
insanlar tarafından yapılabilir diye düşündüm ve moralim çok bozuldu. 

6- Genel Kurulda, iktidar ve muhalefet vekilleri, bakanlar ve Meclis Başkanı ile beraber olmak ve onların, grup 
başkanlarının, diğer vekillerin konuşmaları benim için hiç unutulmayacak bir millî duyguydu. Millî iradenin, tam 
birlik ve beraberliğin temsilinin böyle ortaya konması çok önemlidir. Böyle bir darbede (olayda), iktidar ve muhalefet 
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vekillerinin, bakanların çok iyi bir (örnek) dayanışma ve kardeşlik hukuku içinde davranmalarından son derece mutlu 
ve huzurlu oldum. Özellikle tek düşünce; millî iradeye, demokrasiye yapılacak olan her türlü darbe ve vesayete TBMM 
üyeleri olarak tek yürek, tek yumruk olarak karşı tavır almaktı. Her şeyi göze alarak  (ölümü dahi) karşı durmak önemliydi. 
Ölüm hiç aklıma gelmedi çünkü biz Allah’a tevekkül etmişiz.

7- Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın sokaklara ve meydanlara çıkın mesajından önce ben Meclis'e gelirken halkın 
sokaklarda olduğunu gördüm. Sayın Cumhurbaşkanımızın cep telefonu ile bağlantısından sonra, halkımızın bundan 
daha bir güç alarak, meydanlara, sokaklara, ölümü bile göze alarak koşması; vatana, bayrağa sahip çıkma düşüncesinde 
olması, Çanakkale ruhunun kaybolmadığını göstermiştir. Ülkeyi bir avuç çapulcuya bırakmamak manevi bir düşüncenin 
gereğinin yapılmasıdır.

8- TBMM’deyken haberleşmeyi cep telefonları ile sağladım ve olaylar ile ilgili bilgileri telefonlardaki TV kanallarından 
almaya çalıştım. O anda kendi adıma her türlü mücadeleyi göze aldım (ölüm dahil). Yakınlarım için de hiçbir endişem 
olmadı. Şehit olan yakinen tanıdığım 5 polis, 1 sivil hemşerimdir. 3 şehidin ailesini de çok iyi tanıyorum. (Allah rahmet 
eylesin.) 3 de yaralı vardı; biri yoğun bakımda uzun süre kaldı ve iyileşti.

9- TBMM’nin olağanüstü toplanmasında ben çok duygulandım. Ben işte halkımızın istediği tablo bu, inşallah bu tablo 
darbeler olmadan da oluşur diye düşündüm. “Tüm partiler bu tabloyu unutmamalı, bu birlikteliği devam ettirmelidir.” 
diye Allah’a dua ettim. 

10- Evel zamanlarda 1960, 1963 Talat Aydemir (2 defa kalkıştı) 1971 muhtırası ve 1980 darbelerini iyi hatırlayan biri 
olarak; 15 Temmuz 2016 darbesi (darbe girişimi) diğerlerinden çok daha vahşi, acımasız olmuş, ülke ve dünya tarihinde 
milletin Meclisi'nin bombalanması, halkın üzerine ateş açılması bile düşünülmemiştir. Bunu yapanlar beyinleri 
yıkanmış, yabancı güçlerin taşeronluğunu yapan canilerdir. Allah bunlara fırsat vermedi.

11- Darbenin başarısız olmasının sebepleri; halkın her şeyi göze alması, Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajları, TBMM’nin 
Meclis Başkanı’nın cesaretli girişimi ile bir avuç da olsa milletvekilinin (ben dahil) Meclis’teki tüm kamuoyuna yönelik 
“Meclis’in açık olduğunu ve her şeyi göze aldığımızı (ölüm dahil)” göstermemizdir. Bu görüntü ve mesajın önce halkımıza 
moral ve destek, darbecilere de moral bozukluğu verdiğine inanıyorum. Bu darbe saatlerinde Meclis'te bulunmamın 
benim için çok önemli manası var. Duygusal olarak da Meclis'in 2. kez Gazi olması ve benim o sırada burada olmam, 
ömrü hayatımda unutamayacağım ve anlatacağım, kendi adıma şerefli bir madalyadır. 

12- Meclis'in 2. defa Gazi Meclis olmasından ötürü, o anda orada bulunan vekillere veya tüm vekillere “Gazi” unvanı 
verilmesi ve Meclis'te 15 Temmuz anısına anıt yapılıp, Şeref Kapısı’nın giriş holünün ortasına konulması veya Meclis 
bahçesinin uygun bir yerine konulmasıdır. Bu anıtın tasarımı için de yarışma başlatılıp, en uygun anıt tasarımın oradan 
seçilmesi bence uygun olacaktır.

Saygılarımla
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Tekin BİNGÖL

CHP Genel Başkan Yardımcısı 
23, 25 ve 26. Dönem Ankara Milletvekili

Sayın Necdet Ünüvar,       

Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. 15 Temmuz gecesi şüphesiz Türkiye siyasi tarihinin en karanlık gecelerinden 
biri olarak daima hatırlanacak. Bu geceye dair izlenim ve deneyimlerimizi bir araya getirme girişiminizin o gece 
TBMM’de bulunanların yaşadıklarını gelecek kuşaklara aktarmak anlamında son derece değerli olacağını düşünüyorum. 
Gelecekte benzer toplumsal travmaların yaşanmaması için bu çalışmanın aydınlatıcı bir rehber olması dileklerimle 
saygılarımı sunarım. 

Darbe girişiminin yaşandığı gece evdeydim ve haberi yakınlarımdan aldığım telefonla öğrendim. Haberi alır almaz Genel 
Merkezimize geçtim ve Ankara’da bulunan genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi 
yapmak ve olayları takip etmek üzere Genel Merkezimizde bir araya gelmeye karar verdik. Olayın boyutlarının ne 
olduğunu tam olarak henüz bilmiyorduk ancak daha önce de askerî darbe deneyimi yaşamış bir kişi olarak tehlikenin 
farkındaydım. Aileme durumun ciddiyetini belli etmemeye çalıştım ama evden çıkarken küçük oğlum beni yalnız 
göndermek istemedi ve yanımda geldi. Her ne olacaksa ben de senin yanında olacağım demesi beni çok duygulandırdı. 
Onun da korkusuz bir genç olarak bu tavrı göstermesinden gurur duydum. Genel Merkezimizde yaptığımız toplantının 
ardından, o sırada uçaktan inen genel başkanımızla da görüş alışverişinde bulunarak demokrasimize vurulmak istenen 
bu darbeye karşı durmak üzere TBMM’ye gitme kararı aldık. TBMM millî iradenin temsil edildiği, demokrasinin vücut 
bulduğu en önemli kurumdur, Cumhuriyetimizin en temel yapı taşıdır. Bizler de bu kurumun itibarını ve varlığını 
korumakla yükümlü kimseleriz. Bu sebeple bu kararı alırken ne Genel Başkanımız ne de bizler bir an için bile tereddüt 
etmedik. Geçmişte yaşanan olumsuzlukların ve demokrasiye olan inancımızın bu kararlı duruşu göstermemizde etkili 
olduğuna inanıyorum. 
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Genel Merkezimizden Ankara üzerine helikopterden açılan ateşi görebiliyor, sesleri duyuyorduk. Yolda darbecilerin 
bizi durdurma, engelleme hatta tutuklama ihtimaline karşın yola devam ettik. Gerek Genel Merkezimizden çıkarken, 
gerekse de TBMM girişinde küçük grupların oluştuğunu gördüm. TBMM’ye yöneldiğimizde giderek artan kurşun 
sesleri duyuluyordu. TBMM girişinde güvenlik görevlileri girişleri tutmuş, giriş çıkışları kontrol ediyorlardı ancak 
milletvekillerinin girişinde herhangi bir sorun yaşamadan Genel Kurul Salonuna geçtik. 

TBMM’ye vardıktan sonra yaşadıklarımız son derece duygusal anlardı. Gazi Meclisimiz bize, biz de Gazi Meclisimize 
siper olduk. Tüm milletvekillerimiz ve görevli arkadaşlarımız son derece kararlı bir ruh hali içerisindeydiler. Her ne 
olursa olsun buradan ayrılmayacaktık. Tüm siyasi partilerin birbirleriyle hiç haberleşmemelerine rağmen aynı refleksi 
göstermiş olmaları parlamenter demokrasinin ne kadar iliklerimize işlediğinin, tüm farklılıklarımıza rağmen Türkiye 
için nasıl bir birleştirici güç olduğunun önemli bir göstergesidir. TBMM’nin neden böylesine vahşi bir saldırıya hedef 
olduğunu anlamak için önce Gazi Meclis'in bu karakterini anlamak lazım. Saldırı Meclisimizin temsil ettiği birleştirici, 
demokratik değerlere karşı yapılmıştır. TBMM’nin bombalanacağını düşünmek elbette insanın hayal gücünü zorlayan 
bir fiil ancak daha da şaşırtıcı olan bu saldırının gerçekleşmesine rağmen hiç kimsenin orayı terk etmeyi düşünmemiş 
olmasıdır. 

Bu duyguyu tarif etmek zor, insan ister istemez kaygılanıyor ve sonucun ne olacağını kestirememek insanı tedirgin 
ediyor. Ancak maalesef bu yaşanılan olay Türkiye’nin yabancı olduğu bir olgu değil. Uzun yıllardır terörün kol gezdiği 
bir ülkede yaşıyoruz ve bombalı saldırılarda binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğu’da sivil halkın yaşadığı 
yerleşim yerleri çatışmalar neticesinde neredeyse yok oldu. Dolayısıyla bombalama anında tüm bunlar aklımdan geçti 
ve sakin kaldım. 

Olayın boyutlarını görünce darbe girişimini yapanların Gazi Meclis'ten ve onun temsil ettiği değerlerden ne derece nefret 
ettiğini daha net bir biçimde gördüm. Ağır bir fiziksel hasar var ortada ancak aynı derecede de bir ruhsal güçlenme 
yaşıyoruz. Yaşadıklarımızın bu demokrasi düşmanı zihniyete karşı direnme gücümü daha da arttırdığını söylemeliyim.  

Genel Kurulumuzda o gece diğer partilerin temsilcileriyle bir arada olmak şüphesiz çok önemli bir deneyimdi. Geçmişte 
zaman zaman sert tartışmalara sahne olan bu salonun ortak bir amaca ev sahipliği yapması, iktidar ve muhalefet 
partilerinin darbeye ve darbecilere karşı ortak bir tavır sergilemesi son derece değerlidir. Mühim olan bundan sonra da 
bu dayanışmayı devam ettirmek, birbirimizi dinlemek, anlamaya çalışmak ve hatalarımızdan ders almak. Zamanında 
muhalefete aklıselim bir biçimde biraz kulak verilseydi bugünlere gelinmezdi diye düşünüyorum. Ülkeyi kutuplaşma 
siyasetinden bir an önce kurtarmazsak böyle karanlık gecelere engel olamayız. İktidarın ülkeyi tek başına yönetme 
iddiasını terk etmesi gerektiğine inanıyorum. Zira beraber ne kadar güçlü olduğumuzu orada anladık, bu irade bizi o 
gece bombalara karşı bir arada tutan duygudur. 

Her ne kadar bunu yeniden hatırlamış olsalar da Türkiye’de insanlar yıllar boyu nice zorluğa, ekonomik krize, siyasi 
travmalara göğüs gererek bugünlere geldiler. Yani ülkemizin aslında böyle bir mücadele pratiği olduğunu düşünüyorum. 
Cumhuriyet böyle kurulmuştu, böyle yaşatıldı. O gece herkese teknolojinin, demokrasinin, basın özgürlüğünün önemini 
yeniden hatırlattı. Meydanlara inmenin sadece sola özgü bir eylem olmadığını gördü herkes. Halkımızın bu duyguları 
yeniden hissetmesi ve yaşaması için keşke böyle vahim bir olaya gerek olmasaydı. Hayatını kaybedenlere ve yaralılara 
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çok şey borçlu bu ülke. Bir an bile tereddüt etmeden bu refleksi göstermeleri insanlarımızın demokrasiyi benimsediğinin 
ve özgürlüklerden geri adım atmayıp Cumhuriyete sahip çıktıklarının bir kanıtıdır. 

Meclis'teyken dışarıyla sadece telefon aracılığıyla irtibat sağlayabiliyorduk. Yakınlarımın durumundan ziyade genel 
olarak insanlarımızın durumu için endişeleniyorduk. TBMM’yi bombalayan zihniyetin sivil vatandaşlarımıza da 
acımasızca saldırdığını duyuyorduk. Tüm Türkiye’de partililerimiz sokağa inmişlerdi ve tüm illerden bize onlar aracılığıyla 
haberler ulaşıyordu. Biz onlar için endişelenirken onlar da bizim için endişeleniyorlardı. Darbe girişiminin olduğu gece 
Altındağ ilçe örgütümüzde aktif üyemizin oğlu Mucip Arıgan şehit oldu. Yine Etimesgut ilçesinde üyelerimizden şehit 
olan ve yaralanan yakından tanıdığım partililerimiz var. 

Darbe girişiminin ertesi günü Genel Kurul hiç olmadığı kadar duygusal bir atmosferde toplandı. Tüm salonda müthiş 
bir dayanışma havası vardı. Adeta tüm farklılıklarımız ortadan kalkmış, tek bir yürek olmuştuk. Kimse de korkudan eser 
yoktu. O anda bu kurumun Türkiye’nin geleceği için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha anladığımıza inanıyorum.

Şüphesiz her darbe demokrasiye ve millî iradeye karşı yapılan bir saldırıdır. Dolayısıyla darbelerin ortak yönü ülkeleri 
demokratik ve ekonomik anlamda geriye götürmesidir. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin diğer darbelerden oldukça 
farklı yönleri var. Henüz aydınlanmayan pek çok noktayı bir kenara bırakırsak bu darbe girişiminin en acımasızca ancak 
en çaresizce girişim olduğunu düşünüyorum. Ne toplumda, ne siyasi kanatta, ne de TSK içinde istedikleri desteği 
alamayacaklarını ve başarısız olacaklarını anlayarak şiddetin dozunu artırmaları ve hatta TBMM’yi bombalayacak kadar 
ileri gitmeleri de bunun açık bir göstergesidir.

Türkiye’de böyle bir kanlı darbe girişiminin başarılı olma ihtimali olmadığını düşünüyorum. Türkiye Gazi Meclisi'nden, 
askerine, sivil vatandaşına kadar demokratik yaşamı benimsemiş bir ülkedir. Ülkeyi bu noktaya getiren gelişmeler 
de hepimizin gözleri önünde oldu. Bu sonuca doğru yol alındığını yıllardır hepimiz farklı zamanlarda da olsa gördük. 
Dolayısıyla o son anda hepimiz bu sayede kararlılıkla bir arada durduk. Etrafımızı saran tehlikeyi hepimiz farklı 
boyutlarda da olsa zaten algılıyorduk. Aslında herkes vahim bir sona gelindiğinin farkındaydı. Bu korkunç girişime 
boyun eğmeyen tüm milletvekili arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Meclisimizi bu kadar değerli kılan da işte bu ortak 
bilinç ve iradedir.  Umarım TBMM bundan sonraki çalışmalarında uzlaşma kültürünün yerleştiği ve saygınlığın yeniden 
en üst düzeye taşındığı bir kurum olur. 
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Uğur BAYRAKTUTAN

24, 25 ve 26. Dönem Artvin Milletvekili

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve TBMM İdare Amiri CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse 
ile birlikte Atılım Üniversitesinin 20. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında Erol Evgin konserini izliyorken haber geldi. 
Ailemizle birlikte katıldığımız bu organizasyonda gelen darbe girişimi haberini şaşkınlıkla karşıladık.  İlk önce haberlerin 
doğru olmadığını düşündük. Ardından durumun ciddiyetini ve gerçekliğini teyit edince hemen kendi aramızda bir 
değerlendirme yaparak konser alanından apar topar ayrıldık. Meclis'e gitmenin en doğru şey olacağı düşüncesiyle 
derhal 3 milletvekili olarak (Uğur Bayraktutan, Tufan Köse, Bülent Tezcan) Meclis'e gittik.  Tahminen saat 22.00-22.30 
civarıydı.

TBMM’ye geldiğimizde ışıkların sönük olduğunu gördük. TBMM’nin Çankaya Kapısına geldik. Ancak polisler  “…
kesin talimat var içeri alamayız.” dediler. Meclis İdare Amiri Tufan Köse hemen duruma müdahale etti.  Polisleri 
dinlemeyerek fiili  durum yarattık  “…burası bizim evimiz, biz bugün buraya giremeyeceksek, bu zor günde Meclis'e 
sahip çıkmayacaksak ne zaman gireceğiz, Meclis'e ne zaman sahip çıkacağız.” deyip Çankaya Kapısından içeri girdik.

TBMM’ye sahip çıkmak gerektiğini, darbeye karşı dik durmak, dirayet göstermek gerektiğini düşünerek Meclis'e geldik. 
Ancak 1000 yıl düşünsem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüce Meclisi'nin bombalanacağı aklıma bile gelmezdi. Film 
olarak izletseler inanmazdım.

