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Basın Açıklaması
„Kahraman milletimiz, Türkiye’nin Mısır olmadığını
ve asla Mısır olmayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.“
15. Temmuz 2016, Cuma akşamı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki paralel yapı terör örgütü
mensuplarının başlattığı darbe girişimini haber alır almaz, Almanya’daki birçok sivil toplum
kuruluşunun da yaptığı gibi, sosyal medya üzerinden Hessen Eyaleti’ndeki vatandaşlarımızı
mobilize ederek, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu önünde miting düzenledik. Gece geç
saatlere kadar Frankfurt Başkonsolosluğu önünde yaklaşık 2500 vatandaşımızla birlikte
düzenlediğimiz "Milli iradeye sahip çık" mitingimizde, tıpkı Türkiye çapında milletimizin darbe
girişimine karşı cesur ve dik duruşu ve milli iradeye sahip çıkması gibi, bizler de Almanya’nın
birçok şehrinden ve Frankfurt’tan, hiç tereddüt etmeden ve „Bekle, gör, ona göre hareket et“
gibi kaypak anlayışlara tenezzül etmeden, darbeye karşı dik duruşumuzu ve milli iradeye
sahip çıkısımızı tüm Almanya’ya ve dünyaya ilan ettik.
Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren, Frankfurt’ta yaptığım konuşmada, "Türkiye,
1960'ların, 1980'lerin, 1990'ların Türkiyesi değildir. Türkiye, Mısır da değildir. Böyle
düşünerek, darbe girişiminde bulunanlar büyük bir yanılgı içindedirler ve hüsrana
uğrayacaklardır. Millet, milli iradesine sahip çıkmıştır. 1960 Darbesi’ni yapanlar bugün
toprağın altındadırlar. 1980 Darbesi’ni yapanlar da, bugün toprağın altındadırlar. 28. Şubat
Darbesi’ni yapanlar da bugün toprağın altındadırlar. Hepsi lanetle anılmaktadırlar. Ama onlara
karşı duranlar, bugün onurlarıyla dimdik ayaktadırlar. Allah’a yemin ederim ki, bu darbe
girişiminde bulunanlar da, asla başarılı olamayacaklardır ve kendi darbe girişimlerinin altında
kalacaklardır. Bizler millet olarak dik durdukça ve bu darbecilere boyun eğmedikçe, Allah’ın
izniyle, darbeciler geldikleri gibi gideceklerdir. Bu gece başlattıkları bu darbe girişimi, Allah’in
izniyle, bu sabaha kadar devam etmeyecektir. Hangi renkten ve hangi siyasi görüşten olursak
olalım, bizler bugün burada millet olarak, hep birlikte ve hep beraber, milli iradeye sahip
çıktığımızı ve darbecilere asla boyun eğmeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ediyoruz…",
diyerek, darbe girişimine karşı net tavrımızı ortaya koyduk.
Frankfurt Başkonsolosluğu önünde birçok STK ve vatandaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz
"Milli iradeye sahip çık" mitinginde, başkanı olduğum İRH/Hessen İslam Cemaati yönetim
kurulu üyemiz Dr. Mahmut Ay öncülüğünde, Kur’an tilavetleri, zikirler, dualar, marşlar ve
1/2

sloganlarla miting meydanı coşkulu bir şölene dönüşmüştür. Bu mitinge destek veren ve
katılan tüm STK temsilcilerine ve vatandaşlarımıza takdir ve şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye’deki 78 milyon insanımız gibi, Avrupa’da yaşayan Türkiyeliler olarak bizler de, Allah’a
şükürler olsun, darbeye karşı duruş ve milli iradeye sahip çıkma imtihanını ve testini başarıyla
geçtik.
Gecenin geç saatlerinde, sabaha karşı, Allah’in izni ve milletimizin topyekün dik ve onurlu
duruşuyla, bu hain ve alçak darbe girişimi, Allah’a hamdolsun ki, akamete uğramıştır. Bu
darbe girişiminde yer alan ve destek olan binlerce hain tutuklanmış ve yargıya havale
edilmiştir. Bu darbe girişimi süresince, darbeciler tarafından şehit edilmiş olan emniyet
görevlisi, asker ve sivil tüm kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle anıyor, yaralanmış
gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm milletimizin başı sağolsun ve tüm milletimize geçmiş
olsun diyoruz.
Fetö/Fetullahçı Terör Örgütü, siyasi oyunlarla ve hukuk darbeleriyle ulaşamadıkları
hedeflerine son bir çırpınışla, askeriye içinde darbe teşebbüsünde bulunarak, askerin bir
bölümünü milli iradeye, millete ve milletin seçtiği cumhurbaşkanına, hükümete ve meclise
karşı darbeye yönlendirmiştir. Yıllardır milletin dini ve milli duygularını sömürmüş olan
Fetullahçı Terör Örgütü, vatana ve millete ihaneti 15. Temmuz tarihi itibariyle zirve yapmış ve
milletin ordusunun silahlarını, tanklarını ve uçaklarını milletin meşru temsilcisi Sayın
Cumhurbaşkanımız’a, Sayın Genelkurmay Başkanımız’a, emniyet görevlilerimize ve milletin
üzerine çevirttirecek ve ateş ettirecek kadar alçaklaşmıştır. 15. Temmuz darbe girişimi, birkez
daha tüm açıklığıyla ve hiçbir tereddüte mahal bırakmadan ispat etmiştir ki, Fetullahçı Terör
Örgütü, en az PKK ve DAEŞ kadar, hatta onlardan da daha tehlikeli, gözü dönmüş ve alçak
bir terör örgütüdür. Allah'a şükürler olsun ki, bu ihanet çetesi bu darbe girişiminde hüsrana
ve hezimete uğramıştır. Bu darbe girişiminin hayırlı sonucu ise, bu terör örgütünün gerçek
yüzünün bütün açıklığıyla ortaya çıkmış olmasıdır. Bu darbe girişimi sonunda, Allah’ın izniyle,
Türkiye daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Onurlu ve kahraman milletimiz, 15.
Temmuz tarihini tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir kahramanlık ve milli iradeye sahip çıkış
destanı olarak kaydetmiştir. Bu onurlu ve kahraman milletimizle onur duyuyor ve kahraman
milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.
17. Temmuz 2016
Ramazan Kuruyüz
İRH/Hessen Eyaleti İslam Cemaati Başkanı
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