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15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü 
tarafından vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin 
birliğini, anayasal düzenimizi ve demokrasimizi 
hedef alan bir darbe girişimine maruz kaldık. 

Vatanımıza ve milletimize karşı yapılan bu ihanet sırasında, 
milletimizin iradesinin yegane temsilcisi olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi bombalandı. Devletimizi ve birliğimizi temsil 
eden seçilmiş Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın canına 
kastedildi. 
Hainler devleti korumak ve kollamak üzere yükümlü olan 
güvenlik kurumlarımıza saldırıp,  milletimize ait uçakları, 
tankları ve silahları yine milletimize karşı kullandı. Kısaca, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine tarihte görülmemiş 
bir ihanete kalkışmışlardır. 

Geçmişi kahramanlıklarla dolu olan milletimiz 
Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan 
önderliğinde yekvücut olmuş, hain darbe girişimine karşı ikinci 
bir Çanakkale Ruhu, İkinci bir İstiklal Mücadelesi ile darbe 
girişimini bertaraf etmiştir. Bu süreçte dünyaya örnek bir duruş 
sergileyen Türk Milleti, bundan sonra da demokrasi ve milli 
iradeye yönelecek her türlü tehdide aynı azim ve kararlılıkla 
karşı duracağını en açık şekilde göstermiştir. Milletimizin azim 
ve kararlılığı, devletimizin gücü Türkiye üzerine yapılan bütün 
planları bozmuştur.

Çorum Belediyesi olarak gündüz görevimizin başında, gece 
meydanlarda 27 akşam demokrasi nöbetlerine devam ettik. Vatan 
topraklarımızı ve geleceğimizi işgale yönelik bu darbe girişimine 
bütün gücümüzle karşı durduk. Türkiye’nin istiklal ve istikbal 
mücadelesinde tek vücut olan milletimize, 79 milyonu birleştiren 
ve meydanları işaret eden Cumhurbaşkanımıza, soğukkanlılığını 
hiç kaybetmeden süreci en olgun biçimde ve cesurca yürüten 
Başbakanımıza, siyaset üstü bir tavırla hareket eden siyasi parti 
liderlerimize ve hepsinin üstünde kendi inisiyatifi ile sokaklara 
dökülen, yolları tutan, tankları durduran büyük Türk milletine 
teşekkür ediyorum.  

İslam coğrafyasında, gönül bağımızın olduğu ülkelerde 
Türkiye için, ümmet bilinci ile dua eden bütün kardeşlerimize 
minnettarız. 

15 Temmuz darbe kalkışmasında devlet ve millet için canını feda 
eden şehitlerimize Allah´tan rahmet, kahraman gazilerimize acil 
şifalar diliyorum. Her birinin destanı yazılacak ve bundan sonra 
gelen nesiller tarafından da hayırla yad edileceklerdir. Şehit ve 
gazilerimizin milletin kaderindeki yeri ve fedakârlıkları asla 
unutulmayacak ve hepsi aramızda yaşamaya devam edecektir.

Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin…

MUZAFFER KÜLCÜ
belediye başkanı
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ÇORUM HALKI

Darbe kalkışmasının duyulmaya başladığı ilk andan 
itibaren Çorum halkı Saat Kulesi meydanına akın ede-
rek milli iradeye sahip çıktı. Meydanda toplanan on 
binlerce vatandaş, sabaha kadar gözlerini kırpmadan 
demokrasi nöbeti tuttu. 

MEYDANLARA iNDi

Saat Kulesi meydanında toplanan on 
binler yaşanan tüm gelişmeleri Ço-
rum Belediyesi tarafından kurulan dev 

ekranlardan takip etti. Belediye Basın Birimi 
tarafından yaşanan tüm gelişmeler an be an 
ekranlara yansıtılırken Çorum halkı darbe 
kalkışmasını ve darbeye karşı Türk halkının 
gösterdiği kahramanca duruşu dev ekran-
lardan izleme imkanı buldu.
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Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 15 
Temmuz darbe girişiminin duyul-
ması ile birlikte tüm Çorum halkı ile 
birlikte sokakları doldurdu. 
Darbe gecesi Çorum halkına hita-

ben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mu-
zaffer Külcü, 2009 yıldan beri Çorum halkının 
emanetini taşıdığını ve bu emaneti namus 
bildiklerini söyledi. “Bugün her şeyin sustuğu 
milletin konuştuğu gün olmalıdır. Sizin ema-
netinize talip olurken “Milletin dışında hiç bir 
yerden talimat almayacağız” dedik. Hesap 
vereceğimiz yer milletin vicdanıdır ve sadece 
Allah’tır. Bunu böyle bilesiniz.” dedi. 
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, “Bizi ve aziz 
milletimizi asla susturamayacaklar halkın ve 
hakkın divanından başka yerde el bağlama-
yacağız. Şunu bilin ki bütün milletin duası bu 
kalkışmanın en kısa zamanda kazasız belasız 
sona ermesidir. Bu askeriyenin içindeki bir 
avuç çapulcunun ihanetidir. Bir avuç çapulcu-
ya, hainlere vatanı terk edecek değiliz. Biz, bu 
yola çıkarken bilin ki idamlık gömleklerimizi 
giydik ve öyle çıktık. Öleceksek adam gibi ölü-
rüz.  Hiç bir şeye boyun eğecek değiliz. Gezi 
olayları,17-25 Aralık operasyonları,7 Haziran 
ve bugün Allah bizimle, millet bizimle.” dedi. 
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum halkının da, tarihin en 
alçakça ihanet girişimine karşı sokaklara döküldükle-
rini ve göz yaşartıcı göğüs kabartıcı manzaralara imza 
attıklarını vurgulayan Vali Kılıç, “Devletimizi korumak 
için, anayasal düzenimizi korumak için, vatanımızı koru-

mak için inanılmaz refleks gösterdiler. Birlik ve beraberlik en üst 
düzeydeydi. Bizim töremizde hainlik affedilmez. Bu hainler cezala-
rını çekecekler” dedi.

Çorum Valisi Necmeddin KILIÇ,

DEMOKRASİ NÖBETİNE KATILDI

SAAT
KULESiNDE

Necmeddin KILIÇ | Çorum Valisi
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Türkiye’nin yaşadığı en kanlı darbe girişiminin 
beşinci gecesinde, Belediye Başkanı Muzaffer 
Külcü ile birlikte, Hürriyet Meydanı’na çıkarak, 

demokrasi nöbetçilerini selamlayan Alevi önderleri, 
Çorum’un Alevisi ve Sünnisi ile et ve tırnak gibi oldu-
ğuna işaret ederek, “Hiç kimse bu vatanı bölemeye-
ceği gibi, bizi de Alevi ve Sünni olarak asla bölemez. 
Kimse bizi oyuna getiremez.’ mesajı verdiler.

Gecede vatandaşlara hitabeden Alevi Dedesi Arif 
Demiral, CHP eski İl Başkanı Gazi Özkubat ve Sul-
tan Ana Vakfı Başkanı Sultan Kümbet, konuşmaların 
ardından Başkan Külcü ile birlikte halkı selamladı.