Bomba atıldığı zaman TBMM Genel Kurul Salonundaydım. Bomba esnasında şok geçirdik. Meclis'in bir tarafının 
yıkıldığını bizzat gördüm. Bombalama esnasında,  yaşanan gürültü, toz duman, polis memurlarının yaralanma anı 
bizlerde büyük bir travma  yarattı. Kabus dolu gece tarif edilebilir gibi değildi. Meclis'in bombalanmasına inanamadık.  
Düşmanın bile Polatlı’ya kadar gelip yapmadığı, yapmayı bile aklından geçirmediği durumu kendi savaş uçaklarımızla 
bu girişimde bulunan canilerin yapmasını asla kabul edemeyiz. Akla ve izana uymamaktadır.
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Millî iradenin tecelli ettiği,  Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Milletin olduğu parlamento binasına bomba atılmasını asla 
kabul edemeyiz. Güzel ülkemiz bu durumu asla hak etmemektedir. Meclis bombalamak ne demek? Milleti bombalamak 
demektir. Milleti bombalayan bir zihniyeti şiddetle reddetmekteyiz.  Bombanın izlerini gördükten sonra yaşadığımız 
kabus dolu gecenin vahametini daha iyi anlamaktayız. Belki Meclis'te bomba atılan yerler tamir olabilir ancak milletin 
gönlünü tamir etmek mümkün değildir. Bu somut anlamda Meclis'e atılmış bomba olsa da aslında milletin gönlüne 
yüreğine atılmış bombadır ve bu izi silmek mümkün değildir.  Her zaman söylerim burada da yineleyeyim.  En kötü 
parlamento bile kapalı parlamentodan iyidir.

Danışmanım Tolga Özçakmak ile devamlı telefon konuşması yapıyorduk. Meclis içi ve Meclis dışı yaşananlarla ilgili 
bilgi alışverişi yapıyorduk. Kendisi seçim bölgemizde Ankara dışındaydı. Televizyondan uçakların parlamentoyu 
bombaladığını izlemiş,  büyük bir korkuyla can güvenliğimizden endişe ediyordu. Ben soğuk kanlılığımı koruyarak 
endişe duymamalarını, soranlara gayet iyi olduğumuzu söylemesini ifade ettim. Ancak Danışmanım Tolga’ya  “…Bu 
seninle son konuşmamız olabilir. Burada durum çok ciddi. (Aramızda duygusal konuşmalar geçti.)”  

Sığınağa girdiğimizde ise telefonlar çalışmıyordu.  Siyasi düşüncesi ne olursa olsun, rozeti ne olursa olsun iktidarı, 
muhalefeti aynı çatı altındaydık. Her zaman dediğimiz gibi görüşlerimiz farklıydı belki ama endişelerimiz ve göz 
yaşlarımız birdi. Bombalar atılırken aynı duygular içinde aynı havayı soluyup, aynı kaderi paylaştık. Hiç birimiz iktidar 
veya muhalefet partisi milletvekili değil, Türkiye Cumhuriyetinin yüce Meclisi'nin milletvekilleri olarak o kabus dolu 
geceyi birlikte yaşadık. Birlikte demokrasimize sahip çıktık.

Milletin darbe girişimine karşı reaksiyonu bir kahramanlık destanıdır. O gün Cumhuriyete ve Demokrasiye sahip çıkan, 
sokaklara akın eden siyasi görüşü ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kutluyorum. Demokrasi uğruna şehit düşen 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerken Gazi Türk milletine de başsağlığı diliyorum. Umarım 
bir daha böyle bir çirkin olay yaşanmaz.

Şehit olan bir yakınım yok ancak TBMM’de görev yapan polis memurlarının yaralandığını gördüm. CHP İzmir 
Milletvekilimiz Tuncay Özkan ile devamlı bilgi alışverişi içerisindeydim. Telefonlar çoğu zaman çekmediği için ailemiz ve 
seçmenlerimiz bize ulaşamıyordu. Endişe dolu yüzlerce SMS aldım.

Her şeye rağmen, TBMM aldığı yaraya rağmen sabaha kadar Meclis açıktı. Dim dik ayaktaydı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin açık olması darbe girişimini gerçekleştirmek isteyenler açısından psikolojik bir kayıptı. O nedenle Meclis'i 
ısrarla bombaladılar. O gün bizler de canımız pahasına da olsa TBMM’yi açık tutmaya gayret gösterdik. Halkın verdiği 
görevi yerine getirmek için en kötü günde dahi Meclisimize sahip çıkarak bombalar altında bize bedeli ne olursa olsun 
Meclis'ten ayrılmadık. Ölmeyi düşündük ama Meclis'ten ayrılmayı asla düşünmedik.

Ülkemiz önceki darbe girişimlerinde TBMM hedef alınmamıştı.  Meclis bombalanmamıştı. 15 Temmuz farklı bir girişimdi. 
Darbe tarihi adına bir milattır. Bu milat Türk Demokrasisi adına da büyük bir utançtır. Millî iradenin tecelli ettiği Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Meclisi'ne saldırılmıştır. 15 Temmuz kendine özgü bir darbe girişimidir. Diğer darbelerden ayıran 
gayet tabii ki yüce Meclis'in bombalanmış olmasıdır.

Bizlerin canımız pahasına Meclis'te olması oldukça önemlidir. Darbe girişimini engelleyen en büyük unsurdur. O nedenle 
darbe girişiminde bulunanlar çıldırmışçasına Gazi Meclisimizi bombardımana tutmuş, helikopterler ve tanklarla 
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ateş atmıştır. Bu psikolojik kırılma millî iradeye sahip çıkan milletvekilleri sayesinde olmuştur. Biz o gece haber alır 
almaz endişe edip Meclis değil, eve veya daha güvenli bir yere gidebilirdik. Sıcak evlerde televizyonların karşısından 
yaşananları izleyebilirdik. Ancak biz haberi alır almaz her şeyi göz önüne alarak hayatımız pahasına Parlamentoya 
geldik. Siyasal kimliklerimizi bir yana koyarak Parlamentoya geldik. Atatürk’ün milletvekilleri olarak Cumhuriyete ve 
Demokrasiye sahip çıktık. Bizim Meclis çatısında olmamız halk nezdinde büyük yankı uyandırdı. Biz milletvekilleri 
olarak tüm dünyaya o gece biz buradayız ve darbe girişimini reddediyoruz mesajını verdik.

Asil Türk milleti bir daha anti demokratik bir tablo ile karşılaşmak, darbe kelimesinin adını dahi duymak istememektedir. 
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü dikta ve darbeye karşıyız. Bu ülkeyi kuran kurtuluşun ve kuruluşun siyasi 
iradesi olarak;  var olduğumuz sürece bu ve benzeri girişimleri dün olduğu gibi bugün de yarın da reddetmekteyiz. 
Ülkemiz demokrasisi adına basın hak ve özgürlüklerinin ne kadar önemli olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. O 
gece özgür basının önemini bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Ayrıca Türkiye Cumhuriyetini kuran ulu önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün devrimlerinin ne kadar kıymetli olduğunu bu yaşananlar hepimize bir kez daha göstermiş, öğretmiştir.

“Bir musibet bin nasihatten iyidir.” fikriyatı ile yaşananlardan ders çıkarılmalı, “Söz Konusu Vatansa Gerisi Teferruattır.” 
şiarıyla ülkemiz adına yakalanan bu birlik beraberlik bozulmamalıdır.  Umarım ulusumuz ve devletimiz bir daha darbe 
girişimi ile karşılaşmaz.

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet devrimlerinin ışığında Mustafa Kemal Atatürk’ün öngördüğü üniter devlete bağlı, 
millet ruhuyla hareket eden, devrimleriyle güçlenen, ay yıldızlı bayrağı ile övünen çağdaş, güçlü Türkiye ülküsünde 
büyüyerek ilelebet payidar kalacaktır.
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Utku ÇAKIRÖZER

25 ve 26. Dönem Eskişehir Milletvekili

1- Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl 
verdiniz?

Ankara’da bir yemekteydim. Önce ne olduğunu anlamak için bir müddet zaman geçti. Önce terör alarmı zannetik. Ama 
sonra darbe girişimi olduğu şüphemiz arttı. Parti yöneticilerimizden birini aradım. Birkaç milletvekilimizle Meclis’e 
geçtiğini söyleyince ben de doğrudan Meclis’e geçtim.  

2- TBMM’ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı? 

Meclis’e gelişte bazı yollar kapalıydı. Genelkurmayda çatışmalar olduğu için Meclis’in kapılarında olağanüstü önlem 
alınmıştı. Dikmen ve Çankaya kapılarından giremedik. Almadılar. Ancak Ayrancı kapıdan girebildik.  

3- Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Meclis’e gelirken darbe girişiminin kimden geldiğini bilmiyorduk. Ama farketmez. Darbe kimden gelirse gelsin halkın 
seçtiği bir milletvekili olarak bir darbe karşısında durmamız gereken yerin görev yerimiz olan Meclis olduğu düşüncesiyle 
Meclis’e gittim. 

Meclis’in saldırıya uğrayabileceği, hele de bombalanabileceği asla aklımın ucundan geçmemişti. Allah bir daha 
yaşatmasın. 

4- Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman darbeye karşı olduğumuzu anlatan bir açış konuşması yaptı. Ardından partilerin 
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grup başkanvekilleri konuştular. Önce televizyon canlı yayını yoktu. Sadece internetten periscope aracılığıyla yayın 
yapabiliyorduk. Sonra kanallar geldi. Meclis’ten canlı yayın başladı. İşte o andan 5 ya da 10 dakika sonra Meclis 
bombalandı. İnanması çok güçtü. 

Doğrusu çok şaşırdım. Ülkem adına kaygı duydum. 

Sabaha kadar da bazen uçak bazen de helikopter saldırısı altında üç partiden milletvekileri olarak birlikte Meclis’te 
bekledik. 

5- Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Durumun vahametini sabah Meclis’ten ayrılırken gördüm ve fotoğrafladım. 

İnanılır gibi değildi. Düştüğü yerlerde olsaymışız ya hayatımızı kaybedecektik ya da çok büyük yara alarak 
kurtulabilecektik.  

6- Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

O gecenin her anı tarihi önemdedir. Genel Kurulda sanırım toplam 50-60 milletvekili ya vardık ya yoktuk. Ama tüm 
partilerin konuşmacılarını birlikte alkışlıyorduk. 

Sonra bizi güvenli olmadığı için sığınağa indirdiler. Yaklaşık 6-7 saati birlikte orada geçirdik. Aynı dayanışma ruhu orada 
da vardı. Bulunan yiyecek ve içeceği birbirimize ikram ediyorduk.  

Hatta hatırlıyorum bir sonraki gün açıklanan 4 partinin ortak bildirisinin ilk taslağı o sığınakta Meclis Başkanı Kahraman 
ve grup başkanvekillerince birlikte kaleme alındı. 

Hepimizin ortak dileği bu belanın bir an önce sona ermesiydi. 

Bir ara Meclis kapısı da zorlandı sanırım. Meclis’e giren çıkanlar üzerine helikopter saldırısı oldu. Bir milletvekili 
arkadaşımız ve eşi yaralandı. Emniyetten 10’un üzerinde arkadaşımız yaralandı. Onlara ilk müdahaleyi aramızdaki 
doktor kökenli vekiller yaptı. 

Sadece orada bulunan bizler için değil ülkemizin geleceği açısından kaygı ve üzüntü duyduğumuz bir geceydi. 

Bizim iktidar ve muhalefet olarak yan yana ve aynı kararlılıkla darbeye karşı çıkışımızın darbe girişiminin 
püskürtülmesinde temel rolü olduğuna inanıyorum. 

7- Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Tabii ki darbenin hedef aldığı anayasal kurumlar arasında Cumhurbaşkanlığı, hükûmet ve Meclis vardı. Bence 
Cumhurbaşkanının, Meclis Başkanının, Başbakanın ve yine muhalefet liderlerinin yaptıkları darbeye karşı açıklamalar 
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fevkalade önemliydi. Biz CHP’li 4 milletvekili tüm bu açıklamaları Meclis’teki grup odamızdan izledik. Daha sonrasında 
da önce Meclis Başkanımız İsmail Kahraman’ın çağrısıyla diğer vekiller de Meclis’e gelmeye başladı. Hem bizim Meclis’te 
oluşumuz, hem de halkın meydalarda oluşu o gecenin kaderini değiştirmiştir.   

Tabii ki buradan tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı bedenlerini koyan vatandaşlarımıza minnetimi de ifade etmek 
isterim. Yaptıkları gerçek bir kahramanlıktır.

Biz Meclis’te en nihayetinde görece korunaklı bir mekândaydık. Onlar ise ellerinde hiçbir savunma aracı olmadan 
meydanlarda darbeye karşı durdular.

Bu vesileyle ölen şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.       

8- Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Eşim sürekli telefonla haber veriyordu. Ayrıca Meclis’in güvenlik ekipleri bizi ara ara bilgilendiriyordu. Televizyondan 
Meclis’e saldırıları canlı izleyenler bizi haberdar ediyordu. AKP milletvekilleri hükûmettten gelen bilgileri bizlerle 
paylaşıyordu. 

Tabii ki darbe başarılı olmuş olsa bizlerin akıbeti meçhul olacaktı. O yüzden hem kendimiz hem aile bireylerimiz hem de 
ülkemiz için çok kaygılandık.    

Darbe girişi esnasında benim değil ama bir AKP’li milletvekili arkadaşımız ve eşi yaralandılar biliyorsunuz.

9- Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

15 Temmuz gecesi olduğu gibi 16 Temmuz günkü oturum da çok tarihiydi. Salonda çok farklı bir heyecan vardı. Meclis'e 
sahip çıkmanın haklı gururunu hissetmekle birlikte, ülkemizde böylesine vahim bir girişim yaşanabilmiş olmasıınn 
üzüntüsünü hissettim. 

10- Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 
girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Daha öncekilerden temel farkı halkın ve anayasal kurumların (Cumhurbaşkanı, hükûmet, muhalefet) bu darbe girişimine 
hep birlikte karşı çıkmış olmasıdır.

Özellikle muhalefetin tutumu son derece kritiktir, önemlidir. Tüm muhalefet partilerinin aynı anda aynı kararlılıkla 
darbeye karşı durmuş olması, darbeci cuntanın girişiminin başarısız olmasının en önemli sebeplerinden biridir. 

11- Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Bence o gece Meclis’te olan bizler, milletvekili olarak üzerimize düşen görevi yaptık. Milletin seçtiği milletvekilleri 
olarak milletimizin karşı çıktığı bu cuntacı darbeye karşı hep birlikte dayanışma içinde direndik.
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Darbenin başarısız olmasında meydanları dolduran, tankları durduran, askerî kışlaların kapılarını kapatan halkımız son 
derece belirleyici oldu. Asıl kahraman milletimizdir.

Tabii ki Meclis’in derhal açılması ve tüm partilerin darbeye karşı olduğunun tüm dünyaya duyurulması fevkalade 
önemliydi.  Zaten bu yüzden bombaladılar Meclis’i. Darbenin başarısız olmasında Meclis’teki bu görüntü de fevkalade 
önem taşımaktadır. 

12- İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı? 

Her şeyden önce Allah ülkemize bir daha böyle olaylar yaşatmasın.  

O gece darbeye karşı gösterdiğimiz birlikteliğin, dayanışma ve kardeşlik ruhunun bundan sonra da devam ettirilmesi 
şarttır. Ortak çabamız demokrasimizin güçlendirilmesi, hukuk devletimizin pekiştirilmesi yönünde olmalıdır. Ancak 
güçlü bir demokrasi ve hukuk devleti ile biz bundan sonra böyle olayların yaşanmasını önleyebiliriz.

Tabii ki birbirimizi dinleme, diyalog, uzlaşı gibi değerlere daha fazla özen göstermeliyiz. İktidar muhalefet diyaloğunu 
korumayı, demokrasimizin güvencesi olarak  görmemiz gerekir. 

Bir de tabii başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerine sımsıkı bağlı kalmalıyız. Devlette bürokratik 
pozisyonlara yapılacak tercihlerde tarikat, cemaat bağı değil,  ‘liyakat’ yani o görevi yapacak yeterlilikte, beceride ve 
donanımda olmak en temel kriter olmalıdır.
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Ünal DEMİRTAŞ

25 ve 26. Dönem Zonguldak Milletvekili

Darbe girişimini Ankara Bahçelievler'deki evimin terasında, evimin üzerinden darbecilere ait uçaklar alçaktan uçarken 
tahmini saat 9.35 sıralarında öğrendim. Darbenin Türkiye’ye her yönü ile çok büyük zarar vereceğini düşündüm. Genel 
Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile gece saat 12.00 civarı Meclis'e geldim.

TBMM’ye Millî Kütüphaneden Kızılay istikametine giden yol kapalı olduğu için Çetin Emeç Bulvarı üzerinden Meclis  
Dikmen Kapı'ya geldim. Meclis'in önü araçlarla kapatılmıştı. Orada bulunan bazı vatandaşların olumsuz tepkisine 
rağmen, polis memuru arkadaşlar yol gösterdiler ve aracım ile kaldırımdan zorlukla geçerek Meclis'e girdim. 

Meclis'e geldiğimde Meclis'in bombalanacağını düşünmedim. 

Meclis'e ilk bomba atıldığında çok şaşırdım. Gazi Meclis'in kendi askerlerimiz tarafından bombalanmasına büyük bir 
öfke duydum. İlk bombadan sonra camların kırıldığını duyduk.  Genel Kurul Salonunun dışında polis arkadaşlar vardı. 
Onlara bir şey olup olmadığını öğrenmek için diğer CHP’li milletvekili arkadaşlarımız ile dışarıya çıktık. Çok şükür polis 
arkadaşlara önemli  bir şey olmamıştı. 

O gece sabaha kadar Meclis'te idim. Ben bombalanan yerleri sabah gün doğunca gördüm. Meclis'in bu şekilde kendi 
askerlerimizce bombalanmasına son derece üzüldüm.

O gece sabaha kadar iktidarı ve muhalefeti kolkola Meclisimizi, millî iradeyi, demokrasiyi birlikte savunduk.  O gece bir 
kez daha iktidarı ve muhalefeti hepimiz, işleyen bir parlamentonun,  güçlü bir parlamentonun, güçlü bir demokrasinin 
önemini ve değerini bir kez daha anladık. 

