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Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tari-
hinde bir darbe girişimiyle karşı 
karşıya kalmış ve Allah Teâlâ’ya 

hamd olsun seçilmiş idarecilerimizin 
dirayeti ve halkımızın tarihte az rast-
lanır bir kahramanlıkla, canı pahasına 
mücadelesiyle püskürtülmüştür.

Ülkemizin üzerine gizli ve karanlık 
planlar yapıp pusu kuranlar kendileri 
tuzağa düşmüş, Cenab-ı Mevlâ’ nın 
yardımıyla oyunları bozulmuştur.

Müberra kitabımız Kur’an-ı Ke-
rim’de mealen buyurur ki;

“Tuzak kurdular; Allah da onların tu-
zaklarını bozdu. Allah tuzak kuranla-
rın hayırlısıdır.”

Fitne ve fesat tohumları ekerek 
halkın refahını ve birliğini bozmaya 
çalışanlar emellerine ulaşamamış 
Milli şuurla, birlik beraberlikle def 
edilmiştir.

Şüphesiz 15 Temmuz Darbe Girişi-
mi cinnetinden alacağımız dersler 
çoktur; Öncelikle çok kısa zamanda 
halkımızın aynı gaye ve ruh ile şer 
odaklarına karşı direnişe geçmesi, 
sonrasında da ülkemizin uzun yıllar-
dır arzulanan birlik ortamının sağlan-
mış olması sevindiricidir. Bu büyük 
bir nimettir. Millet olarak bu nimetin 
şükrünü eda etmeli, farkında olmalı-
yız. inşallah o zaman birliğimiz daha 
da pekişecek, güçlenecektir.

Yine çıkaracağımız bir başka ders de 
“derunî sükûnet’ diye tarif edebile-
ceğimiz sabır ve metanetimizdir. 

Tarih boyu edindiğimiz tecrübeler-
den ve özellikle bu coğrafyayı dua-
larıyla yoğurmuş gönül erlerinden 
miras olan bu güzel hasletimizi ko-
rumalı, hiçbir fitne odağının tahrik-
lerine aldanmamalıyız.

Tarihimizin her bir sayfası kahra-
manlıkla doludur, sadece düzenli 

ordular halinde değil, milletçe de 
büyük ordulara karşı direndik, 93 
Harbin’ de, Erzurum, Aziziye’de mil-
letçe hep birlikte savaştık. Kadın er-
kek yaşlı genç... Sonra Maraş, Urfa, 
Antep’ten Fransızlar’ı sürdük. Ve 
daha niceleri..

Tarih bizden uzak değil, biz de tarih-
ten.. 15 Temmuz 2016’da yaşadık-
larımız tarih kitaplarında okuduğu-
muz kahramanlık destanlarından bir 
destandı. Üzerinden tam on beş ay 
geçmişken yeniden analım 15 Tem-
muz’u. Nasıl anlamamız gerektiğini 
ve bu ruhu yarına nasıl bırakacağı-
mızı konuşalım bu vesileyle. Aziz ve 
Kahraman 15 Temmuz şehitlerimizi 
dualarla yad ediyoruz. Şehit yakın-
larımızın, yetimlerimizin ve gazileri-
mizin her zaman yanındayız.

Yüce Rabbimizden fedakar milleti-
mizi ve vatanımızı muhafaza etme-
sini niyaz ediyoruz.
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