KiMSE BiZi
OYUNA

Arif Demiral
Alevi Dedesi

Gazi Özkubat
CHP Eski İl Başkanı

Sultan Kümbet
Sultan Ana Vakfı Başkanı

Muzaffer Külcü
Belediye Başkanı

GETiREMEZ
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241 Şehit 2.194 Gazi

40.029
Gözaltı

20.355
Tutuklama

88.056
Kamudan El Çektirme

174 Sivil
63 Polis
4 Asker
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34 49 549Darbeci ölü
olarak ele geçirildi.

Darbeci yaralı
olarak ele geçirildi.

Şüpheli denetimli
serbest bırakıldı.



Türkiye’nin yaşadığı en kanlı darbe girişiminin altıncı gecesinde, Ticaret Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Birliği, Ziraat Odası, Ticaret Borsası ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanları 
ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ile birlikte Hürriyet Meydanı’na çıkarak darbe 

girişimini protesto etti.

ÇORUM İŞ DÜNYASI
DARBE İÇİN AYAKTA

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası

Esnaf Kefalet Odası

Ziraat Odası

ÇESOB Ticaret Borsası
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ÇORUM
DARBEYE KARŞI

DiK DURDU
Özellikle 1980 darbesinde büyük sıkıntılar 
yaşayan Çorum, geçmişte yaşadığı acı hatıraları 
unutmadı ve 15 Temmuz’a en güçlü tepkiyi veren 
iller arasında yer aldı.

Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde organize 
edilen Demokrasi Nöbetleri ile her akşam Saat 
Kulesi meydanında darbecilere karşı tepkilerini 
ortaya koyan Çorum halkı, demokrasinin 
yanında olduklarını haykırdı. Her akşam Saat 
Kulesi meydanına akın eden binlerce kişi Türk 
bayraklarıyla birlikte “Darbeye karşı dik durduk, 
dik duracağız” sloganları ile FETÖ’ye güçlü bir 
mesaj verdi.
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15 Temmuz darbe girişiminden sonra Çorum halkı sokaklarda nöbet 
tutmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi’nin organizasyonu ile 
her akşam Saat Kulesi meydanında düzenlenen programlarla Ço-
rum halkı hainlere adeta meydan okudu.

Her gün akşam namazından sonra sivil toplum kuruluşları, sendika temsilci-
leri, vatandaşlar sahneye çıkarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Belediye 
Başkanı Muzaffer Külcü de Saat Kulesi meydanında toplanan binlerce kişiye ya-
şanan süreçle ilgili bilgiler verdi. 15 Temmuz’un asla unutulmayacağını, yıllar-
dır kendisini hizmet erbabı olarak anlatanların o gece birer ölüm makinesine ve 
katiller sürüsüne dönüştükleri gördüklerini söyledi.

ÇORUMMiLLi iRADEYE
SAHiP ÇIKTI
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15 Temmuz’dan bu yana Saat Kulesi meydanında devam eden 
demokrasi nöbetlerine sivil toplum örgütleri ve kamu 
kurumları da yoğun ilgi gösterdi.

Açtıkları stantlarla demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çay, 
çorba, pilav, helva, su ve çeşitli yiyecekler ikram ederek milli iradenin 
yanında olduklarını gösteren sivil toplum kuruluşları büyük takdir 
topladı. Gazi Caddesi üzerinde kurulan standlar sabaha kadar 
açık tutulurken demokrasi nöbetçilerine çeşitli ikramlar ve darbe 
girişimine karşı bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtıldı. 

STK’LAR ve KAMU KURUMLARI
STAND AÇTI
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ÇORUM TÜM RENKLERİYLE

AK Parti İl Başkanı Av. Rumi Bekiroğlu, demokrasi meydanında yaptığı 
konuşmada “Bizler Çorum’un tüm renkleriyle bir bütünüz. Bizler aynı 

gemide yol alan yolcularız. 15 Temmuz’dan beri sokaklarda tarih yazıyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için bu millet ‘dur’ demiştir. 

Çorumlular bir bütün olduğunu tüm Türkiye’ye göstermiştir” dedi.

Av. Rumi BEKİROĞLU
AK Parti Çorum İl Başkanı
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GEREKİRSE
ÖLÜME GİDERİZ

CHP İl Başkanı Hasan Suvacı, ülke için, devlet için, cumhuriyet için meydanlarda olduklarını belirterek, 
”Gerekirse ölüme kadar varız. Devlet olarak, ulus olarak hepimiz huzurlu yaşamak istiyoruz” dedi.

Hiç kimsenin Türkiye üzerinde kötü emellerini gerçekleştirmeye gücünün yetmeyeceğini vurgulayan 
Hasan Suvacı, “Biz vatan söz konusu olduğunda her zaman birlikteyiz. Her türlü darbe her türlü şiddet 

bizim kuruluşumuzdan bu tarafa karşısında durduğumuz ilkedir. Hiçbir zaman darbenin, şiddetin yanında 
olmadık. Türkiye’nin çok büyük ihtiyaç duyduğu, barış içinde yaşamak istediği şu günlerde ordu içerisinde 

bir avuç askerin çıkıp darbe yapmaya kalkması milletin sabrını taşırdı. Söz konusu demokrasi olunca 
bizim millet parti farkı gözetmeksizin, hiç birşey gözetmeden birlikte olduk. Allah birlik ve beraberliğimizi 

bozmasın.” diye konuştu.

Hasan SUVACI
CHP Çorum İl Başkanı
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BAŞKA GİDECEK
YERiMiZ YOK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Türkiye’nin demokrasiye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, 
“Demokrasiye sonuna kadar sahip çıkılmalıdır” dedi.

 “Aziz vatanımızdan başka gidecek yerimiz yok. Türk milleti hainlerden büyüktür” diye konuşan Mehmet Akif Aras sözlerini 
şöyle sürdürdü: “15 Temmuz gecesi Türkiye işgal edilecekti ve biz hep birlikte engel olduk. Ülkemiz imha edilecekti 
karşısında durduk. Hainler üstümüze ateş açtı göğsümüzle savuşturduk. Uçurumun eşiğine gelmiştik, hep birlikte 

tutunduk. Demokrasi askıya alınacaktı, milli iradeden yana olduk. Meydanları doldurarak milli birlik ruhuyla ihanete dur 
dedik. Hainlerin hesaplarını boşa çıkardık.”

Mehmet Akif ARAS
MHP Çorum İl Başkanı
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Çorum Belediyesi Meclis Üyeleri demokrasi nöbetlerinde olduğu Ağustos 
ayı Belediye Meclis Toplantısında da darbeyi protesto etti. 
Meclis Üyeleri Demokrasi Meydanında ve Meclis Toplantısında yaptıkları 
konuşmada birlik beraberlik mesajları verdi.  Ülkemizde 15 Temmuz 
gecesi yaşan askeri darbe girişimin ilk kez toplanan Belediye Meclisi, 
darbe girişimini kınarken, toplantı salonu ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla 
donatıldı. Meclis üyeleri hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. AK Parti Grup 
Başkan Vekili Necmettin Durmuşbaş da yaptığı açıklamada “Mehmetçiğin 
şerefli üniforması içerisine gizlenen FETÖ’cü teröristler aklın ve vicdanın 
almayacağı birer ölüm makinesine dönüştüler. Birlik ve beraberliğimize 
kast eden bu alçaklara hep birlikte dur dedik” diye konuştu.