Yüce milletimiz bu davranışları ile demokrasiye sahip çıktığını bir kez daha göstermiştir. 
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Cep telefonu ile eşim ve beni arayan vatandaşlarımız ile görüşüyordum. Durum ile ilgili vatandaşlarımızı 
bilgilendiriyordum. Eşim ve çocuğum için son derece endişe duydum.

Meclis'in o gece açık olması ve ertesi gün hemen olağanüstü toplanması son derece doğru ve yerinde bir karardı. 

Tabii bu darbe girişimi önceki darbelerden farklı  idi. Her şeyden önce Türkiye’yi 15 Temmuz darbe girişimine 
sürükleyen nedenleri doğru tahlil etmeliyiz. Eğer bu nedenleri doğru tahlil etmezsek ve buna yönelik çözümler 
üretmezsek,  Türkiyemizde  başka darbe girişimlerine davetiye çıkarırız. Bir kez daha darbe girişimlerinin yaşanmaması 
için; Parlamentomuzu güçlendirmeliyiz. Demokrasimizi güçlendirmeliyiz. Hukuk devletini güçlendirmeliyiz. Basın 
özgürlüğünü güçlendirmeliyiz. Adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemi sağlamalıyız. Evrensel Hukuk Kurallarını 
uygulamalıyız. Devlete bürokrat alımında liyakat ve beceriye göre alım  yapmalıyız. Camiye, adliyeye ve kışlaya siyaset 
sokmamalıyız. 

O gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan bütün milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yine o gece 
Meclis'te yapılan bütün konuşmaları yapan milletvekillerimiz ve Meclis'e gelen milletvekili arkadaşlarımız, yaptıkları 
konuşmalar ve duruşları ile darbenin önlenmesi konusunda en kritik adımı atarak, tüm milletimize moral ve güven 
vermişlerdir. Darbe girişimi milletin iradesine karşı yapılmıştır. Gazi Meclisimiz, o gece iktidarı, muhalefetiyle  kolkola, 
tüm milletvekillerimizin duruşu  ile millet iradesine ve demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu şekilde darbe girişiminin, 
püskürtülmesinde en önemli,  kritik adım atılmıştır. 

Bir kez daha ülkemizde darbe girişimlerinin, darbelerinin yaşanmamasını diliyorum. Darbe girişiminde bulunanları 
lanetliyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ve  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul 
Salonunda yazdığı gibi: EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR. 
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Yasin AKTAY

AK PARTİ  Genel Başkan Yardımcısı 
25 ve 26. Dönem Siirt Milletvekili

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz? 

Darbe girişimini öğrendiğimde AK PARTİ Genel Merkezindeki ofisimde yardımcılarımla günün ve haftanın rutin 
değerlendirmesini yapıyordum. Önümüzdeki hafta yapılacak çalışmaları gözden geçiriyorduk. Bu esnada o gün kısa 
bir süre önce eve gitmek üzere erken çıkmış olan asistanım aradı ve bir darbe olduğunu söylediğinde saat 22.00’yi 
geçiyordu. Ben bunun nasıl bir şaka olduğunu anlamaya çalışıyor ve bunu verdiğim tepkiyle belli ediyordum. 
Karşımdaki ses yemin ediyordu, ikna olmak için televizyonu açmamı istiyordu ki televizyonum zaten açıktı, bir tartışma 
programı vardı ve hiçbir haber yoktu. Bir kanal değiştirdim bir şey yoktu. O esnada jetlerin alçak uçuşları bir mesafeden 
duyuluyordu. Bir de interneti açtım, orada köprü üzerinde tankların Avrupa’ya geçiş yolunu kapatmış olduğunu ve 
durumun anlaşılmaya çalışıldığı söyleniyordu. Sosyal medyada çoktan bir darbeden bahsedilmeye başlanmıştı. Tabii 
bütün bu haberlerin toplamı hızla gerçekten bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya olduğumuz izlenimini verince, bu 
devirde olmaz denilen darbenin bu devirdeki her türlü engeli aşarak bir gerçekliğe dönüşmesinin pekala mümkün 
olabildiğini gördüm. Darbeciler nereden, nasıl bir cesaret bulmuşlarsa bulmuşlar ve bu devirde, Türkiye gibi AB adayı, 
NATO üyesi ve millî gelirini 11 bin dolara çıkarmış, dünyanın 17. ekonomisinde bir askerî darbe çılgınlığına girişmişler. 
Doğrusu eskiden beri bu devirde darbe olmaz deyip darbe heveslilerinin cürmünü hafifletmeye çalışanlara karşı ben 
hep bir ihtiyat payı bırakmışımdır. Bu zamanda darbe olmaz, olsa olsa darbe tehdidini bir söylem olarak kullanıp 
bunu oya tahvil etmek vardır diyenleri hesaba katmıyorum tabi. Onlar açıkça darbeye karşı hassasiyeti sündürmeye, 
öldürmeye çalışıp alttan alta darbenin zeminini hazırlıyorlarmış. Ama gerçekten de bu devirde bir darbenin başarma 
şansının olmadığını, çünkü dünyadan bir karşılık veya destek bulamayacağını düşünenlerde sadece bir safdillik 
olduğunu söyleyebilirim. O zamanlar şunu söylemiştik: Dünyanın Türkiye’deki bir darbeyi satın almayacağını söylemek 
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dünyayı tanımamak anlamına geliyor. Bugünün dünyasının darbelere karşı olduğunu söylemek için fazla iyi niyetli 
olmak gerekiyor. En kral demokratik değerler satan ülkelerin bile Mısır’daki darbe karşısında nasıl sus pus olduğunu 
daha yeni gördük. Türkiye’deki herhangi bir darbenin o medeni saydığınız dünyada destek görmesi için sadece “başarılı” 
olması gerekiyor. Ne kadar kan döktüğü, ne kadar insanı hukuksuzca tutukladığı, ne kadar insan hakkı ihlali yaptığı 
zerre kadar umurlarında olmaz. Bu tür değerler ancak istenilen şartlarda, enayi yerine koydukları toplumları yönetmek 
için bir malzemeden ibarettir. İstedikleri zaman bu değerlerini bir kalemde siler süpürürler. 

İkincisi, bu zamanda darbe olmaz düşüncesi, sadece bu darbeye ihtimal vermeyenlerin bu zamana atfettikleri kendi 
hüsnü niyetleridir. Darbeye heveslenenlerin bu zamanı da bu zamanda yaşayan insanların hüsnü niyetlerini de 
hesaba katmak gibi bir zorunlulukları yoktur. Ellerindeki silahlarla yönetimi ele geçirdiklerinde ülkenin zaten elli yıl 
geriye gideceğini ve insanların hızla “bu zamanda” olmanın gerektirdiği beklentilerden de, düşüncelerden de hızla 
uzaklaşacaklarını hesaba kattıklarını söyleyebiliriz. Bu düşünceler bir anda aklımdan geçti, bu arada durum hızla 
netleşti, o esnada ne yapmam gerektiğini düşündüm, böyle zamanlarda hemen toparlanmak lazım, bir araya gelmek, 
bir istişare etmek ve hızla karar vermek lazım, hemen MYK üyelerinin WhatsApp grubuna göz attım, Abdülhamit Gül, 
o anda Ankara’da olanların Çankaya’da toplanma çağrısını yazıyordu. İlk işim hemen içeriye girip abdest almak oldu, 
belli ki gece uzun olacaktı ve her şey olabilirdi. Ardından hızla aşağıya inip Çankaya’nın yolunu tutayım derken kapıda 
Afyon Milletvekilimiz Ali Özkaya ile karşılaştım,Sayın Cumhurbaşkanımızdan özel kalemi üzerinden haber almış, bu 
ilk anda rahatlattı tabi. Bu haberle yola koyulduk. Yollar kalabalık, trafik sıkışık, ama şoförümüz Yusuf o akşam bütün 
maharetini ortaya koydu ve ara sokaklardan inanılmaz bir hızla çok kısa süre içinde Çankaya’nın 5 nolu kapısına dayandı. 
Ana Binada Bakanlar Kurulu toplantısına girdiğimde benden önce Abdülhamit Gül, Haluk İpek, Süleyman Soylu, Selçuk 
Özdağ, Hüseyin Kocadağ, Cemalettin Haşimi, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve İsmail Kahraman oradaydılar. Duruma 
karşı alınması gereken tavır ve tepkiler üzerine hızlı bir tartışma söz konusuydu. Bu arada hepimizin telefonları arka 
arkaya çalıyordu. İnsanlar ne yapmamız gerektiğini soruyorlardı. O esnada Sayın Başbakanın açıklaması duyuldu, bu ne 
yapmamız gerektiğini yavaş yavaş aydınlatıyordu. Televizyon kanallarından bağlanmak isteyenlere cevap veriyorduk. 
O ara darbecilerce ele geçirilmiş olan TRT’den darbe bildirisi okutuluyordu. Açıkçası bu çok moral bozucu bir şeydi. 
Sokağa dökülmüş insanlardan birilerinin oraya yönlendirilerek TRT’nin kurtarılması gerektiği fikri öne çıktı hazırun 
arasında. O ara tanıdığım bir arkadaştan bir telefon aldım, TRT’nin TÜRKSAT uydusundaki frekansının kesilerek oradan 
darbecilerin yayınlarının durdurulabileceğini söylüyordu. Bunun için Ulaştırma Bakanı veya TÜRKSAT yetkililerine 
ulaşmak gerekiyordu. TRT kurtarılıncaya kadar bu iyi bir fikirdi. Bu fikir hemen ortamda dillendi ve kısa bir süre sonra 
TRT yayınının kesildiği görüldü. Daha sonra TÜRKSAT’ta yaşananları herkes öğrenecekti. O akşam orada gerçek bir 
kahramanlık hikâyesi yazılmıştı ve çok değerli teknik elemanlar şehit edilmişti.

Salonda dev ekranlı bir televizyon vardı ama nasıl açılacağını uzun süre kimse bilemedi. Bir ara Cumhurbaşkanının 
CNN’e bağlanacağı haberi duyulunca televizyonu açmak için tam bir telaşın yaşandığını hatırlıyorum. Bu esnada Meclis 
Başkanı Sayın İsmail Kahraman TBMM’yi açmamız ve oradan bu darbe teşebbüsüne karşı milletin vekilleri olarak bir 
duruş sergilememiz, gidip Meclis'e yerleşmemiş gerektiği fikrini dile getirdi. Bu fikir tam bir uzlaşma ile kabul gördü, 
ama bu arada televizyon açıldı ve Sayın Cumhurbaşkanımız CNN’de yayına bağlanmıştı. Onun bu darbe teşebbüsüne 
karşı halkı sokaklara ve direnişe davet eden çağrısı ne yapılması gerektiğine dair hiçbir tereddüde yer bırakmıyordu. 
Aslında o anda liderin böyle bir olay esnasında ne kadar önemli olduğunu ve insanların en kararsız oldukları anda liderin 
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ne kadar toparlayıcı olabildiğini toplumca öğreneceğimiz ilk dakikalardı. Kendi aramızda önceden kararlaştırdığımız 
Meclis'e gitme fikrine geri döndük. Biraz daha oyalansak Meclis'e gitmemizin mümkün olamayacağı uyarısı dillenmeye 
başladı. Çünkü Çankaya etrafında tanklar dolaşmaya ve yolları kesmeye başlamış olduğunu duyuyorduk. Bu haber 
bizi daha hızlı davranmak için bir uyarı yerine geçti ve hepimiz aşağıya inip kapının önünde bekleyen arabalarımıza 
yöneldik. Ancak bizim kapıya inmemizle jetlerin kulak zarını sağır edercesine alçak uçuşlar yapmaya başlaması 
bir oldu. Arabaların farlarını söndürmenin bir tedbir oluşturabileceği düşünüldü, ama bu nafileydi. Yöneldiğimiz 
kapıların tamamının tutulmuş olduğunu gördük, Allah’tan bir tek 1 nolu kapı açıktı. Sanırım oraya doluşan halkın 
arabaları darbecilerin oraya ulaşmasını engellemiş. Ana yollar darbeciler tarafından değil, Kızılay’a inmeye çalışan 
halk tarafından bir yoğunlukla tıkanmıştı ama bizim bir an önce Meclis'e ulaşmamız lazımdı. Orada da yine Yusuf’un 
gösterdiği maharetle ara yollardan, sokak aralarından Dikmen Kapının önlerine kadar geldik. Kavşak tıkalıydı, bir tekeri 
kaldırıma sürerek aştığımız bu tıkanıklıkla Meclis'in Dikmen Kapısına dayandık.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yasadınız mı? 

Zorluk vardı tabi. Ama sanırım biz ilk gelen gruptuk ve yollar henüz tam tıkanmamıştı. Bu trafik tıkanıklığının arasından 
Dikmen Kapısı'na vardığımızda kapının polislerce kapıya yerleştirilen otobüsler ve araçlarla tıkanmış olduğunu gördük. 
Arabada benim olduğuma emin olduktan sonra açtılar kapıyı. O zamana kadar gelmiş olan ilk grupla birlikte Meclis 
Genel Kurul Salonu'nun kapalı olan kapılarını açmak için anahtar aradık. Görevliler yoktu ortada doğal olarak, çünkü 
Meclis o gün çalışmamıştı. Birinci kapıyı anahtarsız açmak için zorlandık epey, henüz tam açılmamışken bir görevlinin 
anahtarı yetiştirdiğini gördük ama o kapının değil, diğer kapının anahtarını getirmişti, onu açtık. Genel Kurul Salonuna 
sadece normal zamanlarda olduğu gibi sadece milletvekillerinin girmesi şartında anlaştık ve girdik. Salon zifiri 
karanlıktı, ışıkları yakmak epey zaman aldı.   

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz? 

Elbette ki böyle bir şey tahmin edemiyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın direniş çağrısına halkın bir cevap vereceğini 
bekliyorduk ama açıkçası ne böylesine kararlı, inançlı bir direniş bekliyorduk, ne de darbecilerden bu kadar gözü 
dönmüş bir çılgınlık bekliyorduk. Doğrusu Meclis'in bombalanması darbecilerin, darbe sonrası yönetmeyi düşündükleri 
halka da anlatmaları imkansız bir eylem olurdu. Neticede darbe de yapmış olsalar, bu katillerin halk nezdinde asgari bir 
meşruiyet arayışı içinde olmaları beklenirdi. Darbecilerin de bir davranış kalıbı veya tarzı vardır ve bu tarz içerisinde böyle 
bir şey çok sıra dışı kalıyordu. Tabii Meclis'e gelirken içinde bulunduğumuz duyguları bugünden ifade etmek gerçekten 
kolay değil. O an başka bir andı. Bir kader gecesiydi, ne olacaksa olacaktı artık. Ucunda bütün darbelerin ardında ne 
olmuşsa onlar da vardı belki, ama bunu düşünecek bir vaktimiz de halimiz de yoktu. Bir mücadelenin içindeydik artık, 
bu kesin. Karşımızda bizi yenmeye, irademizi teslim almaya, ülkenin geleceğine el koymaya çalışan düşmanlar vardı ve 
bu düşmanlar başardıkları takdirde tıpkı Mısır’da olduğu gibi, hiçbir şey olmamış, hiçbir şey yapmamışlar gibi ertesi gün 
birer normal yönetici mertebesine yükselebilirlerdi veya darbeleri başlarına yıkılır, birer rezil haine de dönüşebilirlerdi. 

Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim? 

Tuhaf duygular içindeydim, açıkçası, inanamadım ve onun bir gerçek bomba değil bir ses bombası olduğunu düşündüm 
önce ve ciddiye almadım. İkinci bomba geldiğinde bile ben yerimde oturuyordum ve yerimden kalkmadım. Arkadaşlarımın 
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sallanan avizelerin bir tehlike oluşturduğunu ve üzerimize yıkılabileceği uyarıları üzerine başımızda sallanan avizelere 
bakarak düşse nereye düşebileceklerini hesapladım ve oturduğum koltuğun bundan etkilenmeyebileceğini düşündüm. 
Sanırım bombanın nereye düşmüş olabileceğine ve bir hasara yol açıp açmadığına bakmak için Salim Uslu ile birlikte 
Meclis'in ana kapısından tam da bilahare bombalanacak olan araya çıkıp ufak bir tur attık. O ara, bu bombalamaların 
bizim Meclis'te yapmış olduğumuz yayına öfkeli ve çılgın bir tepki olduğunu anladık. Bazı arkadaşlar esas olanın 
bizim Meclis'te olmamız olduğunu, mesajımızın yerine ulaşmış olduğunu, dolayısıyla sığınağa inmemiz gerektiğini 
savundular. Doğrusu sığınağa inme fikri bir çoğumuzun sıcak baktığı bir fikir olmadı, ama önceleri sadece AK PARTİ'li 
vekiller varken, bir süre sonra katılan CHP’li ve MHP’li vekillerle birlikte artık tam bir demokrasi ortamı oluştu ve sığınağa 
inme fikri bu tartışmaların neticesinde daha çok kabul gördü. 