BELEDİYE
MECLİS ÜYELERİ
DARBE GİRİŞİMİNİ PROTESTO ETTİ

Özgür KILIÇ
CHP Belediye Meclis Grup 
Başkanı

Necmeddin DURMUŞBAİ
AK Parti Grup Başkan Vekili

Semrin KALELİ
CHP Belediye Meclis Üyesi
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ÇORUM HALKINA

TEŞEKKÜR
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, “15 Temmuz’dan beri 
Saat Kulesi meydanında hiç durmadan, yorulmadan, 
bıkmadan, usanmadan demokrasi nöbeti tutan tüm 
hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kendisi de her akşam demokrasi nöbeti için Saat Kulesi 
meydanına gelen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 
meydanı dolduran vatandaşlar sohbet etme imkânı 
buluyor. Vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme 
isteklerini geri çevirmeyen Başkan Külcü, “Bu darbe 
girişimi doğrudan milletimize yapıldı. Milletimiz de 
bunun farkında. Bütün Türkiye’de olduğu gibi Çorum’da 
da milli irademize sahip çıkıyoruz. Her gün sabaha 
kadar yaşlı, genç, erkek, kadın tüm Çorum sabahlara 
kadar ayakta idi. Halkımızla birlikte sabahlara kadar 
nöbetimizi aksatmadan tutuyoruz.” dedi.



Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Osmancık Belediye 
Başkanı Hamza Karataş, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir 
Şahiner, Alaca Belediye Başkanı Muhammed Eyvaz, İskilip bele-
diye Başkanı Recep Çatma,  Boğazkale Belediye Başkanı Osman 
Tangazoğlu,  Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Laçin Belediye 
Başkanı Ünal Gevşek, Bayat Belediye Başkanvekili İsmail Kurt, 
Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Mecitözü Belediye Başkanı Ünal 
Yavuz, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Dodurga Bele-
diye Başkanı Mustafa Aydın, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, 
Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve Aşdağul Belediye 
Başkanı Dursun Uzunca’nın altında imzası bulunan açıklama, 
Başkan Külcü tarafından okunurken, tüm belediye başkanları 
Külcü’nün yanında yer alarak, basın açıklamasına eşlik ettiler.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, basın açıklamasında yaşananla-
rı özetleyerek, 15 Temmuz tarihinin bir dönüm noktası olduğunu, 
Türk Milleti’nin darbeci hainlere karşı hiç bir parti farkı gözetmek-
sizin tek yürek olarak karşı geldiğini aktardı.
Altında tüm belediye başkanlarının örnek bir tavırla altına imza 
attığı bildiriyi okuyan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, şunları 
ifade etti;

15 Temmuz bir dönüm noktasıdır
15 Temmuz Cuma gecesi yaşadığımız darbe girişimi,  milletimizin, 
binlerce yıllık tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. 
İçimizde büyüyen ve bütün kurumların kılcal damarlarına kadar 
işleyen bir ihanet şebekesi, devletimizin temellerine dinamit koy-
muş ve milletimizi derin bir endişeye sevk etmiştir.
Mehmetçiğin şerefli üniforması içine gizlenen FETÖ’cü teröristler; 
aklın ve vicdanın almayacağı birer ölüm makinesine dönüşmüş, 
kendilerine emanet edilen silahları devletine ve milletine doğrult-
muştur.

Ç orum Belediyesi, tüm ilçe 
belediyeleri ve belde belediye 
başkanları parti ayrımı 
gözetmeksizin tek yürek olup, 
hain FETÖ’cü darbecilere karşı 

açıklama yaptı.

Turgut Özal İş Merkezi’nde gerçekleştirilen 
basın toplantısında, tüm belediye 
başkanları adına açıklama yapan Belediye 
Başkanı Muzaffer Külcü, Fethullah Terör 
Örgütü (FETÖ) mensubu darbecileri en 
ağır sözlerle lanetlerken, Milli Güvenlik 
Kurulu’nda ve Bakanlar Kurulu’nda 
alınacak tüm kararların, tereddütsüz olarak 
uygulanacağını ve FETÖ ile bağlantısı tespit 
edilen herkesin belediyelerle ilişkisinin 
kesileceğini bildirdi.
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Kararlı ve dik durduk
Cumhurbaşkanımızın, TBMM’nin, hüküme-
timizin, siyasî partilerimizin cesur ve kararlı 
duruşu milletimizi harekete geçirmiş, Türki-
ye darbeye karşı tek yürek olmuştur.
 Mülki idaremiz, polisimiz, basınımız, sivil 
toplum kuruluşlarımız ve aziz milletimiz, te-
reddüt göstermeden demokrasiyi savunma 
hattını kurmuş ve kısa sürede mevzilerdeki 
yerini almıştır.

Alçaklara hep birlikte dur dedik
Türkiye’yi korkuya ve kaosa sürüklemeyi 
hedefleyen küresel projeyi kısa sürede 
paçavraya çevirdik. Dünya tarihinde, eşine 
ender rastlanabilecek bir karşı duruşla,  
tüm darbeciler ve destekçilerine hiç umma-
dıkları bir zillet yaşattık.

Bu alçaklığı lanetliyoruz
Milli iradeye karşı yürütülen bu alçak kalkış-
mayı lanetliyoruz.  Başkomutanımızın kutsal 
çağrısına anında cevap vererek, evlerinden, 
işyerlerinden, araçlarından bir nehir gibi 
meydanlara, barikatlara koşan halkımıza ve 
gözünü kırpmadan, ihanetin üstüne yürüyen  
kahraman emniyet güçlerimize şükranları-
mızı sunuyoruz.
Bu onurlu duruşun meşalesi olan şehitleri-
mize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.

Bu darbeden milletçe güçlü çıkacağız
Vatanımıza bağlılığımız ve demokrasiye olan 

inancımızla bu zorlu süreçten daha da güç-
lenerek çıkacağımıza olan inancımız tamdır. 
Bu soysuz kalkışma, Türk Silahlı Kuvvetleri-
mize olan güvencimizi ve sevgimizi zerrece 
azaltmamıştır.
Askerimizin büyük bir çoğunluğu, darbeye 
karşı dik durmuş, içindeki hainlerin tuzak-
larına ve tehditlerine boyun eğmemiştir. Bu 
vesileyle, peygamber ocağı, içindeki mikrop-
lardan temizlenme şansı yakalamış ve mil-
letimizin sinesindeki yerini güçlendirmiştir. 
Milletimiz, varlığına kast edenlere bundan 
sonra da kayıtsız kalmayacak
Tüm bu olaylar göstermiştir ki millet, kendi-
sine ve devletine yapılan hiçbir operasyona 
kayıtsız kalmayacaktır. Milletin basireti, 
milletin cesareti ve milletin kararlılığı 
karşısında hiçbir gücün durması mümkün 
değildir. Askerimiz, polisimiz, meclisimiz, 
demokrasimiz ve geleceğimizin güvencesi 
milletimizin damarlarında akan asil kandır. 
Bu millete diz çöktürmek asla mümkün 
olmamıştır, olmayacaktır.

Al bayrağımızın gölgesinde, birlik ve bera-
berlik içinde, aydınlık yürüyüşümüzü sür-
düreceğiz. Devletimize ve milletimize kas-
tedenlerin hak ettikleri cezaları alması için 
üzerimize düşen sorumluluğu yerine getir-
meye devam edeceğiz. Kurumlarımızın içine 
sızan FETÖ’cü hainlerin görevlerine son 
vereceğiz. Dinimizi ve halkımızın iyilik duy-
gularını kullanarak, küresel güçlere taşeron 
yetiştirenlere bu milletin kurumlarında yer 

yoktur, olmayacaktır.
Bizler,  belediye başkanları olarak bu sü-
reçte, hem güvenlik güçlerimizin hem aziz 
milletimizin yanında olduk. Meydanlardan 
yükselmeye devam eden destansı direnişe, 
tüm imkan ve kaynaklarımızı seferber ettik. 
Ezanın dinmemesi, bayrağın inmemesi, 
devlet çatımızın sarsılmaması için her türlü 
gayreti gösterdik, göstermeye de devam 
ediyoruz.
Binlerce yıllık şanlı tarihimize sürülmek 
istenen kara lekeyi bertaraf etmek için be-
lediye başkanları bu süreçte, üzerine düşen 
sorumluluğu hakkıyla yerine getirmiştir. 
Toplumumuzun tüm kesimlerini bir araya 
getirerek; birliğimizi, beraberliğimizi ve 
kardeşliğimizi güçlendirdik.

Gün birlik ve beraberlik günü
Gün yeniden toparlanma, daha güçlü bir 
Türkiye için inançla ve kararlılıkla yola 
çıkma günüdür. Devlet yapımızdaki ve yasal 
çerçevedeki zaafların bertaraf edilmesi, 
hastalık ve ihanet üreten anlayışların terk 
edilmesi elzemdir. Belediye başkanları ola-
rak bizler de bunun gereğini en kısa sürede 
yapacağız.
Devletin ve milletin bekası için bundan sonra 
da en ufak bir tereddüt göstermeksizin 
onurlu duruşumuzu sergilemeyi sürdüre-
ceğiz. Milletin oylarıyla emanet aldığımız 
makamlarda sadece ve sadece millete da-
yanmanın, millete hizmet etmenin bilincinde 
olacağız.

25
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AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
“Türkiye’de müthiş bir demokratik olgunluk var. MHP’lisi, 
CHP’lisi, AK Partilisi hep birlikte bir aradayız. Hepimiz 
vatanımız ve ortak geleceğimiz için sokaklardayız. Çorum’un 
tüm renkleriyle, farklı siyasal görüşlerimizle beraberiz. Bu 
farklılıklar ne kadar çok olursa ortak değerlerimiz de o kadar 
çok olur. Birliğimizi bozacak hiçbir provokatöre asla itibar 
etmeyelim”  dedi.

Namlusuna, jetlerine güvenenlerin egemenlik hakkını 
milletin elinden asla alamayacağını belirten Salim Uslu, “Bu 
kararlılığımız, inancımız, sevgimiz, imanımız devam ettikçe 
onların jetleri, tankları vız gelir tırıs gider” diye konuştu. 

Salim USLU
TBMM İdare Amiri
AK Parti Çorum Milletvekili

HAİNLERİN JETLERİ, TANKLARI,
VIZ GELiR TIRIS GiDER
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Ahmet Sami CEYLAN
AK Parti Çorum Milletvekili

15 TEMMUZ’DA TÜRK MİLLETİ
DEMOKRASi TARiHi YAZDI

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 15 
Temmuz akşamı Türk milletinin adeta demokrasi tarihi 
yazdığını söyledi.
Darbe kalkışmasına karşı Türk milletinin gösterdiği 
tavrın Avrupa’ya ve tüm dünyaya örnek olduğunu 
belirten Ahmet Sami Ceylan, “15 Temmuz akşamı 
üniforma giymiş teröristler bu milletin parasıyla alınmış 
tankla, helikopterle, uçaklarla bu millete kurşun sıktı. 
O hainler o gece alçakça darbe kalkışmasına başlarken, 
gerçek silahlı kuvvetlerin içerisinde vatanını, milletini, 
bayrağını seven subayları, erleri unuttular. Devletin 
bekasını bozmak isteyen bu hainler bu halkın dimdik 
ayakta duracağını hesap etmediler.” diye konuştu. 
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YÜRÜMEYE
DEVAM EDECEĞİZ

BU YOLDA BERABER

AK Parti Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, halkın 
sokaklarda olduğu sürece kesinlikle darbe girişimde 
bulunmaya kimsenin cesaret edemeyeceğini söyledi.

Ceritoğlu, “Sizler bu meydanlarda Türk Bayrağını taşıdıkça, 
bu bayraklar ilelebet dalgalanmaya devam edecek ve 
ezanlar susmayacaktır. Vatanın bölünmez bütünlüğü için 
bu kutsal yolda beraber yürüyeceğiz. Bizler atalarımızdan 
emanet aldığımız vatanımızı, bayrağımızı ve ezanlarımızı bu 
gençlerimize aldığımız gibi teslim etmek için hep beraber 
sizlerle var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz” 
diye konuştu.

Lütfiye İlksen CERİTOĞLU  KURT
AK Parti Çorum Milletvekili
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ZALiMLERE
DiZ ÇÖKTÜRDÜK

HEP BERABER AYAĞA KALKTIK ve

CHP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Tufan Köse 
demokrasi nöbetlerinde yaptığı konuşmada milletçe 
darbecilere geçit vermediklerini belirterek “Bir musibet, bin 
nasihatten iyidir. Demokrasimiz ölmediğine göre bundan 
sonra daha da güçleneceğiz. Bu hain saldırıyı bertaraf etmek 
çok kolay olmadı. Meclis bombalandığında devletimizin bekası 
için tüm milletvekilleri birlik olduk. Bundan sonra da hukukun 
evrensel değerlerinden ayrılmadan, birlik ve beraberliğimizi 
ilelebet sonsuza kadar yaşatmalıyız. Mazlumlar ayağa 
kalkmadıkça zalimler diz çökmez. Hep beraber ayağa kalktık, 
zalimlere diz çöktürdük.” diye konuştu. 

Tufan KÖSE
TBMM İdare Amiri
CHP Çorum Milletvekili
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Eski AK Parti Çorum Milletvekili ve Eski Sağlık Bakan 
Yardımcısı Agâh Kafkas da demokrasi nöbetlerine katıldı.
15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye tarihinin en kara 
gecesinin yaşandığını söyleyen Agah Kafkas, “Bir kara 
gece yaşattılar. Kurtuluş savaşında Çanakkale’de bütün 
dünya üstümüze çullandığında, artık bunların işini bitirdik 
dediklerinde bu millet nasıl şaha kalkıp ta “Bu millet ebediyen 
yaşayacak, bu bayrak ebediyen göklerde dalgalanacak” 
dediyse, o gün o milletin haysiyeti neyse, çektiği sıkıntı 
neyse 15 Temmuzda da bize onu yaşattılar. Kendi insanına, 
milletine, siviline, kendi karşısında bir gücü olmayan sadece 
“Ey asker nereye gidiyorsun” diyen halkına kurşun sıkan 
hainleri ilk defa o gece gördüm.” diye konuştu.