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Ben sığınağa girdim, ama orada sanırım en fazla 10 dakika kalabildim. Bunaltıcı ve basık bir hava vardı. Zaten 
Cumhurbaşkanlığı özel kaleminden benim televizyonlara çıkıp Sayın Cumhurbaşkanının biraz sonra Esenboğa’ya 
ineceği için halkı onu karşılamak için oraya yönlendirmek üzere aranmıştım. O yüzden önce Ülke TV’ye, ardından CNN 
Türk’e bağlandım, ben CNN’de yayındayken kanala darbeciler baskın yapıyordu ve sanırım baskın öncesi son konuşma 
benimki olmuştu. Karşımdaki sunucuyu bu demokratik ve kahramanca tutumundan, yayınından dolayı tebrik ettim ve 
bu anların kaydediliyor olduğunu ve her ne kadar bir müdahale geliyorsa da bunun çok kısa süreceğini ve gerçekten 
de kısa bir süre  içinde tekrar buluşacağımızı söylediğim sözlerim yayına asker müdahalesiyle kesilmiş oldu. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Esenboğa’ya yönlendirmemin istenmesi sonradan ortaya çıktığına göre bir şaşırtma hamlesiydi. 
Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızı taşıyan uçak Ankara’ya değil İstanbul’a yönelmişti, ama onu izleyebilecek uçaklara ve 
saldırılara karşı bir hedef şaşırtma tedbiriydi. Bu yönde attığım bir tweete de bir süre sonra benimle alay eden tweetler 
yağmaya başladı. Bizi Esenboğa’ya yönlendiriyorsun ama Cumhurbaşkanı İstanbul’a indi bile şeklindeki tweetler beni 
sadece çok ama çok sevindirmiş oldu. Bir süre sonra sabah namazının vakti girmişti, mescide geçip hem namaz kıldım 
hem de orada Aljazeera Arapça’nın yayınına Skype üzerinden bağlanmak üzere hazırlık yaptım. Orada beklerken asıl 
büyük bomba, yani o hasara yol açan bomba düştü. Ciddi bir sarsıntı oldu. Buna rağmen biraz sonra yayına bağlandım 
ve bu darbe teşebbüsünün başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkum olduğunu ve Türkiye’nin darbecilerin zannettiği 
bir Türkiye olmaktan çok uzak olduğunu anlattım. Türkiye gerçekten eski Türkiye değildi. O saate kadar, ki yanlış 
hatırlamıyorsam, 04.30 - 05.00 gibiydi vakit, dışarıdan aldığımız haberler, halkımızın Cumhurbaşkanımızın çağrısına 
uyarak destanlar yazıyor olduğunu yeterince söylüyordu. Bu bize tabii ki bir güven veriyordu, ama bu güven elbette 
endişeden uzak değildi. Çünkü hâlâ bombalar Meclis'in tepesine yağmaya devam ediyordu. Mülakat bittikten kısa bir 
süre sonra zaten hava biraz aydınlanmıştı, arkadaşlarla birlikte mescit katından yukarıya, yani Genel Kurul Salonuna 
doğru gittiğimizde, ortalığın savaş alanına dönmüş olduğunu o zaman gördük ve ne büyük bir badirenin içinden geçmiş 
olduğumuzu o anda daha iyi fark ettim. Şakaları yokmuş, bomba ses bombası falan da değilmiş, bunlar bayağı savaş 
hedefi gibi telakki edip bombalamışlar bu Meclis'i. 

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yasadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 
düşünceleriniz. İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 
hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim. 

Açıkçası, darbe gecesi bir uzlaşma ve birliktelik ruhunun nasıl teşekkül etmeye başladığına ve nasıl geliştiğine bütün 
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aşamalarıyla şahit oldum. Önceleri sadece AK PARTİ'li vekiller olarak gelmiştik. Grup başkanvekilleri arandı, Levent 
Gök çıktı geldi hemen. MHP’den geldiler. Mahmut Tanal geldi. O anda bu olayın bambaşka bir sürece yol açtığını 
büyük bir mutlulukla izledim. Levent Gök’e, bir süre önce Meclis Kürsüsünden bana yönelttiği bir hakaret dolayısıyla 
açmayı düşündüğüm davadan hemen orada vazgeçmeye niyetlendim. Sabah 6 gibi Mahmut Tanal’la birlikte Meclis’in 
berberinde oturup sohbet etme fırsatı bulmuş olduk. Bu arada televizyonda canlı olarak Boğaziçi (15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü) Köprüsündeki darbecilerin teslim oluşunu izledik. Orada da yıllardır ak dediğimize kara demiş olduğumuz 
partililerle bir kader birliği etmenin tuhaf duygusunu tattık. Demek ki bu dünyada daha tadacağımız ne duygular 
varmış yarabbim diyerek Rabbimin hikmetlerini düşünmeye daldım ve şükrettim tabi.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 
vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimini ve 7’den 77’ye 
sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz? 

Bu halk kelimenin tam anlamıyla Allah’ın bir mucizesi olarak ortaya çıktı gibi geldi. O gün bireysel kahramanlık 
hikâyeleri yazıldı kuşkusuz. Ama topyekûn bir halkın bu ahenkte, bu güzellikte ve bu uyumda ortaya koyduğu destansı 
duruş, bu halka Allah’ın özel bir inayeti, özel bir misyonu yüklemiş olduğunu hissettirdi bana. Bir halkı bir millet haline 
getiren ender anlardan biri. Bu millet her çeşit güzelliği hak ediyor, çünkü elinden alınmaya çalışıldığında geriye söke 
söke almasını bilen vakur bir halk. Aslında o gece bu halkın bu hak müdafaasında ortaya koyduğu bir fark da vardı. 
Dünyanın her yanında bu tür kitlesel hareketlerde gördüğüm vandalizmden eser yoktu. Darbenin öncesi, sonrası, 
planlayanlarıyla birlikte gözönünde bulundurduğumuzda ülkenin birçok kesimini birbirine kırdırmak yönünde bir dizi 
provokasyon da sözkonusuydu. Halk bütün o provokasyonlara karşı müthiş bir vakar, sağduyu ve akılla karşı koydu. 
Hepsini de boşa çıkardı. Alevilere karşı kışkırtmalara karşı hiç rağbet etmediler. Bir tane esnafın camı kırılmadı. Bir tane 
dükkan o hengâmede yağmalanmadı. Gezi hadisesiyle karşılaştırıldığında bu ülkenin sahipleriyle bu ülkenin çapulcuları 
arasındaki farkı da böylece göstermiş oldu bu halk. Sayın Cumhurbaşkanımız gezi hadiseleri esnasında yüzde 50’yi 
evlerinde zor tutuyoruz dediğinde blöf yaptığı düşünülmüştü. Oysa 15 Temmuz’da bu sözün hakikati gün gibi ortaya 
çıktı va şapka çıkarttırdı, anlayana, bilene tabi.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 
duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı? 

Haberleri genellikle telefonla alıyordum. Zaten Meclis'te olduğum esnada telefonum bir dakika boş durmuyordu. İlk 
saat içinde ne yapmamız gerektiği yönünde tavsiye soranlara cevap yetiştirmeye çalışıyordum. Bilahare sokaklara 
çıkmış bir dizi tanıdığımın dakika dakika her sokaktan haberlerini alıyordum. Genelkurmaya girenler üzerine ateş 
açılıyor olduğunu ve bu ateşler sonucunda hemen yanıbaşına insanların düşüp öldüğü haberini bir arkadaşımdan 
canlı canlı öğreniyordum. Eşim Kızılay’a gelmek üzereyken, oradaki bir polisin ricası ve yönlendirmesiyle Çankaya 
Kapısının önüne arabasını çekerek orada ertesi günü öğleye kadar nöbet bekledi, onunla bulunduğu yerin durumuyla 
ilgili haberleşiyordum. Siirt Güneydoğu’da askerin kışlasından çıktığı sanırım tek yerdi. Orada ciddi bir karşılaşma oldu. 
Ben o karşılaşmanın haberlerini hem validen hem de il başkanımızdan ve diğer tanıdıklardan alıyordum. Kardeşim ve 
danışmanımın o gece bulunduğu Sakarya’dan güzel haberler geliyordu, haberleri anında öğreniyor ve diğer arkadaşlarla 
paylaşıyordum. İstanbul’un bütün noktalarında, Taksim, Emniyet, Havaalanı ve Belediye önünden tanıdıklar vardı, 
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hepsinden de anlık haberler alıyordum. Böylece uluslararası kanallara bağlandığımda sahadan aldığım bilgilere dayalı 
olarak konuşabiliyordum. Arkadaşlardan hepimizin tanıdığı Erol Olçok’un sevgili oğluyla birlikte şehit olduğu haberini 
sanırım ilk saat içinde almış olduk. 

Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz? 

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke. Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe girişimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Tabii öncelikle eski darbeler dönemini geride bırakıp 28 Şubat’ta postmodernini görmüş olduğumuz darbeler serisinin 
şimdi oldukça ilkel bir modelini yaşamış olmanın verdiği bir şaşkınlık var. Önceki darbelerin hepsi, darbe olma vasfı 
dolayısıyla yeterince mücrimdiler ama bir şekilde kendilerini halk nezdinde meşrulaştırmaya çalışmak gibi bir çabaları 
olmuştu. Bütün önceki darbelerin bir ön hazırlığı oluyordu. Belki kendi darbelerinin davetiyesini halka çıkartacak 
şekilde ortamı hazırlıyorlardı. Belki FETÖ’nün önceden kendi etkili olduğu mecralarda böylesi bir hazırlığı vardı ama 
bu hazırlığın halkta bir karşılık bulduğunu söylemek mümkün değil. Kuşkusuz başarılı olmuş olsaydı, o dar çevrelerde 
dönen hikâye bütün halkın gündemindeki tek konu haline getirilmiş olacaktı. Bu darbe teşebbüsü daha önce hiç birinin 
yapmayı aklından bile geçirmediği şeyleri yaptı. Meclis'i bombaladı ve halka ateş açtı. Katliam yaptı. Bu katliamlardan 
ve Meclis'i bombalamış olmaktan sonra kendini halka nasıl anlatacaktı, doğrusu bu ciddi bir merak konusu. Görünen 
kadarıyla darbecilerin halka kendilerini anlatmak gibi ciddi bir hazırlıkları ve planları yoktu. Biraz üstünkörü hazırlanmış 
bir darbeydi. Darbecilerin birer asker olarak hiçbir mehabetleri yoktu mesela çünkü bütün makamlara belli ki kopya 
çekerek, yani hak etmedikleri halde gelmiş oldukları için geldikleri yerin de hakkını verebilecek bir liyakatleri veya 
ehliyetleri olmuyordu. 

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 
edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 
bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz? 

Meclis'te o akşam bulunmamız gerektiğine dair düşünce çok çabuk gelişti. Bir refleks olarak, madem bu darbe halkın 
iradesine karşı yapılıyor, halkın iradesinin tecelligahı olan Meclis'in hemen açılması ve o Meclis'ten bu darbe teşebbüsüne 
karşı hak ettiği cevabın oradan verilmesi gerektiğine hükmettik. Doğrusu Çankaya’ya doğru gelmeye başlamışlardı 
ve biraz daha gecikseydik, Meclis'i açmaya da muvaffak olamayabilirdik. Buna rağmen Meclis’e ulaşıp açtıktan sonra 
orada bulunmanın ne kadar önemli olduğu hemen anlaşıldı. Doğrusu, darbecilerin Meclis'i bombalamaya baştan 
karar vermiş olmadıklarını, bizim oradan kanallara bağlanıp millî  iradeye yapılan bu saldırıyı kabul etmeyeceğimizi, 
buradan milletin temsilcileri olarak dik duruşumuzla ilan etmeye başlamamızın onları çıldırtmış olduğunu anladım. 
Belki o toplantı olmasaydı, Meclis'i bombalamayacaklardı. Meclis'i bombalamak aslında kaybetmeye başladıklarını da 
net bir biçimde gösteriyordu. Çünkü Meclis'i bombalamış bir bombacının kendini dünyaya anlatma şansı olamazdı. 
Bu çaresizlikleri ve hırçınlıkları Meclis'in hem dünyaya hem de meydanlardaki halka büyük bir cesaret ve motivasyon 
veriyor olduğunu görmelerinden kaynaklanıyordu. Kuşkusuz Cumhurbaşkanının milletle var olan o müstesna kalbi 
yakınlığına dayalı olarak verdiği mesajla birlikte Meclis'te vekillerin bu işin başında olduklarını ilan etmeleri olayın 
rengini değiştiren en önemli olaydı. 
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Yusuf BAŞER

24, 25 ve 26. Dönem Yozgat Milletvekili

Gazi Meclisimizin şerefli bir üyesi olarak 15 Temmuz’da TBMM’de çok önemli bir tarihi olaya tanıklık ettiniz. İzniniz 
olursa sözlü ya da yazılı olarak o anları sizinle konuşmak istiyorum.

Hain darbe girişimini ne zaman, nerede ve nasıl öğrendiniz? O an neler hissettiniz? Meclis’e gelme kararını nasıl verdiniz?

Millet iradesine ve demokrasimize kasteden hain darbe girişimini AK PARTİ Genel Merkez çalışmalarını tamamladıktan 
sonra evime geçtiğim zaman, ailemle birlikteyken öğrendim.

TBMM'ye gelişte ve girişte bir zorluk yaşadınız mı?

Evim Beştepe’de bulunmakta. TBMM’ye gelişte tüm yollar kapatılmıştı. Ailemle birlikte İnönü Bulvarı kapalı olduğu 
için Çetin Emeç Bulvarından aşağı indim  Dikmen Kapısı araçlarla kapatılmıştı. Silah sesleri geliyordu bir taraftan da 
“Gitmeyin, sivillere silah sıkıyor.” diyorlardı.  Ama buna rağmen  Dikmen Kapısından yaya kaldırımından  zorla geçmek 
suretiyle  TBMM’ye eşim ve iki çocuğumla geldim. Ben Genel Kurula geçtim. Eşim ve çocuklarım dinleyici locasına 
çıktılar.

Meclis’e gelirken hangi duygular içerisindeydiniz? TBMM’nin saldırıya uğrayabileceğini, hele de bombalanabileceğini 
tahmin etmiş miydiniz?

Ülkemizin bekasının varlık ve yokluk arasında olduğunu, ya bugün mücadele ederek geleceğimizi kurtaracağımızı, ya da 
Allah korusun yok oluşa sürükleneceğimizi düşündüm. Gazi Meclisimiz ve ülkemiz bu zamana kadar çok darbeler yaşadı. 
Ama hiçbir zaman bu kadar ağır bir taarruza maruz kalmadı. Bombalama olayının vaki olacağını hiç düşünmemiştim. 
Aklımıza  ne ölüm ne de başka bir şey gelmemişti. Meclis'e gelmemizdeki amaçta  Cumhurbaşkanımızın yanında olmak 

ve millet iradesine  her ne pahasına olursa olsun sahip çıkma düşüncesi vardı.
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Meclis’e bomba atıldığı andaki duygularınızı alabilir miyim?

Yüce Meclis bombalandığında darbe kalkışmasının vehametini, azılı teröristlerin gözü dönmüşlüğünü yakinen gördüm. 

Millî iradenin tecelligahı yüce Meclis'in mevcudiyeti sürdürmesi için, demokrasinin devamı, millî iradenin temsili için 

tüm varlığımızla mücadele etmenin elzem olduğunu, gerekirse ölelim ama yüce Meclis'i teslim etmeyelim düşüncesi 

bende hakim oldu.

Meclis’in bombalanan noktalarını gördükten sonraki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim?

Yüce Meclis’in bombalanan noktalarını görmek üzüntü verici… Bombalanan noktaları her gördüğümde ülkemizin 

yaşadığı, hain kalkışmayı, uçurumun kenarından döndüğümüz o hazin olayları tekrar tekrar yaşıyorum. Silahların 

gölgesinde kaldırımdan araçla nasıl geçip Meclis'e girdiğimi…  Öğleden sonra  oraya gidince  şaşırdım. Hamd ediyorum 

Rabbime, yeniden kurtuluş destanı yazan kahraman milletimize ve bu kurtuluş destanının yazılmasına vesile olan 

milletimizin gönlünde taht kurmuş, gönül adamı, dava adamı, Reisimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Gerek Genel Kurulda, gerekse sonraki süreci sabaha kadar birlikte yaşadık. Meclis içinde yaşadıklarınız ve o anki 

düşünceleriniz… İktidar ve muhalefet milletvekilleri olarak aynı ortamda, darbecilere karşı birlikte bulunmanın önemi 

hakkındaki düşüncelerinizi de almak isterim.

Şer bildiğinizde hayır vardır, Hadis-i Şerifi mucibince bu hain kalkışma bizi diğer partilerimizle bir araya getirdi. Mevzu 

bahis vatansa gerisi teferruattır düşüncesiyle kıyasıya mücadele ettiğimiz partilerimiz, memleketimizin istikbali 

noktasında buluştu. Allah bu birlikteliğimizi daim etsin.

Cumhurbaşkanımız cep telefonunun kamera özelliği ile televizyonlara bağlanarak, millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet etti. Halkımız da sokak, cadde ve meydanlara çıktı. Darbe girişimi ve 7’den 77’ye 

sokaklara çıkarak, yeni bir kahramanlık destanı yazan milletimiz için neler söylemek istersiniz?

Bu hain kalkışma milletimizde yeniden diriliş muştusu meydana getirdi. Bu hain kalkışma ülkemizin bekası  söz konusu 

olduğu vakit renk, sınıf, parti ayrımı gözetmeksizin bir araya geleceğimizi bir kez daha gösterdi. Millet olma kimliğimiz 

tescillendi. Ayrıca bu hain kalkışma milletin adamına, Reisimize milletimizin ne kadar bağlı olduğunu, sadık olduğunu, 

onu ne kadar sevdiğini 7’den 70’e meydanlara inerek bir kez daha gösterdi.

Siz Meclis’te iken dışarıdan haberleri nasıl alıyordunuz? Kendiniz ve yanınızda bulunmayan yakınlarınızla ilgili 

duygularınız nasıldı? Darbe girişimi esnasında şehit olan veya yaralanan bir tanıdığınız var mı?

Cep telefonu ile irtibat kurmaya çalışıyordum. Vatanın istikbali sözkonusu olduğu o esnada yakınlarınızı düşünme 

durumu olmuyor. Kaldı ki o geceyi eşim ve çocuklarımla birlikte Meclis'te ve sığınakta geçirdim.  Ülkeniz olmadıktan 

sonra varlığınızın da kıymeti harbiyesi olmuyor. Yaralanan ve şehit olan memleketim Yozgat’tan tanıdığım hemşehrilerim 

mevcut. Onların taziyelerinde bulundum. Yaralananları ziyaret ettim. Hamdolsun ailelerindeki o vakur duruşu görmek 

ülkemizin geleceği adına daha çok ümit verdi.
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Darbe girişiminin ertesi gün TBMM olağanüstü toplandı. O anlarla ilgili hissiyatınız ve düşünceleriniz?

O an ülkemizin sanki yeniden kurtuluş destanı yazdığını, güzel ülkemizin yeniden bağımsızlığına kavuştuğunu,  yüce 

Meclisimizin de kurucu Meclis görevi ifa ettiğini düşündüm. İstiklal Marşımızın okunmasıyla gözyaşlarımıza hakim 

olmak mümkün olmadı. Yüce Allah böyle hain kalkışmaları bir kez daha yaşatmasın. Gazi Meclis'in ferdi olarak gazisi 

olmanın onurunu  yaşadım.

Ülkemiz daha önce de darbeler görmüş bir ülke… Önceki darbelerle karşılaştırdığınız zaman 15 Temmuz darbe 

girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

15 Temmuz darbe girişimi bu ülkeyi beynelmilel güç odaklarına teslim etmeyi amaçlayan hain bir girişimdi. 15 Temmuz 

darbe girişimi başarılı olsaydı Allah korusun ülkemizin dört bir tarafı işgal edilecekti. Bu hainler ülkemizi peşkeş çekecekti. 

Allah korusun İslam’ın son kalesi düşecekti. 15 Temmuz Türk milletini köle haline getirmeyi ve tarih sahnesinden silmeyi 

amaçlayan hain bir kalkışmaydı. Diğer darbelerde ülkemizin istikbali, devam etmesi mümkün iken 15 Temmuz bizleri, 

Türk milletini bertaraf etmeyi amaçlayan hain bir teşebbüstü.

Pek çok vatandaşımızın şehit ve gazi olmasına yol açacak kadar, kanlı ve gözü dönmüş bir güruh tarafından teşebbüs 

edilmesine rağmen darbe girişiminin başarısız olmasında TBMM’nin ve bizzat siz milletvekilimizin o anda Meclis’te 

bulunmasının oynadığı rol hakkında neler söylemek istersiniz?

Bütün vekillerimiz Meclis’te bulunmakla milletimizin iradesinin temsilini hangi şartta olursa olsun yerine getireceğini 

göstermiştir. Halkımızın moral değerlerinin yükseltilmesine ve mücadele azminin artmasına vesile olmuştur. 

Milletvekillerimiz Meclis'te bulunmasaydı milletimizin vekil olarak gönderdiği temsilcilerine inancı kalmayacaktı.

İlave etmek istediğiniz bir başka husus var mı?

Rabbimden birlik, beraberlik  ve kardeşliğimizi kuvvetlendirmesini ve her karış toprağını kan dökerek kazandığımız 

Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmasını diliyorum. 
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Ziya ALTUNYALDIZ

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar,

Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı

25 ve 26. Dönem Konya Milletvekili

Cevap 1) Yoğun bir haftanın sonunda eşimle birlikte Çayyolu’nda adımlamak için dışarı çıkmıştık. Danışmanımdan bir 

telefon aldım. Saat 21.30 civarıydı. “Başkanım Genelkurmay Kavşağında çok normal olmayan bir hareketlilik gördüm. 

Askerler vardı, ayrıca uçaklar çok alçaktan uçuyorlar.” diyordu.

Hiç anlam veremedim. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde büyüyen, gelişen, kalkınan, demokratik değerler etrafında 

bütünleşmiş ülkemde, çağdışı ve ilkel bir darbe girişimine maruz kalacağımızı hiç konduramamıştım.Eve döndük, 

telefonlar yağdı ülkenin dört bir yanından. Anladık ki ihanet çetesi ülkemin aydınlık geleceğine, milletimin istiklal ve 

istikbâline kastetmek üzere iş başında. Hemen bir hazırlık yaptım, eşim ve çocuklarımla konuştum. Bu arada darbe 

girişimine ilişkin Başbakanımızın açıklaması ve sonrasında da Cumhurbaşkanımızın millî iradeye sahip çıkmak için 

vatandaşlarımızı meydanlara davet eden tarihi çağrısı geldi. Bir dostum aradı ve bize geldi. Her sey çok hızlı gelişiyordu ve 

bir film şeridi gibi olaylar akıyordu gözlerimin önünden. Hep beraber dışarı çıktık, insanlar sokaklara akmaya başlamıştı. 

Bir an telefonuma gelen mesajlardan ve haberlerden Meclis'in açıldığını farkettim. Anlık bir refleksle “Madem ki millî 

iradeye kasteden bir ihanet girişimi var, etkili direniş ve mücadeleyi milletin vekili olarak ancak millî iradenin tecelligâhı 

Yüce Meclis’te verebilirim” düşüncesiyle ben Meclis'e gidiyorum dedim.

Cevap 2)  Meclis'e gitme kararımı söylediğim anda arkadaşım seni Meclis'e ben bırakacağım dedi. Kendi 

başıma gitmekte ısrar ettiysem de, arkadaşımın beraber gitme yönündeki samimi çabası galip geldi.   

Oran tarafından Atakule üzerinden Çankaya Kapısı güzergâhında yol boyu barikatlar, farklı noktalarda tanklar ve yakın 

uçuş yapan uçaklar ile helikopterlerin arasından, yer yer ara sokakları kullanarak Çankaya Kapısına binbir güçlükle 

ulaştık hamdolsun. 
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Çankaya Kapısı'nın önü çok kalabalıktı, arbede vardı, kargaşa vardı. Kapının dış tarafında otobüs ve güvenlik vardı. Hiç 

unutamıyorum şu hissiyatımı. Kendi kendime dedim ki “Allah’ım bu güvenlikçiler darbeci çete mensubu mudur, yoksa 

milletimizin güçleri midir?”

Cevap 3) TBMM’ ye gelirken milletimin kader anında hain darbecilere karşı doğru zamanda, doğru yerde, millî iradeyi, 

onun  tecelligâhında dimdik hayatta tutma heyecanını yaşadım.

Cevap 4) Hiçbir ihanetin ve onun mensuplarının bu kadar gözlerinin dönebileceğini, milletin evini gözlerini kırpmadan 

yok etmek isteyeceklerini tahmin edemezdim. Ancak ilk ve ikinci bombalamayı Genel Kurul Salonunda ard arda 

yaşayınca;  “Bu ihanet başka ihanet, öncekilerden farklı. Bu olsa olsa bizi ayakta tutan varlık ve değerlerimizi yok ederek 

diz çöktürme olabilir.” dedim kendi kendime.

Cevap 6) Meclis'e girince, hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerini görmek gerçekten başka bir duyguydu. Çok 

duygulandım, şu sözleri içimden geçirdiğimi hatırlıyorum. “İşte darbeye karşı bu duruş, millî iradeyi ayakta tutmak için 

bu ortak tavır, darbeyi ve darbecileri bitirir.”

Cevap 7) Cumhurbaşkanımızın feraseti, dirayeti ve liderliğiyle yaptığı tarihi çağrı üzerine kahramanca sokaklara ve 

meydanlara çıkan bu aziz milletin bir ferdi olmaktan gurur duydum. Liderine, demokratik değerlerine çıplak bedenlerini 

tanklara, uçaklara ve helikopterlere siper ederek sahip çıkan milletimizin bir evladı olmaktan gurur duydum. Milletimizin 

bu eşsiz kahramanlığı dünya siyaset tarihinde bir onur madalyası olarak yerini almıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan 

rahmet, gazilerimize acil şifalar niyaz ediyorum. 

Cevap 8)  Bir Konya Milletvekili olarak, Mevlana’nın aşkta hiç’liğe ilahi aşkta kaybolmaya işaret eden felsefesinden 

hareketle bu konuda şunu söyleyebilirim; darbe gecesi ülkemizin, milletimizin, ailemizin ve sevdiğim insanların kaygısı, 

sevgisi ve sevdasında kayboluşu yaşadım sanki.

Cevap 9) TBMM’nin darbe girişimi sonrası olağanüstü toplantıyla darbeye karşı ortaya koyduğu millî birlik ve beraberlik 

iradesi milletimize ve dostlarımıza güven, başta ihanet çetesi olmak üzere içeride ve dışarıdaki tüm düşmanlarımıza 

korku vermiştir. Demokrasisine ve millî iradeye bu denli sahip çıkan bir Meclis'in üyesi olmaktan büyük onur duydum, 

inancım ve umudum pekişti.

Cevap 10) 15 Temmuz darbe girişimi, öncekilerden farklı olarak Fethullahçı Terör Örgütünün küresel işbirlikçileriyle 

birlikte ülkemizi topyekün imha etme girişimidir.

Cevap 11)  Hain darbe girişiminin önlenmesinde millî iradenin tecelligâhı Meclisimizin açık olması, faaliyetlerini 

bombalara rağmen sürdürmesi, Aziz Milletimiz için güven ve cesaret kaynağı olmuştur. Millî iradenin dimdik ayakta 

durmasının simgesi olmuştur. Buna mukabil darbeci ihanet çetesi için de kaygı ve endişe kaynağı olmuştur. Türkiye  Büyük 

Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak 15 Temmuz gecesi Yüce Meclisimizde olabilmek benim için bir bahtiyarlıktır.

Son olarak, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı gösterdiği liderlik için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, sağduyulu ve 

soğukkanlı yönetimleri için Meclis Başkanımız ve Başbakanımıza ve canı pahasına ortaya koyduğu direnç ve mücadele 

ile darbeyi önleyen aziz ve kahraman milletimize şükranlarımı sunuyorum.
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Mehmet Zeki MİRVELİOĞLU

İşletme ve Yapım Başkanı

O gün eski arkadaşlarımızla toplantı halinde iken birden bir anormallik hissettik. Uçaklar semada gidip 
geliyor mutadın dışında hareketler yapıyorlardı. Arkadaşlar telefonla eşlerini ve yakınlarını aradılar Boğaz 
Köprüsü'nün tanklarla tutulduğunu DEAŞ saldırısını önlemek için böyle bir tedbire başvurulduğu söylendi.  
Arabalarımıza binip saat  22.30-23.30 arasında Batıkent’e geldiğimizde tüm ATM’lerin önünde kuyruk 
gördük. Zaten ayın 15’i olduğu için çok da anormal görmedik. Daha sonra eve geldiğimde televizyonlara 
baktık ama hâlâ bir darbe girişimi olduğu yönünde net bir haber yoktu.

Bunun üzerine Meclis Başkanımızın Özel Kalem Müdürünü aradım ama telefona çıkmadı.  Daha sonra 
Koruma Başkanını aradım Nurullah Bey'e “Ne oluyor net olarak olaylar nedir." diye söylendiğimde, "Bir 
hareketlilik var mutlaka gelmen lazım bugün tarihi bir gün” dedi. Bunun üzerine bir tereddüt geçirdim. 
Evle Meclis arası uzun bir mesafeydi yollar kapalı olabilirdi. Araba ile gitsem arabayı koyacak bir yer 
olmayabilir, boşuna gidip geri dönebilirdim.  Daha sonra düşündüm darbe başarılı olsa zaten Meclis 
bürokratlarını ya tutuklayacak ya da infaz edeceklerdi. En güzeli Meclis’te direnmekti. 

Hemen arkadaşım Hüseyin’i aradım “hadi Meclis’e gidiyoruz.” dedim. Hüseyin tereddütsüz evden beni aldı. 
Bu sırada bir patlama sesi geldi. Muhtemelen o sırada MİT’in Yenimahalle’deki yerleşkesi bombalanmıştı. 
Eskişehir yol istikametinden Genel Kurmay kavşağından önceki kavşağa gelince yolun kapalı olduğunu 
gördük. Hemen köprü üzerinde bir araçlık bir boşluk bulup aracı oraya park edip Meclis'e doğru yürümeye 
başladık. Bu sırada halk yavaş yavaş toplanmış “Ya Allah Bismillah Allahuekber.” diye slogan atıyordu. 
Bizde onlara katılıp yürümeye devam ettik. Bu arada cadde üzerinde beş veya altı tank durdukları yerde 
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kulelerini döndürüyor insanları korkutmak için taciz hareketleri yapıyorlardı. Bu arada kalabalıktan bir kişi 
"Gidin ne işiniz var burada.” diyerek bize dönüp uzaklaştırmaya çalıştı. Anladığım kadarıyla darbecilerden 
biriydi. Ona aldırış etmeden yürümeye devam ederken birden tanklar hızla insanların üstüne sürdü ve 
havaya ağır silahlarla ateş ettiler. Bir kadın yere düşüp yığıldı. Bu arada biz fazla zaman kaybetmeden içeri 
geldik. 

Bu arada arkadaşlar havaalanına gitmişlerdi. Meclisin ve Merkezin boş olduğunu görünce onları ikaz 
ederek Meclis'e ve Genel Kurmaya gelmelerini söyledik.

Gelmeden önce Nurullah Bey bana yol kesicilerin çalışıp çalışmadığını sordu. Arkadaşlarla temasa geçtik 
ve yol kesicilerin tamamen iptal olduğunu manuel olarak dahi çalışmadığını söylediler. Kamyon otobüs 
elimizde ne olduğunu sordu. Bunların destek hizmetlerinin tasarrufunda olduğunu söyledik. Bu arada 
otobüslerin kapılara kaydırılması için şoförleri uyardık.

Dikmen Kapısından girdikten sonra Nurullah Bey'i buldum. Bu arada eski genel sekreterimiz İrfan Bey 
beni arayarak Genel Kurulun çalışacağını bu yüzden tüm hazırlıkları yapmamızı söyledi. Bunun üzerine 
yardımcım Melih Amasyalı’yı arayarak Genel Kurulun ışıkları, klimalarını açtırdım. Ancak Genel Kurulun 
ses sistemi Bilgi İşlem Başkanlığı’na verildiğinden problem oluştu. Seslendirmeci maalesef Mecliste 
yoktu ve  gelmeden ses açılamıyordu. Ses teknisyeni Yakup Bey'i o gün tam 20 defa aramışım. Sağolsun 
Yakup Bey evinden hayatını riske ederek Meclise girdi ve sesi açtı.  Ancak bu sefer televizyonlarda ses kısık 
çıkıyordu. Meğerse ses mikseri eksikmiş bu sefer mikseri bulduk ve artık Meclis hazırdı. 

Bu arada hepimiz Genel Kurul Salonundaydık. Genel Kurul çalışması başlayana kadar yukarı çıktık ve 
“Darbeciler halka hesap verecek” ve “Halk burada darbeciler nerede” gibi sloganlar attık. Bu sırada partiler 
adına konuşmalar devam etti tüm partilerden milletvekillerini ayakta alkışladık. O gün tüm partiler 
darbeye ve millet iradesini yok sayan zihniyete karşı tek vücut olmuştu.

Bahçeye ilk bomba atıldığında ne oluyor diye sesler yükselince korkutmak için ses bombası atıldı dediler. 
Ancak Adalet Bakanımız konuşurken ikinci bomba atıldı. İkinci bomba atılınca tavandaki vitraylar patladı 
“puf” diye bir ses duyuldu.  Her tarafı toz kapladı. Daha sonra kürsü önündeki tartışmaların akabinde 
sığınaklara geçileceği söylendi. Sonunda klima servisinde çalışan Osman Güler’e sığınakları açtırdık. 
Ancak esas sığınaklar maalesef depo olarak kullanıldığı için Meclis Başkanımız çok da güvenli olmayan 
Genel Kurulun altındaki ancak depo olarak kullanılabilecek bir yere götürülmüş. Biz ise klima servisinin 
kullandığı bir odaya geçtik gece boyunca da orada kaldık. Sağolsun Osman o gün boyu bize hizmet etti. 
Sadece bize değil Meclis Başkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize. Hem çay demledi hem de kendi 
nevalesini oradakilerle paylaştı. Bu arada bir çok yerde su patladı. O hengamede bunlar tamir edildi. Daha 
sonra Ziyaretçi Kabul Binasında bir personelimizin hafif yaralandığını öğrendik. Gece boyunca oradaydık 
ve sabırla bu işin ne olacağını bekledik. Koridorun bir köşesinde insanlar namaz kıldılar. Sadece iki adet 
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olan tuvaleti tüm sığınaktakiler kullandı. Bu arada üçüncü bomba sığınakta iken patladı ve toz kalktı. 

Tuvalette bir polis memurunu gördüm yüzü gözü kan içinde kalmıştı. Acil şifalar diledik. Muhtemelen 
patlayan camlar isabet etmişti. 

Gece ağarırken Nurullah Bey'le dışarı çıktık. Her taraf cam kırıklarıyla doluydu. Çatışmalar hâlâ devam 
ediyordu. Bir ara Genel Kurmay tarafından Meclise doğru ateş edildi. Hemen kaçarak gizlendik. Genç bir 
polis memuru anında uzun namlulu bir silahla cevap verdi. Hemen tekrar sığınağa döndük. 16 Temmuz 
saat 6.30 sıralarıydı. 

16 Temmuz saat 10.30 sıralarında Meclisten ayrılıp eve gidip üzerimi değiştirip saat 13.30’da geri döndüm. 
Tekrar çok şükür Meclisimiz olağanüstü toplantı için hazır hale geldi.

Ancak daha sonra yukarı çıkıp Meclisin bombalanma sonrası hali beni dehşete düşürdü. 

Belki o gün bir yıkım yaşadık ama tarihi bir dayanışmaya şahit olduk. Millet düşmanlarına karşı cahil 
denilen insanların duvar gibi durarak millet olduğunu ispatladığı, Çanakkale’de direnen ruhun ölmediğine 
şahit olduk. Ve tarihte ilk kez Türk Milleti darbeye dur dedi. 