BU BAYRAK MİLLETİN İMANI
EBEDİYEN GÖKLERDE DALGALANACAK HAİNLERİN PLANI BOZDU

Başbakanlık Başdanışmanı - Eski AK Parti Milletvekili Dr. Cahit 
Bağcı, Türk halkının darbe girişimine karşı meydanları boş 
bırakmadığını, Türk halkının ülkesine ve demokrasiye sahip çıktığını 
söyledi.

“Gün birlik ve beraberliğimizi devam ettirme günüdür.” diyen Cahit 
Bağcı, “15 Temmuz, hain bir darbeden öte, Türkiye’nin işgali ve 
yok edilmesi üzerine kurgulanmış. Ülkemiz, 15 Temmuz gecesi 
demokrasimize, milli birlik ve bütünlüğümüze, milli iradeye ve 
demokrasimize karşı FETÖ’nün hain bir saldırısı ve darbe kalkışması 
ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak, bu hainler milletimizden gerekli 
cevabı aldılar” diye konuştu. 

Agah KAFKAS
Eski AK Parti Çorum Milletvekili

Cahit BAĞCI
Başbakanlık Başdanışmanı
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HESABA KATMADILAR FIRSAT VERMEYECEĞİZ
ONLAR, BU MİLLETİ KENDİNİ BİLMEZLERE HİÇBİR ZAMAN

Eski AK Parti Çorum Milletvekilli ve AK Parti Teşkilat Başkan 
Yardımcısı Murat Yıldırım, demokrasi nöbetlerinde yaptığı 
konuşmada meydanlara çıkan milletin düşmana korku, dostu 
güven verdiğini söyledi. 
Yıldırım, “Bir darbe kalkışmasına çıktılar. Ülkemizi işgal etmek 
için yola çıktılar. Ama bu millet buna fırsat vermedi. Onlar şunu 
unuttular. Bizim gibi yaşayan, bizim gibi düşünen, bizim içimizden 
çıkan yiğit Cumhurbaşkanını unuttular. Bu milletimizi hesaba 
katmadılar.” diye konuştu. 

15 Temmuz’un darbe girişiminin yıllardan beri, devam ettirilen ve 
Türkiye’yi parçalamaya dönük kanlı bir girişim olduğunu söyleyen 
Ayvazoğlu, “Biz buna demokrasiye inanan, Cumhuriyete inanan 
kişiler olarak karşı çıktık ve karşı çıkmaya devam edeceğiz. 
Demokrasi nöbetleri ile ülkemizin birliğine, bütünlüğüne ve 
huzuruna sahip çıktık. Bu buluşma, siyasi bir yarış buluşması 
değildir. Kardeşlik buluşmasıdır.” dedi. 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devletin temsilcisi 
olarak bütün Türk halkına yönelik yaptığı sokağa çıkın çağrısı 
ile birlikte bu darbe girişiminin atlatıldığını kaydeden Eski CHP 
Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, “Darbeye karşı direnen, devletinin 
yanında olup canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ruhu şad olsun. 
Çorum’un geçmişte yaşadığı olaylarda içimizden olmayanlar, 
kardeşliğimizi bozmaya çalışmışlardır. Bu kendini bilmezlere 
artık Çorum’da da tüm Türkiye’de de fırsat vermeyeceğiz. 
Cumhuriyet ve demokrasi uğruna darbe girişimini önleyen ve bu 
uğurda, canlarını ortaya koyan tüm şehitlerimin ruhu şad olsun.” 
diye konuştu. 

Murat YILDIRIM
AK Parti Teşkilat Bşk. Yrd.

Feridun AYVAZOĞLU
Eski CHP Milletvekili



32 TÜRKİYE
MiTiNGi
TARİHİNİN EN BÜYÜK
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Türkiye tarihinin en büyük mitingi, 80 ilde 
ve ilçelerin meydanları ile Türkiye’nin 
gönül coğrafyasındaki ülkelerinin 
şehirlerindeki meydanlarda kurulan dev 
ekranlardan da canlı olarak yayınlanarak 
tüm Türkiye ve diğer devletlerdeki Türk 
vatandaşları ve kardeş halklar tarafından 
izlendi.

 “Demokrasi ve Şehitler Mitingi”nde, 
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez 
tarafından, şehitler için dua edildi. 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Akar, AK Parti Genel 
Başkanı ve Başbakan Yıldırım ile TBMM 
Başkanı Kahraman’ın konuşmalarının 
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 
vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. 

81 vilayetimizdeki her görüşten, her 
meşrepten insanımızla verdiğimiz şu 
görüntü var ya; işte bu görüntü inanın 
bana, ülkemizin düşmanlarını, en az 
16 Temmuz sabahı kadar üzmüştür, 
kahretmiştir” dedi.

“15 TEMMUZ GECESİ MEYDANLARA İNEN 
TÜM KARDEŞLERİME ŞÜKRANLARIMI 
SUNUYORUM”

Mitingdeki devlet protokolünü 
Yenikapı’da, 80 ilin meydanlarını dolduran 
vatandaşları ve dünyanın dört bir gözü ve 
gönlü İstanbul’da olan kardeş halkları 
selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 
Temmuz gecesi, bir kez daha istiklali ve 
istikbali için kıyam eden, canı pahasına 
ülkesini darbecilere, teröristlere, 
işgalcilere teslim etmeyen aziz 

milletim, sizleri en kalbi duygularımla, 
hasretle muhabbetle, selamlıyorum. 
Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz 
gecesi sokaklara, meydanlara inerek; 
namluların, tankların, helikopterlerin, 
uçakların karşısına dikilme cesareti 
gösteren tüm kardeşlerime bir kez daha 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.

15 Temmuz darbe girişimine direnenlerin 
arasından 241 kişinin şehit olduğunu 
belirten ve şehitler için Allah’tan rahmet, 
yakınları ve tüm millet için baş sağlığı 
temennilerini ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, darbecilerin üzerine 
yürüyenlerin arasından 2 bin 195 kişinin 
yaralanarak gazilik rütbesine ulaştığını 
söyledi ve tedavileri süren yaralılara şifa 
diledi.
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Darbe kalkışmasından hemen sonra Saat Kulesi meydanında düzenlenen etkinliklerle Çorum halkı darbeye meydan 
okumaya devam ediyor. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Çorum’a davet edilen sanatçılar 

vatandaşların demokrasi nöbetine destek verdi.

Saat Kulesi meydanında kurulan Demokrasi Platformu’nda AşıkSefai, Talha Bora Öge, Hilmi Şahballı, Orhan Hakalmaz, 
Mehmet Gökçe, Grup Genç, Umut Mürare, AmmarAcarlıoğlu, Ahmet Hakan Karagül, Taner Yüncüoğlu, Mehmet 

Hacıismailoğlu, Lokman Yıldız gibi sanatçılar en güzel eserlerini demokrasi nöbetçileri için söyledi. 

ÜNLÜ SANATÇILAR
RENK KATTI
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KÜLCÜ, ALACALILARLA

DEMOKRASİ NÖBETİ TUTTU

36
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Nöbetimiz bitebilir ama tedbiri elden bırak-
mayacağız

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, ilçelerdeki 
demokrasi mitinglerine Alaca’da devam etti. 
Alaca Cumhuriyet Meydanında yapılan ve 
yaklaşık 3000 kişinin katıldığı mitingde konu-
şan Başkan Külcü, 15 Temmuz darbe kalkış-
masına Türk halkının en güzel cevabı verdiğini 
söyledi. 

Külcü, demokrasi nöbetlerinin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Ağustos’ta İstan-
bul’da yapacağı demokrasi mitingi ile demok-
rasi nöbetinin bitebileceğini ama tedbiri elden 
bırakmamaları gerektiğini vurguladı. 

Demokrasi nöbetlerine 15 Temmuzdan beri 
aralıksız olarak devam ettiklerini belirten 
Başkan Külcü, ilçelere giderek buradaki halkla 
birlikte demokrasi nöbeti tuttuklarını kaydetti. 
Cumhuriyet Meydanı’nda Alaca Kaymakamı 
Ramazan Kurtyemez, Alaca Belediye Başka-
nı Muhammet Esat Eyvaz, Çorum Belediye 
Başkan Yardımcıları Zeki Gül ve Ahmet Yaba-
cıoğlu’nun da katıldığı mitingde önemli açık-
lamalar yapan Başkan Külcü, 15 Temmuzda 
darbe kalkışmasında bulunanları Türk halkının 
geri püskürttüğünü söyledi. 19 geceden beri 

demokrasi nöbeti tuttuklarının altını çizen 
Başkan Külcü, Alaca’da, Çorum’da ve Türki-
ye’de halkın dimdik ayakta olduğunu söyledi. 
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, “ 15 Tem-
muz akşamı dehşet dolu bir geceydi. Yıllardır 
kendilerini hizmet ehli gibi gösterenler, hayır 
hasenat işleriyle uğraşıyor gibi görünenler o 
gece birer ölüm makinesi haline dönüştüler. 
O gece yaşananlar geçmişte yaşananlara hiç 
benzemiyor. Daha önce hiç meclis, emniyet 
bombalanmamıştı. Askere, polise kurşun 
sıkılmamıştı.” dedi.  

Darbe girişimi bizatihi millete yapıldı

Geçmişte de Türkiye’nin darbe girişimleri-
ne maruz kaldığını aktaran Başkan Külcü, 
15 Temmuz kalkışmasının doğrudan mille-
te yönelik bir eylem olduğunun altını çizdi. 
TBMM’nin bombalanmasının bunun en somut 
örneği olduğunu ifade eden Külcü, “Eğer 
duvarında Hâkimiyet kayıtsız şartsız mille-
tindir, yazan o meclise bombalar atılmışsa 
bizatihi milletin tam da kendisine yapılmış bir 
darbedir. Bu milletin gücü imanı, darbecileri 
sabah olmadan yerle yeksan etti. Milletimiz o 
gece bir destan yazdı. Çanakkale’de, Kurtuluş 
Savaşı’nda, İstiklal Harbi’nde nasıl bir destan 
yazmışsa bu millet 100 yıl sonra da o gece öyle 
bir destan yazdı,” dedi.

 Her zorlukta bir hayır vardır

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 15 Tem-
muz’da Türkiye’nin çok zorlu bir süreçten 
döndüğünü, büyük bir acı yaşadıklarını ama bu 
olayın Türk milletinin ve devletinin bekası için 
hayra vesile olduğunu vurguladı. 

Devletin içine yerleşen örgüt üyelerinin bir 
bir temizlendiğinin altını çizen Başkan Külcü, 
“Türkiye’nin her yerinde bunlara yönelik ope-
rasyonlar yapılıyor. İnşallah devletimiz bun-
lardan tamamen temizlenecek. Bu hainlerin 
burunlarından fitil fitil getireceğiz. Yaptıkları 
her şeyin hesabını soracağız. Şimdi hainler 
kaçacak delik arıyorlar” dedi. 

Külcü’den Belediye’ye ziyaret

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, demokrasi 
mitingi için gittiği Alaca’da Alaca Belediye 
Başkanı Muhammet Esat Eyvaz’ı ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Zeki Gül ve 
Ahmet Yabacıoğlu’nun da katıldığı ziyarette 
Muhammet Esat Eyvaz, belediye çalışmaları 
hakkında bilgiler verdi.
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BELEDİYE BAŞKANI KÜLCÜ,

OSMANCIK’TA
DEMOKRASi
NÖBETiNE KATILDI
Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Osmancık’ta demokrasi nöbetine katıldı. Külcü, 
Osmancık halkına hitaben yaptığı konuşmada 15 Temmuz’un asla unutulmayacağını, 
yıllardır kendisini hizmet erbabı olarak anlatanların o gece birer ölüm makinesine ve 
katiller sürüsüne dönüştükleri gördüklerini söyledi.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Cafer 
Karlı ve binlerce Osmancık halkının katıldığı meydanda konuşan Belediye Başkanı 
Muzaffer Külcü, “Bu milletinin topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla, helikopteriyle, tankıyla bu 
milletin üzerine bomba yağdırdılar, kurşun sıktılar. Fakat hesaba katmadıkları bir 
şey vardı o da bu milletin üç beş çapulcuya, vatan hainine bu memleketi teslim etme-
yeceğiz” dedi.  
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Bu millet yeni bir destan yazdı

15 Temmuzdaki hain kalkışmaya karşı Türk 
aziz milletin inançlı ve imanlı fertlerinin dün-
yada eşi benzeri görülmemiş bir direnişle dar-
becileri geri püskürttüğünü belirten Başkan 
Külcü, o gece yazılan kahramanlık destanının 
gelecek nesillere onurla ve gururla anlatılaca-
ğını kaydetti.

Darbe girişiminin sıradan bir olay olmadığının 
altını çizen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 
Ortadoğu’da, Kuzey Avrupa’da ve tüm Müslü-
man coğrafyada oynanan yüzyıllardır oynanan 
bir oyun olduğunu ifade eden Külcü, “Böyle bir 
şeye tek başlarına kalkışamazlar. Bu hainlerin 
kökleri dışarıda. Bunların aklı, vicdanı, imanı 
esir alınmış. Bunlar, birilerine esir olmuşlar.” 
dedi. 

Çanakkale neyse 15 Temmuz’da odur!

Ecdadın Çanakkale’de yedi düvele karşı verdiği 
şanlı mücadelenin bir benzerini yine o ecdadın 
torunlarının 15 Temmuz gecesi vatana ihanet 
şebekelerine karşı verdiğini söyleyen Belediye 
Başkanı Muzaffer Külcü, “Eski Türkiye artık 
geride kaldı. Artık Güçlü Türkiye var”. Öz-
güven sahibi, millet olmanın şuurunda büyük 
devlet olmanın şuurunda bir Türkiye var.  Ev-
velden darbe ya da darbe girişimi olunca soka-
ğa çıkma yasağı olurdu. 