İnşaallah Milletimiz bir daha böyle günleri görmez önümüz açık yolumuz aydınlık olur.
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Mustafa ÖZKAN

AK PARTİ Grup Amiri Yrd.

1. Ankara’da ikamet adresimde iken, saat 22.00 civarında televizyonda İstanbul Boğaz Köprüsü'nün askerler tarafından 
kapatıldığı haberi ve Ankara semalarında uçan F 16 jetler haberi ile beraber milletvekillerimizden telefon ile arayarak 
ne oluyor soruları yağmaya başladı. Ben de sakin olmalarını parti büyüklerimizin mutlaka bir açıklama yapacaklarını 
ve bunu da bizim SMS ile tüm milletvekillerimize duyuracağımızı telefonda arayan milletvekillerimize söyledim. Sakin 
bir şekilde televizyonda haberleri ve telefonda milletvekillerimizin WhatsApp grubundan (AKGRUP) tüm illerden gelen 
haberleri takip ettim.

Grup Başkanvekilimiz Mehmet Muş,  saat 00:00 civarında beni aradı ve Çankaya Köşkü'nde toplantı halinde olduklarını 
tüm milletvekillerimize SMS atarak Ankara’da olan milletvekillerimizin acilen TBMM’ye gelmeleri ile ilgili SMS 
atmamı istedi. Hem milletvekillerimiz hem de AK PARTİ grup personelini TBMM’ye davet eten SMS’ler 00.04’te tüm 
milletvekillerimize ve grup personeline ulaştı. Ben de hiç tereddüt etmeden kendi aracımla TBMM’ye hareket ettim.

2. TBMM’ye gelirken Eskişehir yolundan Genelkurmay Kavşağı'na gidiş istikametinde Sayıştay Başkanlığını geçtikten 
sonra tünel girişi trafik araç çekme aracı ile kapatılmıştı. Sağ yan yoldan üstten geçmek istedim. 50 m. sonra kavşakta (sağ 
Balgat girişi/sol Ulaştırma Bakanlığı girişi) bir polis otosu 2 polis memuru dubalarla yolu kapatmıştı. Polis memurlarına 
TBMM araç giriş kartımı gösterdim ve acilen TBMM’ye gitmem gerektiğini belirttim. Ancak polis memurlarının tepkisi 
çok sert oldu. Önce biri belindeki silaha elini attı ve çek git yoksa seni vururum dedi. Ben de çek vur. Vurmazsan adam 
değilsin dedim. Bu sefer bana saldırdı ve diğer polis memuruna bağırarak arabamın anahtarını almasını istedi. Ben 
tekrar zorla arabama binerek oradan U dönüşü yapıp Genel Merkeze gitmeye karar verdim. Genel Merkeze geldiğimde 
dışarıda 20-30 vatandaşımız vardı. İçeride tüm katları dolaştım. Sadece teşkilat başkanlığında başkan yardımcıları vardı. 



Gazi Meclis'te O Gece

693

Onların haricinde kimse olmayınca oradan çıktım.  Meclis'in Güvenlik Kapısına ulaşmak için farklı bir istikamete hareket 
ettim. Güvenlik Caddesi'ne ters yoldan girerek TBMM Güvenlik Kapısına tam geldim ki karşıdan Milliyet Gazetesinin 
olduğu taraftan TBMM Güvenlik Kapısına doğru 2 tank çok hızlı bir şekilde üstüme geliyordu. Allahtan 30 m. kala onlar 
sağa Çankaya Kapı'ya doğru Meclis duvarının yanındaki yola döndüler. TBMM Güvenlik Kapıda 2 servis otobüsü park 
edilmiş ve giriş kapatılmıştı. Önce bu otobüsleri paralelcilerin çektiğini düşündüm. Aracımı Güvenlik Caddesi'nde yol 
kenarına park ederek, yürüyerek kapıya geldim. Meclis'in polis memurları vardı. Tam o anda TBMM Başkanımız İsmail 
KAHRAMAN arkamdan geldi. Otobüslerin arasından yaya olarak içeri girdik. TBMM Koruma Başkanı panik halde tedbir 
almaya çalışıyordu. Meclis Başkanımıza içeriden getirtilen bir araç ile TBMM Ana Binasına doğru hareket ettiler. Oradaki 
görevli polis memurları benden 10 dakika önce gelen personelim Nihat Dereağzı’nı darp etmişlerdi. Koruma Daire 
Başkanına durumu anlattım ve grup personelinin de bu kapıdan giriş yapmalarını ve onlara görevli polis memurlarının 
yardımcı olmalarını istedim. Tam o anda idare amirimiz geldi ona da içeriden bir araç getirmişlerdi. Bende onunla 
birlikte Ana Binaya geldim.

3. Meclis'e gelirken sanki boşluktaymışım gibi tuhaf bir duygu içindeydim. Hiç korku yoktu. Sadece çok hızlı bir şekilde 
TBMM’ye gelme istek ve arzusu vardı. TBMM'nin saldırıya uğrayacağını hele bombalanacağını hiç tahmin etmedim.

4. Meclis'e ilk bomba atıldığında (Sonradan öğrendik bu uçağın alçaktan uçması ve ses hızını aşmasından kaynaklanan 
sonik patlama imiş. O an kuliste idik. Camlar patlıyordu biz sadece ortada durmadık duvar kenarına çekildik. Allah şahit 
ölürüm yada yaralanırım gibi bir korku hiç yoktu. Bir yerlere saklanma gibi bir düşünce de hiç olmadı.

5. Meclis'e büyük tahribat yapan bomba atıldığında, Ana Bina 2. katta AK PARTİ Grup Başkanlığında bulunan odamda 
TBMM'nin 16 Temmuz 2016 Cumartesi günü saat 14:00’te olağanüstü toplantıya çağırıyı milletvekillerimize SMS'i 
atmaya çalışıyordum. SMS metnini yazarken o anda cep telefonumdan Tokat Milletvekili Zeyid Aslan aradı ve Meclis'teki 
durum ile ilgili benden bilgi alıyordu ki tam o anda büyük bir patlama oldu. Her yer toz duman oldu. SMS atıp odamdan 
çıktım. Koridorda tozdan nefes almak neredeyse imkansızdı. Görüş mesafesi düşmüştü. Tam koridorda ilerlerken 2. 
bomba patladı. Şeref Kapısı'nın olduğu bölüme geldiğimde patlamanın boyutunu görebildim. Zira Genel Kurula Meclis 
Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımızın da geldiğinde girdiği 1 tonluk pirinç kapının bile yerinde olmadığını uçtuğunu 
gördüm.

6. Darbe gecesi muhalefet grup başkanvekilleri (CHP, MHP) ve muhalefet milletvekillerini Meclis bombalanırken bile 
yanımızda görmek bana bir rahatlık verdi.

Söz konusu vatansa gerisi teferruat sözü gerçek olmuştu. O an ben de birlik olursak bize kimse bir şey yapamaz duygusu 
hakim oldu.

Sabaha kadar CHP ve MHP grup başkanvekillerinin bizimle beraber Meclis'te nöbet tutmaları takdire şayan bir hareketti.

Meclis Başkanımızın o yaşına rağmen en ufak bir yorgunluk hissi bile göstermeden sabaha kadar bizimle beraber olması 
muhteşemdi.
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Sabaha doğru bir ara darbeci askerlerin Meclis'e helikopterle iniş yapmak üzere olduğu haberi geldi. O an bir hareketlilik 
oldu. Meclis Başkanımız ve Adalet Bakanımız polislere talimat vererek buna asla müsaade etmeyin, ne gerekiyorsa 
yapın, şiddetle karşılık verin dediler. O an orada bulunan hiçbir milletvekili korkup kaçmadı. Bence bu da takdire şayan 
bir şeydi.

7. Grup görevim nedeniyle darbenin ilk dakikalarında bana milletvekillerimizden o kadar çok telefon geldi ki, herkes 
ne yapacağız? diye soruyordu. O anlarda hiç kimse ne yapacağımızı bilmiyordu. Herkes Reisten bir talimat haberini dört 
gözle bekliyordu. Reisimizi TV'de görünceye kadar acaba o nasıl, güvenli bir yerde mi diye çok düşünüyordum. Onu 
TV'de görünce o her zamanki gibi korkusuz liderim bizi meydanlara çağırınca o kafamdaki puslu hava, ne olacak şimdi 
duyguları gitmiş ve çok mutlu olmuştum. Zira bu darbecilere hadlerini bildireceğiz, biz çok güçlüyüz duygularını çok 
yoğun yaşamaya başlamıştım.

8. Meclis sığınağında bir TV vardı, haberlerin çoğunu oradan alıyorduk. Bir de illerdeki milletvekillerimizin WhatsApp 
grubumuzdan yazdıklarından olayları takip ediyorduk. Darbe gecesi bizimle beraber nöbet tutan Meclis personelimiz 
Reşit Uzel’in kardeşi ile ilgili bir haber gelmişti. O acilen aramızdan ayrılmıştı. Daha sonra kardeşinin şehit düştüğünü 
öğrendik. Bir de yeğenim 112 acil ambulans şoförü idi o gece sabaha kadar çatışma yerlerinden yaralıları hastanelere 
taşıyordu. Onunla ilgili biraz endişem vardı. Allaha şükür bir şey olmadı.

9. Darbe bastırılmıştı. Çok mutluydum. Tüm milletvekillerimiz illerinden TBMM’ye geliyordu. Ancak Meclis'in içi 
bombalardan dolayı çok kötüydü. Kullanılacak ana arterlerde yoğun bir temizlik çalışması vardı. O anlarda bir haber 
geldi. TBMM’de Sayın Başbakanımız ile birlikte muhalefet parti liderlerinin de birer konuşma yapacağı haberi gelince 
buna da çok sevinmiştim. Darbeye karşı tek vücuttuk.

10. "Yeterrrr. Söz de karar da milletindir." ifadesi 15 Temmuzda gerçek olmuştu. 50 yaşındayım. 12 Eylül’ü ve 28 
Şubat’ları yaşadım. Cesur ve kararlı bir liderin, ümmetin umudu adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ın bir darbeyi 
nasıl bastırdığını gördüm. Dış güçlerin ülkemiz üzerindeki kötü emellerini ancak o durdurabilir, Allah ondan razı olsun. 
Rabbim ona uzun ömür versin. Zira hâlâ ona ihtiyacımız var. Ama bana göre Reisin 10-15 yıl sonra bizi yönetecek 
birisini bulup şimdiden yanında yetiştirmeye başlaması lazım. Zira bu kafirler uzun vadeli projeler yapıyorlar. Bizim de 
yapmamız lazım. Ülkemiz ve islam âlemi için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

11. Darbe gecesi Mehmet Muş başkanın SMS gönder.  Ankara'daki tüm milletvekillerini Meclis'e çağır talimatı sonrası SMS 
gönderdik. Ancak SMS gider gitmez ismini veremeyeceğim bazı büyüklerim beni aradı bunun yanlış bir karar olduğunu 
milletvekillerini Meclis'e toplamanın milletvekillerini hedef yapacağını söylemişlerdi. Ancak sabah olduğunda herkes 
milletvekillerini Meclis'e toplamanın ne kadar doğru bir karar olduğunu gördü. Zira Meclis'in bombalanmasının hem 
ülkemizde hem de yurt dışında müthiş yankı uyandırdığını düşünüyorum. Hem ülkemizde hem de yurt dışında bazı 
zihniyetler Külliye bombalansa sevinirlerdi ama Meclis'in bombalanmasını onların bile tasvip etmediğini düşünüyorum.

Meclis bombalanırken ben de içinde idim. O an bende ölebilirdim. Ama darbecilerin ne kadar zalim olduğunu tüm 
dünyaya gösterdiği için iyi ki SMS çekip milletvekillerimizi Meclis'e çağırmışız.
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Nurullah ÖZTÜRK

1. Sınıf Emniyet Müdürü 
Dönemin TBMM Koruma Daire Başkanı

15 Temmuz 2016 günü saat 21.30 sıralarında, Genelkurmay önünde 8-9 adet ambulans ve 3-4 tane polis ekibinin 
geldiği, Ankara Valisinin Dikmen Kapı girişinde beklediği,  haber merkezi tarafından; 

Akabinde Millî Saraylar Şube Müdürünün Beylerbeyi Sarayında görevli polis memurunun göğsüne askerler tarafından 
silah doğrultularak silahının alındığı ve askerlerin, Beylerbeyi'ndeki köprüyü trafiğe kapattığı bilgileri telefonla tarafıma 
bildirilmiştir.

Alınan bilgiler anında Emniyet Genel Müdürüne ve Meclis Başkanına anında iletilmiş ve zaman kaybetmeden Meclis 
Külliyesine geçilmiştir.

Saat 22.40 sıralarında, Meclis Külliyesine, milletvekillerimiz hariç girişler durdurulmuş. Ayrancı ve Dikmen Giriş Kapıları 
tamamen, Çankaya Kapısı ise kontrollü olarak ikişer otobüsle trafiğe kapatılmıştır.

Meclis'te görevli izinde veya istirahatte olan Emniyet personelinin göreve gelmeleri sağlanmıştır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşülüp 30 adet kaleşnikov silah ve yeterli fişek alınmış, bir gün sonra ise 30 adet G3 
piyade tüfeği ve çelik yelek takviye yapılmıştır. 

Personele Külliyeye dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlike anında "VUR" emri verilmiştir.

Saat 00.37 itibari ile Çankaya Kapısı tarafından 4 adet,  Dikmen Caddesi üzerinden 8 adet, toplam 12 tank Meclis 
etrafında görülmüştür. 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından zaman zaman gelen taciz atışlarına nokta ve devriyelerimiz anında ateşe karşılık 
vermişlerdir. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 02.32 / 03.22 / 03.23 sıralarında uçak tarafından 3 defa bombalanmıştır. Sabaha kadar 

15’in üzerinde patlama sesi duyulmuştur. Ayrıca helikopter sekizin üzerinde ateş etmek suretiyle sorti yapmıştır. 

Helikopterin gece boyunca, gün ağarana kadar Külliyeyi taraması sırasında, polisimiz ateşle karşılık vermiş, Külliye tören 

alanına inmeye çalışan helikopterin inişi engellenmiştir.  

Bu patlamalar neticesinde, Ana Binada ve Ziyaretçi Kabul Salonunda büyük hasar meydana gelmiş, toplam 18 

personelimiz ile 1 vekil eşi ve çocuğu yaralanmıştır.

İlerleyen saatlerde vatandaş ve polisimiz tarafından bir adet ZPT zapt edilmiş, Dikmen Kapıda 1 gün bekletilmiştir.

O gece Sayın Meclis Başkanımız milletvekillerine haber göndererek Genel Kurulu açmış, Genel Kurul Meclis Başkanımızın 

Başkanlığında, 79’u AK PARTİ milletvekili, 15’i CHP milletvekili, 7’si MHP milletvekili olmak üzere 101 milletvekili ile 

çalışmalarına başlamıştır. Külliye'nin ilk bombalanmasından sonra Meclis çalışmalarına sığınakta devam etmiştir. 
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 Tayfun KARAKUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Polisi

O gece yani 15 Temmuz   Cuma akşamı istirahate ayrılmak üzere oturduğum semte geldiğimde merkezde oturan 
arkadaşlarımdan beni telefonla arayarak şehrin üzerinde uçakların alçaktan uçmaya başladığını haber aldım. Daha 
sonra ortak görev yazışma grubumuza konuyla alakalı arkadaşlarımızdan bilgilendirme mesajları gelmeye başladı 
saat 21.00 sıralarıydı. Ortada bir bilgi kirliliği bunun üzerine tanıdığım askerlerden basına yansıdığı gibi   bir tatbikat 
olup olmadığını öğrenmek üzere telefonla aradım hiçbir şeyden haberlerinin olmadığını öğrendim. Meclis'e yakın 
olan arkadaşlar uçakların alçalmaya başladığını ve Genelkurmay Başkanlığından silah sesleri geldiğini söylediler bu 
haber üzerine arkadaşım olan 112 deki başhekim yardımcısını aradım Genelkurmay’dan ambulans talebi olduğunu 
ancak kapıya giden ambulansa yaralı veya ölü verilmediğini ama ekibin yaralı veya ölü şahsı gördüğünü söyledi. Bu 
haberlerin doğrultusunda ortak grubumuzun yazışmaları ve sıralı amirlerimizi telefonla bilgilendirdik. Aynı bölgede 
oturan  meslektaşlarımla  organize olarak  birlikte hareket ederek arkalı önlü konvoy halinde  görev yerlerimize geçmek 
üzere yapılan çağrı üzerine saat 23.00 sıralarında Meclis'e geldim. Gelirken kullandığım güzergahta gördüğün tanklar 
ve onların önünde duran araçların üzerinden geçtiğini fark edince bu olay Atatürk Bulvarı Amerikan Büyükelçiliği 
köşesinde oldu olayın ciddiyetinin ve bir tatbikat olmadığının farkına vardım. Meclis'e geldiğimizde arkadaşlarla 
organize olarak sıralı amirlerimizin talimatıyla Meclis'in ön tarafı İçişleri Bakanlığına  bakan merdivenlerde mevzilendik. 
Meclis Koruma Daire Başkanlığımıza ait siyah doblo marka araçla tarafımıza otomatik silah ve mühimmat getirildi. Tam 
bu esnada Genelkurmay Başkanlığından rastgele açılan silah sesleri ve üzerimize gelen mermilerle olayın ciddiyetinin 
bir kez daha farkına vardık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanımızın cep telefonlarına gönderdiği                                              
23.34 saatli emir mesajın, gereğini yerine getirmek üzere mevzilerimizdeydik. Telsiz anonslarımızdan giriş kapılarına 
tankların yanaştığını da öğrendik. Bu esnada bir grup vatandaş Emniyet Genel Müdürlüğü önünden Genelkurmaya 
doğru ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe geçmiş ve yine telsiz anonslarından bunun bir darbe girişimi olduğunu 
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görevli olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına hiç kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğimizi amirlerimiz 
tarafından sürekli telsiz anonslarıyla  defaten uyarıldık. Ön tarafta çatışmalar sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanımızın Genel Kurulu açacağı ve Ana Binada görevli arkadaşların Genel Kurula gelmesi emrini aldık. Bende 
görev yerim olan Genel Kurula geldiğimde iktidar ve muhalefet milletvekillerinden oluşan yaklaşık 60-70 kişilik 
milletvekilleriyle Genel Kurul açıldı. Meclis Başkanımızın talimatıyla Genel Kurula alınan kameralarla oturumun canlı 
yayınlanması sağlandı konuşmalar devam ederken uçakların alçaktan uçuşları ve sonik patlamalarla kırılan camların 
seslerini ve dışarıdan gelen silah sesleri olayın vehametini anlatmaya yetiyordu. Konuşmalar devam ederken şiddetli 
bir patlamayla (uçaktan atılan 1. bomba) tavandan dökülen camlar ve parçalar neticesinde Meclis  Başkanımız, koruma 
amiri komiserimize   yöneldik. Meclis Başkanımız   ısrarla orada kalmak istediklerini beyan ettiler. İçeride bulunan 
bütün milletvekilleri salonu terk etmeyeceklerini öleceklerse burada öleceklerini ısrarla söylediler. Kendilerine alt 
katta yine bu çatı altında olacaklarını ve çalışmalarını orada yürütebileceklerini başkanlık koruma amiri komiserimize 
1 no’lu sığınağın bu amaçla yapıldığını ilettim kendisi ısrarla kalmak isteyen Meclis Başkanımıza durumu izah etti. 
Başkanlık kürsü arkasından alt katta bulunan 1 no’lu sığınağa inmelerine arkadaşlarımla birlikte öncülük ettim. Tüm 
milletvekilleri ve Meclis Başkanının Meclis Salonunu tahliyesinden kısa bir süre sonra güçlü bir bomba (uçaktan atılan 
2. bomba) üzerimizde patladı. Kalabalık  arasında çıkmak isteyen milletvekillerine ısrarla burada kalmaları ve güvenli 
olduğu çağrısını yaptık. Bu tahliye sonrasında asli görevim olan korumakla mükellef olduğumuz Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ni savunmak üzere 1 no'lu kapı önünden Atatürk Anıtı’nın olduğu noktaya geldim.

Her geçen dakika şiddetini artıran uçak ve helikopter saldırıları ve çaprazımızda bulunan Genelkurmay Başkanlığı 
Binası’ndan tarafımıza atılan izli mermiler vardı.

Çatışmaların yoğunlaştığı esnada 1 no'lu kapıya kadar geri çekilip daha sonra tekrar mukavemet göstermek amaçlı 
ön bahçe Atatürk büstünün olduğu yere kadar çıkıp alçalan helikoptere karşı ateşle karşılık verdik. Bu esnada şarapnel 
parçalarıyla yaralanan arkadaşlarımızdan iki tanesi iç kısma indirdiğimizde kendilerinin doktor olduğunu bildiğim 
Şanlıurfa Milletvekili Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba ve Eczacı olan Çorum Milletvekili Sayın Lütfiye İlksen Ceritoğlu 
Kurt'a   haber vererek arkadaşlarımıza ilk müdahalelerinin yapılması hususunu istedim. Arkadaşlarımıza yapılan ilk 
müdahaleden sonra Koruma Daire Başkanımız Sayın Nurullah Öztürk, arkadaşlarıma  kendilerini hastaneye sevk etmek 
istediklerini durumlarının nasıl olduğunu sorduğunda iki arkadaşımız “Başkanım biz buradayız bir yere gitmiyoruz 
sizinle birlikteyiz ve burada kalacağız öleceksek burada öleceğiz.” sözleri orada bulunan Başkanımız başta olmak üzere 
herkes için bu onurlu savunmanın ışığı oldu. 

Sabah gün ağarıncaya kadar devam eden bu çatışma ortamında en son çok daha yüksekten uçan iki savaş uçağıyla 
havadan yapılan saldırılar biraz olsun hafifledi. En son Genelkurmay Başkanlığı Binası'ndan gelen silah sesleri ve 
akabinde yine o binada bulunanlara teslim olun çağrıları bulunduğumuz noktaya kadar  ulaşıyordu. 

O  gece başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız olmak üzere; Meclis İdare Amirleri son ana kadar soğukkanlılıklarını 
koruyan ve bizlere yardımcı olan burada bulunan tüm milletvekillerine   ve en önemlisi tanklar ve kurşunlar önünde 
“Polis abi biz önüne duralım sana isabet etmesin.” diyen yüce milletimize  minnettarım.

Rabbim bu millete bir daha böyle bir gün yaşatmasın inşallah…   Saygılarımla.
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Coşkun ERGÜL

Anadolu Ajansı Parlamento Muhabiri

Dikmen’de oturuyorum. O gün saat 21.00 civarındaydı, savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını görünce, “Ne oluyor 

acaba?” diye pencerelere koştuk. Ben “Herhalde tatbikat var, ondan uçuyorlardır.” diye düşündüm. Fakat alçak uçuşların 

devam etmesi üzerine tedirgin olduk ve bir şeylerin ters gittiğini düşünmeye başladık. Ben de ne olduğunu anlamak 

için bir kaç telefon görüşmesi yaptım. Meclis Büromuzun WhatsApp grubu var, oradan, Meclis’e geçmemiz söylenince, 

AK PARTİ Grup Başkanvekillerini aradım, konuştuğum bir kaç kişi, ne olduğunu kendilerinin de anlamadığını söyledi. 

AK PARTİ grup başkanvekili İlknur İnceöz’le de konuştum. İlknur Hanım bana, Meclis’e geçtiklerini ve Genel Kurulu 

toplayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Meclis’e gitmek için arabayla yola çıktım.

Bu arada sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Dikmen Caddesi'ne çıktığımda polisler, Genelkurmay kavşağında çatışma 

olduğunu söyleyerek arabamla gitmeme izin vermediler. Bunun üzerine eve geçtim. Bir süre bekledikten sonra tekrar 

yola çıktım. Arabamla Dikmen Kapı'ya geldim, Meclis'e arabayla girmek mümkün değildi, girişleri kapatılmıştı. 

Bunun üzerine arabayı yolun kenarına park ederek polis noktasına koştum. Polisler milletvekili dışında kimseyi içeri 

alamayacaklarını söylediler. Bunun üzerine İlknur Hanım'ı tekrar aradım ve beni almadıklarını söyledim. O da beni içeri 

alacaklarını söyledi. Ben bu arada polis noktasında beklerken, darbeci askerler, Genelkurmay tarafından ateş etmeye 

başladılar, polisler de eğilmemizi söyledi. Hepsinin eli tetikdeydi. Eğilerek ve koşarak Ana Binaya geldim, ön kapıdan 

da Genel Kurul’a girdim. Normalde gazetecilerin Genel Kurul Salonuna, milletvekillerinin olduğu yerden girmesi yasak 

ama İlknur Hanım, önemli bir gün olduğu için Genel Kurul’a girmemi sağladı. Salona girince Başkanlık Divanı’nda 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı, salonda da iktidardan ve muhalefetten milletvekillerini gördüm, bazılarının üstünde, 

aceleyle geldiklerinden gömlek, ceket olmadığını, tişörtle geldiklerini farkettim.
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İsmail Kahraman’ın çağrısıyla AK PARTİ’den Mehmet Muş, CHP’den Özgür Özel, MHP’den Erkan Akçay Divana gelip 

konuştular. O anlarda ilginç şeyler de oldu, Özgür Özel tişörtle gelmişti, kürsüye çıkarken Meclis İdare Amiri Ahmet 

Gündoğdu Özgür Bey'e ceketini verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ kürsüde konuşurken bomba atıldı ve içerisini toz 

bulutu kapladı. İlk bombada Genel Kurul, çalışmalarına devam etti, ancak ikinci bomba daha şiddetli olunca sığınağa 

inilmesi gündeme geldi.

İkinci bomba atılınca muhalefet kulisine çıktım. Çünkü bomba o tarafa doğru atılmıştı.

Kuliste MHP’li Oktay Vural’ın, ağlayan oğluna sarıldığını ve “Allah büyüktür oğlum korkma.” diyerek oğlunu 

sakinleştirdiğini gördüm. Kafasından, kolundan yaralanan polisler de çay ocağının olduğu tarafa doğru geliyordu. Sonra 

öğrendik ki o bombada 12 polis yaralanmış, 2 polis de ilk ziyaretçi binasının oraya, bahçeye atılan bombada yaralanmış. 

Ben de bu arada Genel Kurulda ve kuliste olanları cep telefonumun kamerası ile çekiyorum.

Genel Kurul Salonuna tekrar girdim. Bekir Bozdağ, “Burada kalalım, gitmeyelim.” diyordu, ancak koruma müdürü, “Sizin 

güvenliğinizi sağlamam için sığınağa inmeniz gerekiyor.” diye ısrar edince, hep birlikte sığınağa inme kararı alındı. Bu 

arada Genel Kurul birden kapatılmadı, normal Meclis kapatılıyor gibi kapatıldı. Alt kattaki sığınağa indik, bir bomba 

daha atılınca onun da altında bir sığınak varmış, oraya indik.

Gündüz Genel Kurulun açılması ve orada okunması için bir bildirinin kaleme alınması gerektiği konuşuldu. Meclis Başkanı 

Kahraman, eski Meclis başkanları, grup başkanvekilleri ve bazı milletvekilleriyle bir odaya geçip bildiriyi hazırladılar. Biz 

de bir tane televizyon var, oradan gelişmeleri öğrenmeye çalışıyoruz. Ben bir yandan da çektiğim fotoğraf ve görüntüler 

ile haberleri ajansa iletmeye çalışıyorum. Sığınakta beklerken emniyet kuvvetleri zaman zaman Meclis Başkanına 

bilgi veriyorlardı. Helikopterle asker indirmeye çalıştıklarını ve Meclis polislerinin onları püskürttüğünü öğrendik. 

Sığınaktaki polisler, arkadaşları yukarıda çatışırken, sığınağın giriş kapılarını tutmuş, elleri tetikte bekliyordu. O anlar 

film sahnelerini andırıyordu.  Helikopterin tarama sesi ile çatışma seslerini duyabiliyorduk.

Sığınaktakilerin, kendilerini arayanlara sürekli olarak “İyiyim, bir şeyim yok.” dediğini hâlâ duyabiliyorum. O anlar, orada 

bulunanlar için çok zor anlardı. Çünkü arayan kişi, merak ediyor; sığınaktaki de iyi olduğunu arayana inandırmaya, 

endişeleri gidermeye çalışıyordu.

Sabaha doğru durumun biraz normale döndüğü, darbecilerin teslim olmaya başladığı haberleri gelince, herkeste 

moraller düzelmeye başladı. Korku değil ama bir endişe vardı, belki sevdiklerini bir daha göremeyecek olmanın 

hüznü vardı.

Sabah 7.00 civarında polise, yukarısının güvenli olup olmadığını sordum. Polisin, güvenli ama dikkatli olmam gerektiği 

uyarısıyla yukarı çıktım.

Binanın halini görünce büyük bir şok yaşadım. Özellikle Başbakanın makamının bulunduğu kat harabeye dönmüştü, 

iki beton kolonun demirleri görünüyordu. Oranın, kulislerin, bahçenin, Dikmen Kapı’da ele geçirilen tankın görüntü ve 

fotoğraflarını çekerek ajansa gönderdim. Sığınaktayken, bu kadar tahribat olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Oraları 
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görünce insanın küçük dilini yutası geliyor. Orada bulunan herkes için çok acı ve hüzünlü bir gündü. Yukarı çıkıp tabloyu 

gördükten sonra ne kadar büyük bir tehlike atlattığımızı görmüş oldum.

Milletvekillerinin o gece Meclis’e gelmesi, iktidarıyla muhalefetiyle birlik görüntüsü vermesi, Meclisi'ne sahip çıkması 

bence çok güzel bir tabloydu. Meclis; milletvekiliyle, personeliyle, basınıyla, başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin 

karşısında dimdik durmuş; milletvekilleri, milletinin vekilleri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Umarım bir daha 

böyle geceler, günler yaşamayız. Bütün millete geçmiş olsun. 
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Hande FIRAT

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi 
(Dönemin CNN Türk Ankara Temsilcisi)

15 Temmuz gecesi neler yaşadı? Cumhurbaşkanına FaceTime’la bağlanmak nasıl aklına geldi, onunla konuşurken ne 
hissetti? 11 yaşındaki kızı darbe girişiminden nasıl etkilendi? Darbe gecesinin haberciliğiyle öne çıkan ismi Doğan TV 
Ankara Temsilcisi Hande Fırat anlattı.

Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat 15 Temmuz darbe girişiminin gerçekleştiği geceyi Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşe 
Arman’a anlattı.

İşte o söyleşi:

Hande Fırat… Cesur, dürüst, gözükara bir haberci. Deneyimli ve soğukkanlı. Ve ayıptır söylemesi Sophia Loren kadar 
güzel. Bu mesleğe de âşık. Gece muhabirliğiyle başladı, 20 yıl boyunca televizyon haberciliğinin her alanında çalıştı. 
Sağlık muhabirliği, polis muhabirliği, millî eğitim muhabirliği, son olarak da uzun yıllar başbakanlık muhabirliği yaptı. 
Şimdi CNN Türk Ankara ondan soruluyor.

15 Temmuz darbe girişiminde muhteşem bir gazetecilik yaptı, Cumhurbaşkanıyla FaceTime üzerinden konuştu ve darbe 
girişiminin gidişatını değiştirdi. Hande Fırat’ı yakaladım, sordum…

CNN Türk’ün Ankara temsilcisisin. Darbe girişiminde öne çıkan kadınsın. Seni tebrik ediyorum, bence harika bir 
habercilik yaptın.

- Teşekkür ederim. Ben sadece sorumlu gazetecilik ne gerektiriyorsa, onu yaptım.

Hadi o kâbus gecesine dönelim. Ne oldu? Nasıl oldu?

- Aslında normal, sakin bir gündü. İş bitti. Çıktım kanaldan, ailemle, kızım Nehir’le yemeğe gittik. Günaydın’a. Yemekten 
sonra eve geçtik, telefonum çaldı. Haber müdürüm Dicle aradı, “Tuhaf bir hareketlilik var. Haberin olsun!” dedi.
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Sen ne yaptın?

- Her habercinin yapacağını! Tek tek haber kaynaklarımı aramaya başladım. MİT’ten, emniyetten, askerden… “Evet, 
bir tuhaflık var. Biz de algılamaya çalışıyoruz.” dediler. Ben sağı solu ararken, İstanbul’dan Erdoğan Aktaş aradı, “Hande” 
dedi, “Boğaz Köprüsü’nde askerler görülmüş!” Ben tekrar haber kaynaklarıma döndüm. Ve kanala geçmeye karar 
verdim. O sırada yoldan sürekli siyasetçileri arıyorum. Kimsenin bir şeyden haberi yok.

Senin daha önce bir darbe tecrüben var mı?

- Ben 1974’lüyüm. 12 Eylül’de 6 yaşındaydım. Esat’ta oturuyorduk, lastikler mastikler bizim kapının önünde yakılırdı. 
Çatışma olduğunda, anneannemin, kardeşimle beni ellerimizden tutarak kaçırdığını, dükkânların içinde saklandığımızı 
bilirim. Darbe tecrübem bu kadar. Ama yaptığım iş sebebiyle okuyan bir kadınım…

Kanala doğru gidiyorsun, ne geçiyor içinden?

- Haber konusunda hastalıklı biriyim ben! Ne olduğunu öğrenmeye kilitlendim. Bu arada CNN ekranında, ufak ufak 
“Asker sokakta” lafları dönmeye başladı. İlk anlar. Köprünün üstü…

O görüntüyü görünce ne hissettin?

- Şok geçirdim! “Anormal bir durum var. İşin aslı nedir? Öğren!” İçimdeki ses bunu söylüyor. Türkiye genelinde tanıdığım 
birtakım askerî yetkililer var, onları aramaya başladım. Çünkü Genelkurmay Karargâhındaki haber kaynaklarım 
telefonumu açmıyor. Oysa iyidir diyaloğumuz. Türkiye genelindeki askerî yetkililerle konuştuğumda, “Hande, asker bir 
işe kalkıştı. Çok uzun bir gece olacak! Ama daha neyin ne olduğu belli değil. Komutanlar işin içinde olmayabilir.” dediler. 
Başkalarını da aramaya başladım. Başbakanlığın hiçbir şeyden haberi yoktu. Bakanlarla konuşuyorum, onlar bana 
soruyor, “N’oluyor Hande?” diye. O arada ben Aydın Bey’i aradım, Aydın Doğan’ı. Dedim ki, “Ankara çok karışık. Askerler 
sokağa çıkıyor. Hatta, ‘Darbe oluyor!’ diyenler var. Bunların hiçbiri resmî değil. Ekrana da yansımış değil. Ama bir tuhaflık 
var. Çözmeye çalışıyoruz. Komutanlara ulaşamıyorum. Genelkurmay Karargâhı’ndaki yakın haber kaynaklarımın 
hiçbirine ulaşamıyorum. Siyasetçilerin de haberi yok.” Aydın Bey bana “Kızım” dedi, “Hepinize güç diliyorum. İyi 
gazetecilik yapın ve kesinlikle demokrasinin içinde kalın. Demokrasinin yanından ayrılmayın.” Aynen böyle dedi. Bu, 
bana çok cesaret verdi. Sonuna kadar bizi destekleyen bir patronumuz var. Ve tavrı net: “Demokrasinin içinde kalın!”