Öyle mi? Şimdi bunların hepsi geride kaldı. 
Kendine güvenen bir Türkiye var.

79 Milyon, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerke-
ziyle, Arabıyla, Boşnağıyla, Alevisiyle, Sünnisiy-
le, bir olan, beraber olan, kardeş olan, güçlü 
bir Türkiye var.” dedi. 

Külcü, “Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız 
tamamdır, bu iş bitti,  herkes evine gidebilir 
diyene kadar bu meydanlarda olacağız. Ben 
buradan söz veriyorum. Demokrasi nöbetinizi 
destekliyorum, her birinizi ayrı ayrı kutluyo-
rum.” diyerek sözlerini tamamladı. 

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş 
ve AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Cafer Kar-
lı da yaptıkları konuşmada Osmancık’ın 15 
Temmuz kalkışmasına karşı dik durduğunu ve 
demokrasi nöbeti tutmaya devam edeceklerini 
söyleyerek Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’ye 
teşekkür ettiler. 
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iSKiLiP’TEN
DEMOKRASiYE TAM DESTEK

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, demokrasi mitinglerini ilçelerde de sürdürüyor. İskilip’te demokrasi 
meydanındaki mitingde binlerce İskilipliye konuşan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 15 Temmuz’da 
yapılmak istenen darbe girişiminin hiç birine benzemediğini ve Türkiye’yi işgal etmek için adeta zemin 

hazırlandığını vurguladı.

15 Temmuz’dan bu güne kadar demokrasi nöbetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Belediye Başkanı 
Muzaffer Külcü, Türk milletinin darbe girişimine karşı unutulmaz bir destan yazdığını belirtti. 15 

Temmuz’da şehit olanların Çanakkale Savaşı’nda şehit olan ecdaddan ayrı tutulamayacağını vurgulayan 
Başkan Külcü, “Yiğit yürekler; şehadete yürürken, ölüme yürürken Allah’a yürür gibi, Resul’üne yürür 

gibi yürüdüler.Korkmadılar tereddüt etmediler.

Tıpkı Çanakkale’nin yiğitleri gibi, tıpkı Bedr’inaslanları gibi.” dedi.
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Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, de-
mokrasi mitinglerini ilçelerde de sür-
dürüyor. İskilip’te demokrasi meyda-
nındaki mitingde binlerce İskilipliye 
konuşan Belediye Başkanı Muzaffer 
Külcü, 15 Temmuz’da yapılmak iste-
nen darbe girişiminin hiç birine ben-
zemediğini ve Türkiye’yi işgal etmek 
için adeta zemin hazırlandığını vur-
guladı.

15 Temmuz’dan bu güne kadar de-
mokrasi nöbetlerinin kesintisiz sür-
düğünü belirten Belediye Başkanı 
Muzaffer Külcü, Türk milletinin darbe 
girişimine karşı unutulmaz bir destan 
yazdığını belirtti. 15 Temmuz’da şehit 
olanların Çanakkale Savaşı’nda şehit 
olan ecdaddan ayrı tutulamayacağı-
nı vurgulayan Başkan Külcü, “Yiğit 
yürekler; şehadete yürürken, ölüme 
yürürken Allah’a yürür gibi, Resul’ü-
ne yürür gibi yürüdüler.Korkmadılar 
tereddüt etmediler.

Tıpkı Çanakkale’nin yiğitleri gibi, tıpkı 
Bedr’inaslanları gibi.” dedi. 

Biz, hürriyet aşığı bir milletiz

Türkiye’nin 15 Temmuz ile birlikte 
tek yürek olarak milletin emanetine 
sahip çıktığını belirten Belediye Baş-
kanı Muzaffer Külcü, “81 il, 79 Milyon 
tek yürek olduk. Bizler hürriyet aşı-
ğı bir milletiz. Dünyada esaret yaşa-
mamış, özgürlüğüne bağımsızlığına 
düşkün bir milletiz. Dünyaya adeta 
demokrasi dersi verdik.” dedi. 

FETÖ terör örgütünün gerçek yüzle-
rinin 17/25 Aralık’ta çıkmaya başladı-
ğını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da söylediği gibi bunların 
bir ihanet çetesi olduğunu belirten 
Külcü, ülkenin bu hainlerden temiz-
lendiğini vurguladı. “Büyük acı ya-
şadık ama bir hayırlı işe, milletin ve 
devletin bekası için bir hayra vesile 
oldu” diyen Belediye Başkanı Mu-
zaffer Külcü, “Artık güçlü bir Türki-
ye var. Özgüven sahibi, millet olma-
nın şuurunda büyük devlet olmanın 
şuurunda bir Türkiye var. Her şeyin 
farkında olan, devletine, ülkesine, li-

derine sahip çıkan bir ülke var. 
Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çer-
keziyle, Arap’ıyla, Boşnak’ıyla, 
Alevisiyle, Sünnisiyle, bir olan, 
beraber olan, kardeş olan, güçlü 
bir Türkiye var. Yıllardır özlediği-
miz tablo buydu. Allah bu birlik-
teliğimizi bozmasın “ dedi.

Demokrasi yürüyüşüne katıldı

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 
İskilip’te düzenlenen demokrasi mi-
tingi sonrası demokrasi yürüyüşüne 
katıldı.

İskilip Kaymakamı Eyüp Kaykaç, 
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı 
Ahmet Yabacıoğlu, İskilip Belediye 
Başkanı Recep Çatma, AK Parti İski-
lip İlçe Başkanı Mustafa Lek, Uğurlu-
dağ Belediye Başkanı Remzi Torun, 
İlçe Garnizon Komutanı, İlçe Emniyet 
Amiri, Parti İlçe Başkanları ve çok sa-
yıda İskiliplinin katılımı ile büyük bir 
coşkuyla gerçekleşen yürüyüşe katı-
lanlar sloganlarla İskilip’i inletti. 

İskiliplilerden Başkan Külcü’ye yo-
ğun ilgi

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, de-
mokrasi mitingi için gittiği İskilip’te 
yoğun ilgiyle karşılandı. PTT önünde 
bulunan diriliş meydanında İskilip-
lilere hitap eden Başkan Külcü’ye 
miting sonrası İskilipliler sevgi gös-
terilerinde bulundu. Başkan Külcü’ye 
fotoğraf çekinmek adeta birbiriyle ya-
rışan vatandaşlar, Külcü’nün İskilip’e 
gelmesi ile birlikte demokrasi mitin-
gine de heyecan getirdiğini belirttiler. 
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Çorum Belediye Başkanı MUZAFFER KÜLCÜ, ilçelerde 
yaptığı demokrasi mitinglerini Sungurlu’da sürdürdü. 

Külcü, Sungurlu Atatürk Meydanı’nı dolduran 
binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmada 15 
Temmuz’un sadece bir darbe teşebbüsü olma-
dığına dikkat çekerek, 15 Temmuz’un aynı za-
manda Türkiye’yi işgal ve bölme girişimi oldu-
ğunu söyledi.

SUNGURLU’DA
DEMOKRASİ
NÖBETİ
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Demokrasi nöbetine İlçe Kaymakamı 
Mithat Gözen, Sungurlu Belediye Baş-
kan Yardımcıları Ahmet Yılmaz, Bahri 
Sezen, Sefa Karslı ve vatandaşlar ka-
tıldı.

Başkan Külcü, FETÖ veya başka olu-
şumların ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl 
gelirlerse gelsinler, kimlerle beraber 
olursa olsunlar, hangi istihbarat ör-
gütleri, hangi devletlerin imkânlarıyla 
gelirse gelsinler milletin imanını yene-
meyeceklerini belirtti.

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında bi-
risi Sungurlu’dan olmak üzere 240 ki-
şinin şehit olduğunu hatırlatan Başkan 
Külcü, “Onlar şu anda peygamberlere 
komşular. Yüce Allah, onlar gibi Allah 
yolunda, vatan için, bayrak için ölmeyi 
bizlere nasip etsin. Nice ölümler var ki 
anaları yahut ta çocukları o ölümleri 
yaşayanların nasıl öldüğünü söylemeye 
utanıyor. Onlarda ölüm buda ölüm. Al-
lah herkese şanla, şerefle, iftiharla ku-
şaktan kuşağa evlatlarının konuşacağı 
ölümler nasip etsin” dedi.

15 Temmuz akşamını dehşet dolu bir 
akşam olarak nitelendiren Başkan Kül-
cü, “Şimdiye kadar bu milletin hemen 
hemen her ferdinden bir şekilde istifa-
de edenler, hayır hasenat yaptırıyoruz, 
okul yaptırıyoruz, öğrenci yetiştiriyoruz 
diye bu milletin dişinden, tırnağından 
biriktirdiklerini alıp götürenler meğer-
se bu topraklar için öğrenci, bu milletin 
yarınlarına hizmet edecek adam yetiş-
tirmiyor birilerine uşaklık edecek ha-
inler yetiştiriyormuş. Gözleri öylesine 
dönmüş ki, vicdanlarını öylesine kan, 
kin ve hırs bürümüş ki yukarıdan ve 
aşağıdan ölüm yağdırdılar. İnsanların 
elleri kolları birbirinden ayrıldı. Param-
parça oldu vücutlar. Bunu yaparken hiç 
Allah korkusu hissetmediler” dedi.

Askeri darbe girişiminde milletin des-
tan yazdığını vurgulayan Başkan Külcü, 
“15 Temmuz akşamı bu meydanlara 
çıkan milletimiz büyük bir destan yaz-
dı. Elinizde imkanlar varda onunla ne 
kazandıysanız ona zafer denir. İmkan 
olmadan yüreğinizle, imanınızla sonu-
ca ulaşmışsanız ona destan denir. 15 
Temmuz’da milletimiz destan yazdı. 
Tarih bu milleti sayfalarına altın harf-

lerle yazdı. Şuanda ne başardığımızı az 
çok biliyoruz. Önümüzdeki on yıllar in-
şallah bu milletin büyük destanına şa-
hitlik edecek. Azerbaycan meclis baş-
kanı birkaç gün önce ülkemizi ziyarete 
geldi. Meclis başkanımıza “Siz 15 Tem-
muz akşamı kendinizi değil bizi kurtar-
dınız” Bunu söyleyen çok ülke var daha. 
Bu ülkede bir başarı kazanıldığında, se-
vinç yaşandığında Bosna’da, Filistin’de 
aynı sevinç yaşanıyorsa Balkanlarda 
hala bazı ülkelerde Osmanlı sancakları 
minberlerde duruyorsa, Afrika’nın bazı 
ülkelerinde Abdulhamid Han Hazret-
leri adına hala hutbe okutuluyorsa bu 
millet büyük bir millettir. O yüzden de 
bu milletin mesuliyeti sorumluğu çok 
büyüktür” dedi.
“Millete din, iman pazarlayanlar ken-
dilerine silahların şehvetine teslim et-
mişler”

Yıllardır millete din, iman pazarlayan-
ların kendilerini uçakların, silahların 
şehvetine teslim ettiklerini anlatan 
Başkan Külcü, “Zannettiler ki helikop-
terden aşağı insanları tarayınca millet 
korkar evine çekilir eve giden oğlu anne 
durdurdu. Eve giden anneyi baba dur-
durdu. O tankların önünde göğüslerini 
siper ettiler. Bu toprakları aynı Çanak-
kale’deki gibi bize vatan ettiler. Çanak-
kale ne kadar mukaddes, orda kazan-
dığımız istiklalimiz ne kadar değerliyse 
15 Temmuz’un kahramanları da bizim 
için o kadar değerledir. Bu yüzden tarih 
milleti altın harflerle yazdı. O yiğitler 
çekinmediler, korkmadılar, Allah’a ve 
Resul’üne yürür gibi yürüdüler. Onlar 
yürüdü içinde kutsal bir davası, sevdası 
olmayanlarda geri çekilmek zorunda 
kaldı. Allah onlardan razı olsun. Bu 
meydanlarda söz veriyoruz o yiğitleri 
kıyamete kadar unutmayacağız. Onlar-
da bizi kıyamette unutmasınlar. Yarın 
mahşerde bize şefaatçi olsunlar.” dedi.

Külcü’nün konuşmasının ardından pro-
tokol üyeleri ve demokrasi nöbetine 
katılan vatandaşlar ilçe içerisinde yü-
rüyüş yaptı. Ellerindeki Türk bayrakla-
rıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar sık 
sık tekbirler getirerek, terör örgütü FE-
TÖ’ye lanet yağdırdı.
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Çorum Belediyesi Mehter Takımı, Saat 
Kulesi meydanındaki demokrasi nöbetlerinin 
vazgeçilmezi oldu. 27 gün boyunca Saat Kulesi 
meydanını dolduran binlerce kişiye mehter 
gösterisi sunan Çorum Belediyesi Mehter 
Takımı, herkesin takdirini kazandı. 

Belediye Zabıta Amiri Selahattin Delice’nin 
yönetimindeki mehter takımı söylediği 
birbirinden güzel marşlarla demokrasi 
nöbetine gelen Çorum halkını coşturdu. 
Vatandaşlar da demokrasi nöbetleri 
boyunca her akşam en az iki saat boyunca 
sahne alan Mehter Takımı ile bol bol 
fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

MEHTER TAKIMI
DEMOKRASİ NÖBETLERİNİN VAZGEÇİLMEZİ



iLK  SALÂ
SAAT KULESİNDEN

Demokrasi nöbetinin son gecesinde bir ilk de 
yaşandı. Din Görevlisi Hasan Çakmak, gece 
Çorum’un simgesi olan ve 7-8 Hasan Paşa 
tarafından yaptırılan Saat Kulesi’ne çıkarak sala 
okudu. Saat kulesinden ilk kez sala okunurken 
vatandaşlar da büyük bir huşu içinde okunan 
salayı dinledi.

Demokrasi nöbetleri ilahiler, Kur’an-ı Kerim 
tilavetleri ve sema gösterilerinin ardından sona 
erdi.
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