Sonra?

- CNN Türk Ankara olarak bir WhatsApp grubumuz var, hemen bütün arkadaşlara yazdım, bütün muhabirlere görev 
dağılımı yapıldı. Bunların hepsi, 10-15 dakika içinde oluyor. “Serhat, Genelkurmay’a gitsin, Murat şuraya gitsin, öbürü 
buraya gitsin, teknik ekip gelsin, herkes yayına hazırlansın!” 

Hep böyle hızlı mısın?

- Evet, çünkü ölesiye sevdiğim bir işim var. İş gibi gelmiyor. Biz, bütün ekip, o kanalda sadece çalışmıyoruz, orada 
yaşıyoruz! O yüzden hızlıyız ve işimize bağlıyız. Derken haberler akmaya başladı. Hepsi, “Ankara’dan son dakika.” diye 
yayına gidiyordu. Fakat o da ne! Jetler havalandı. Bu arada, öğrendik ki bizim muhabirlerimizin oldukları yerlere de ateş 
açılıyor. Can güvenlikleri gittikçe yok olmaya başladı. Bir taraftan onları düşünüyorum. Kendini yere atanlar, çimlerde 
sürünenler, hastaneye sığınanlar. Hem onlarla haberleşiyorum hem yayın masasındaki telefonlarla konuşuyorum.
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Cumhurbaşkanlığını da arıyorsun…

- Tabii ki… Sonunda ulaştım Hasan’a. Cumhurbaşkanının Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a. “İyi misiniz? Ne oluyor, 
ne bitiyor?” dedim. “Marmaris’teyiz, biz de anlamaya çalışıyoruz.” dedi. İlk konuşma bu. “Karşılıklı haberleşelim.” diye 
kapattık. Cumhurbaşkanı iyi, Marmaris’te ve dönmüyor. Bunlar da ekrana girdi. Fakat biz o sırada, Cumhurbaşkanına 
yönelik harekât için iki helikopterin havalandığını filan bilmiyoruz. Bir daha aradım. “Hasan ne yapacaksınız?” dedim. 
Henüz bombalar atılmıyordu ama taramalar vardı. “Hande açıklama yapacağız!” dedi. “Peki. Canlı yayın organize 
ediyorum o zaman!” dedim. Biz zannediyoruz ki, açıklama için oraya Doğan Haber Ajansı’ndan birilerini yollayabileceğiz. 
Marmaris’e saldırı olacağından haberimiz yok tabii…

Gecenin ilk saatleri bunlar…

- Evet. Hatta “Son dakika” yazdırdım, “Cumhurbaşkanı açıklama yapacak.” diye. Elçin’e de “İstanbul’la konuşun, Doğan 
Haber Ajansı, Cumhurbaşkanının bulunduğu yere, Marmaris’e geçsin!” dedim. Fakat bu arada hareketlenme artıyor. 
Yayındayız, birden fark ettim ki, bir saat geçmiş ama Cumhurbaşkanlığından ne bir açıklama var ne de başka bir şey. 
Abdulkadir’le yan yana oturuyoruz. İstanbul da kendi arasında konuşuyor. “Ya” dedim, “Cumhurbaşkanı açıklama 
yapacaktı, ne oldu acaba?” Ama biz o sırada hâlâ Cumhurbaşkanına saldırı olduğunu, onların Marmaris’teki otelden 
ayrılıp Dalaman’a geçtiklerini bilmiyoruz. Kimse bilmiyor.

Peki ne yaptınız?

- Hasan’ı tekrar aradım, “Açıklama yapacaktınız ne oldu?” dedim. Sesi bir tuhaftı. “Pek öyle gelişmedi olaylar Hande.” 
dedi. “Ne oldu?” dedim. “Açıklama yapacak durum yok, biz Periscope’tan yayın yaptık!” dedi. “Periscope’tan ne yayını ya? 
Hiçbirimizin haberi yok! Nereden alacağız biz o yayını?” dedim, “Cumhurbaşkanı konuştuysa mutlaka vermeniz lazım.” 
dedim. “Periscope’un varsa Periscope’tan yayın yap!” dedi. Benim o beyaz telefonda da Periscope yok ama FaceTime var. 
Çünkü 11 yaşındaki kızım Nehir bir FaceTime canavarı. Onunla öyle haberleşiyoruz. “Ya” dedim, “Bize konuşsun o zaman 
Cumhurbaşkanı!” O kadar ısrar ettim, o kadar ısrar ettim ki, “Dur” dedi Hasan, “Beyefendiye bir sorayım.”

Sonra?

- Sonra valla telefonum çaldı. Hasan, “Hande tamam, FaceTime yapalım.” dedi.

Yani aklına o anda FaceTime, kızından dolayı mı geldi?

- Aynen öyle! 11 yaşında herkese, her şeye yetişen, çok akıllı bir kızım var. Haberci olduğum için de çalışma saatlerim 
anormal. Ben eşimle de ayrıyım. Hayatımızı FaceTime kurtarıyor. O babasıyla bir yere gittiğinde de Facetime’dan 
haberleşiyoruz. Hayatımızın bir parçası. Bir de, biliyorsun, yeni nesil bu akıllı telefon kullanımına çok hâkim. İster istemez 
sen de öğreniyorsun. Hemen açtım FaceTime’ı önce ve işte karşımda…. Önde Hasan Doğan, arkada Cumhurbaşkanı. 
Ben bu arada da kimseye bir şey söylememiştim.

Stüdyonun içindesin, kimsenin haberi yok, elindeki telefondan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görüyorsun, öyle mi?

- Evet öyle! Onlar da birazdan Cumhurbaşkanının sesini duydular. Herkes küçük bir şaşkınlık geçirdi. Hatta büyük bir 
şaşkınlık. Sonra da hepinizin dinlediği o konuşma gerçekleşti.
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Hep böyle pratik misin?

- Evet.

Peki sen şaşırmadın mı?

- Şaşırmaz olur muyum? “Yok ya bana da bağlanmaz herhalde.” diye düşünüyordum. Ama bağlandı.

Sence neden sana konuştu?

- Hiçbir özel nedeni yok bence. Aramak ve ısrar etmekle ilgili. Ben sonra CNN International’da da dinledim 
Cumhurbaşkanını. Galiba onların, ulusal kanallara çıkmakla ilgili birtakım girişimleri olmuş, ben öyle algıladım 
sözlerinden. Ama çıkamamışlar, bir sorun yaşanmış, ne olduğunu bilmiyorum.   Benim o an, tek derdim Cumhurbaşkanının 
o gece konuşmasıydı, dünyanın her yerinde büyük haberdir.

Ve sen hızlı, ısrarcı ve pratik davrandın. Öbürleri prosedüre takıldılar öyle mi?

- Muhtemelen öyle. Kimin ne yaşadığını bilmiyorum. O an, işin boyutunu da algılayamıyorduk. Haberci içgüdüsüyle o an, 
Cumhurbaşkanının konuşmasına gecenin en büyük haberi diye bakıyordum. Amacım, haberi almak ve Cumhurbaşkanını 
ilk konuşturan kanal olmaktı.

Güya darbe kurguymuş, röportaj da kurguymuş!

Bu konuşma sence gidişatı nasıl etkiledi?

- Valla, o gece bunun değerlendirmesini yapamazdım ama şu an görüyorum ki, gerçekten önemli. Bir defa şu: Evet, 
Türkiye’de acayip işler oluyor. 2016 yılında birileri darbe yapmaya kalkıyor. Silahlar, uçaklar, helikopterler havada. 
Herkes Cumhurbaşkanının yaşayıp yaşamadığını, iyi olup olmadığını, görevinin başında olup olmadığını merak ediyor. 
Bir defa en kritiği buydu. Biz, onun görüntüsünü verebildik. Bu açıdan çok önemli. Yani Cumhurbaşkanı yaşıyor ve 
görevinin başında. Üstelik iyi. Ona bir saldırı gerçekleştiği halde. Artı mesajları da çok iyiydi. Bence Türk siyasi tarihinin 
en önemli devlet adamlarından biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve o gece verdiği mesajlarla bütün bu 
felaketi bambaşka bir yöne çevirdi. 

Neydi o mesajlar?

- “Demokrasiye sahip çıkın!” demesi. Bu mesaj, tamamen darbenin gidişatını değiştirdi. Şimdi şimdi öğreniyoruz ki 
biz, aslında bu iş sabah 03.00’te yapılacakmış. 03.00 ile 06.00 arasında memlekette herkesi paketleyeceklerdi, sabah 
06.00’da da sıkıyönetim ilan edilmiş olacaktı. 

Ama bunu MİT öğleden sonra 16.00’da öğreniyor değil mi?

- Evet, o haberi de ilk veren benim. Saat 16.00’da bir istihbarat geliyor MİT’e. Ama bu istihbarat, “Darbe olacak, 
Genelkurmayı basacaklar.” istihbaratı değil. Sadece “Kara Havacılık Okulu’nda bir hareketlilik var istihbaratı. Saat 
16.30’da da MİT Müsteşarıyla görüşülüyor. Bu bilgi, kendisine iletiliyor. 18.30’a kadar da Genelkurmay Karargâhında 
kapsamlı bir toplantı yapılıyor. Genelkurmay Başkanı, İkinci Başkan, Kara Kuvvetleri Komutanı ve MİT Müsteşarı bu 
bilgiyi değerlendiriyorlar. Bu arada Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanını, o Kara Havacılık binasına 
gönderiyor ve diyor ki, “Git bakalım, oralarda bir dolan, var mı böyle bir şey?” Kara Kuvvetleri Komutanı gidiyor, bir 
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süre orada kalıyor, oradaki komutandan bilgi alıyor. Genelkurmay Başkanının yanına gidiyor, diyor ki, “Bir hareketlilik 
yok. Her şey sakin!” Buna rağmen birtakım kararlar ve tedbirler alıyorlar. “Askeri uçaklar havalanmasın. Zırhlı araçlar 
emirsiz çıkmasın.” gibi. Bu emirleri de birliklere gönderiyorlar. Yani “Bir-iki istihbarat aldık. Hareketlilik var dendi. Kuvvet 
Komutanını gönderdik bakmaya ama bir şey tespit edemedik, buna rağmen önlem aldık ama sonuç olarak, söylentileri 
somut bir şeye dönüştüremedik!” Ayrıca konuştuğum herkes şunu söylüyor: “Genelkurmay Karargâhının içinde baskın 
yiyeceğimizi de öngöremedik!” Gerçekten acayip işler döndü o gece Türkiye’de, Ankara’da ve İstanbul’da.

Ne kadar heyecanlandın Cumhurbaşkanıyla konuşurken?

- Ee çok. Bir de gergindim. Şunun için: Darbe dediğimiz şey, insanların ölmesi. Ateş açılıyor, tepemizden F-16 uçuyor, 
kızım telefon açıyor, “Korkuyorum, ne zaman işin bitecek, ne zaman geleceksin?” diyor. Korktum tabii. İşin çok kötü 
yerlere varabileceği ihtimali beni aşırı korkuttu. 

Ama tereddüt ediyor gibi de durmuyordun. Bu güvenin sebebi ne? Tecrübe mi kişilik mi?

- İkisi de. Ama daha çok kişilik. Soğukkanlı bir insanım. 

Cumhurbaşkanı konuşmaya başladığı anda, Türkiye’de farklı bir tarih yazıldı. Sen bunun farkında mıydın?

- Evet farkındaydım. Şunu söyleyeyim, muhtemelen beni çok eleştirenler de var ama doğru bildiğimi yaptım. Tamam 
gazetecilik yaptım, insanlığımı da es geçemeyeceğim. Bugünlerde her yerden telefon alıyorum. Muhalefetten, 
iktidardan, işadamlarından, normal vatandaştan. Çiçek yollayanlar bile çıkıyor. “İmza: Vatandaş” diye. Tehdit edip, 
hakaret edenler de yok değil. Bir bakan aradı. “Hande” dedi, “Seni yıllardır tanıyoruz. Bütün röportajlarında Sayın 
Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Bakan ifadesini kullanırsın. Hayatında ilk kez, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız’ dedin”. 
Doğru. Bunu yaptım Ayşe. “Sayın Cumhurbaşkanımız” diye hitap ettim… 

İçinden mi geldi o anda?

- Evet, çünkü 2016’dayız. Ve ben gerçekten, Suriye olmak istemiyorum. Hiçbir koşulda. Benim bir kızım var, hepimizin 
çocukları var. Şöyle düşün, iki gün önce hepimiz Pokemon Go konuşuyorduk. Çoğumuz İngilizce biliyoruz, Almanca, 
Fransızca öğreniyoruz. Yabancı dizileri, Türk dizilerini takip ediyoruz, dünyayı izliyoruz. Tatil planlarımız var. Hayallerimiz 
var. Deli gibi kitap okuyoruz. Dünyanın her yeriyle görüntülü konuşuyoruz. Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Çağdaş 
insanlarız. Biz Afrika’da açlık çeken bir ülke değiliz. Ya da bombaların altında bir ülke değildik. Demokrasi büyük bir 
güzellik ve biz ona sahip çıkmalıyız. Benim çocuğum başka türlü yaşamamalı. Benim derken, senin çocuğun, öbürünün 
çocuğu. Sen de böyle yaşamamalısın, ben de böyle yaşamamalıyım. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız dedim.

Dediğin gibi, sevenlerin kadar sevmeyenlerin de var. Ekşi Sözlük’te mesela, “Hükümet yanlısı. Ödülünü alır mutlaka!” 
diye yazdılar. Buna cevabın ne?

- Valla, beni hiç ilgilendirmiyor. Yanıt verme gereği bile hissetmedim. Düşünsene şunu bile dediler: Güya beraber 
planlamışız. Bu darbe bir kurguymuş, röportaj da bir kurguymuş. E yok artık! Kimseye bunun aksini ispat etmek zorunda 
değilim. Yaşadıklarımı ben biliyorum, Ankara’daki bütün haberciler biliyor. Herkesin gözü önünde yaşandı zaten.

250 bin dolarlık özgürlük telefonu.
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O telefona Suudi bir işadamı, 250 bin dolar vermiş ve adını ‘Özgürlük Telefonu’ koymuş. Telefonun da meşhur oldu. Ne 
diyorsun?

- Ne diyeceğim, güldüm geçtim. Biz hiç uyumadık o gece. Çoğu zaman sığınaktaydık. Sabah Twitter’a bir gireyim bakayım 
dediğimde, inanılmaz bir şey oldu. Birdenbire takipçilerim artmaya başladı. Ve Arabistan’dan, Mısır’dan, Suriye’den, 
Lübnan’dan, Kuveyt’ten, İsrail ve Yunanistan’dan deli gibi mesajlar yağmaya başladı. “FaceTime’la demokrasiyi savundu! 
Tanklara, uçaklara rağmen gazetecilik yaptı.” gibi mesajlar vardı. İlerleyen saatlerde İngilizce bir mesaj geldi. Ben Arapça 
bilmiyorum. “Hande Hanım okuyor musunuz, bir Suudi işadamı telefonunuza 250 bin dolar teklif ediyor. Adını ‘Özgürlük 
Telefonu’ koydu.” diye.

Ne yaptın?

- Ciddiye bile almadım. Yanıt da vermedim. Dünyanın pek çok yerinden televizyonlar, gazeteler konuşmak istediler. 
Bild’e, El Cezire’ye röportaj verdim. Yunan gazetelerine, İsrail ve Amerikan gazetelerine de… Acayip bir ilgi var.

Çocuklarımız travma yaşadı.

Nehir “Darbe ne demek?” diye sorduğunda nasıl açıkladın?

- Çok zorlandım. “Nehir” dedim, “Bizim bütün askerimiz böyle değil. Askerin içinde bir grup yaptı bunu. O grup, yönetimi 
ele geçirmeye çalıştı. Ama insanları öldürdüler. Böyle insanlar her yerde çıkabilir. Ama herkes kötü demek değildir.” diye 
anlatmaya ve güven vermeye çalıştım. Bu psikoloji eminim diğer çocuklarda da vardır. Uçak sesinden nefret ediyor artık. 
“Yine mi başladı anne?” diyor. “Hayır Nehir, bir şey yok!” diyorum.

Yazık, çocuklarımızın hepsi ağır bir travma yaşadı.

-Bu meselede, herkesin alması gereken dersler var. Hepimizin. Eminim siyaset de, siyasiler de, gerçekten özgür, doğru 
yollarla yapılan yayıncılığın ne kadar önemli olduğunu görmüştür. Her kurumda iyi ve kötü insanlar olabilir ama genel 
olarak baktığımızda, biz işimizi yapmak istiyoruz ve işimizi iyi yapıyoruz. Hep de öyle yaptık. İşimizi, her koşulda yapıyor 
olabilmek önemli. Çünkü biz, işimizi yaptığımız sürece evrensel değer demokrasiyse, demokrasinin yanında duruyoruz. 
İfade özgürlüğüyse, ifade özgürlüğünün yanında duruyoruz. Hep doğru olan kazanıyor ve insanlara doğruyu vermek 
çok önemli.

Kendini nasıl hissediyorsun? “Darbeye karşı onurlu davranışta bulundum.” diye mi, “Ben bir haberciyim, haber verdim.” mi?

- İkisi bir arada. Geldiğim noktada, evet haberi verdim. İkinci olarak da şunu düşünüyorum: Ben darbeye karşı tavrımı da 
zaten belli ettim. Tavrım demokrasiden yana, seçilmiş bir cumhurbaşkanı ve seçilmiş bir hükûmetten yana. 
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