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81 Milyon tek yürek olarak 15 Temmuz hain darbe girişimini önlediğini ve tüm
dünyaya demokrasi dersi verdiğini kaydeden AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik,”
Tanka, tüfeğe karşı milli iradesini ortaya koyarak mücadele eden milletimiz, tüm
dünyaya ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiş oldu.” dedi.
Ercik, 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir lider olmasının büyük rol
oynadığını söyledi. Güçlü lider önderliğinde halkın demokrasiye sahip çıktığını ifade
eden Başkan Ercik, “ 1960’tan günümüze kadar olan darbelere bakıldığında gerçekten
lider olmanın ne kadar büyük bir görev olduğunu gördük. Eğer o gün
Cumhurbaşkanımız dik duruşunu sergilememiş olsaydı bizde ona bağlı olarak geri
planda kalmış olacaktık. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile birlikte milletimize güven
gelmiş oldu ve halk demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız milleti ile beraber
meydanlara indi ve milletin huzuruna çıkmış oldu. Böyle bir sürece bakıldığında
Kurtuluş Savaşında olduğu gibi Liderler güçlü ise savaş kolay kazanılıyor” şeklinde
konuştu.
“Darbeler Tarihe Gömüldü”
Türkiye Cumhuriyetinin tarihte birçok darbeye maruz kaldığını hatırlatan Ercik, “15
Temmuz’da halkımız namusuna sahip çıktı. Biz bu asil milletle ne kadar onur ve gurur
duysak azdır. Dünyada darbelerin başarısız olduğu bir ülke var mı? 1960 da darbe
oluyor başarılı oluyorlar 1970 ‘de darbe oluyor başarılı oluyorlar,1980 de darbe oluyor
başarılı oluyorlar 1997’de bir darbe daha yine başarılı oldular. 15 Temmuz 2016’da ise
milletimiz hem içerideki karanlık güçlere hemde dış dünyaya karşı nasıl dik duruş
sergilenmesi gerektiğini örnek bir şekilde göstermiş oldu. Bizden sonra gelen nesil bu
topraklarda darbelere tanıklık etmeyecektir. Bundan sonraki süreçte darbeler tarihe
gömülmüş olacak.” diye konuştu.
“15 Temmuz, Demokrasi Adına Verilen Mücadelenin Adıdır”
Diz çöktürmeye çalışan hain darbecilere karşı direnen halkın destan yazdığını belirten
Ercik, “Fetullahçı Terör Örgütü‘nün (FETÖ) hain darbe girişiminde aziz Milletimiz
üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdi. Halk vatanını, milletini, namusunu
korumak için gözünü kırpmadan meydanlara indi. Geçmişi kahramanlarla dolu bir
millete diz çöktürmeye çalışan hainler, milli irade karşısında yenildiler. Aziz milletimiz
o gece oynanan oyunun farkındaydı. Hain darbe girişimine karşı milletimiz, sokaklarda
canını feda ederek direndi. Milletimize darbelerle bedeller ödetmeye çalışanların
planları altüst oldu. O hainler kendi planlarında boğuldular! 15 Temmuz, demokrasi

adına verilen mücadelenin adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz
kılmıştır.” diye konuştu.
“Vatanını Seven Herkes Meydanlardaydı”

15 Temmuz gecesi Milletin dünyaya demokrasi dersi verdiğinin altını çizen Başkan
Ercik, “81 Milyon tek yürek olarak hain darbe girişimini bertaraf edip o gece tüm
dünyaya demokrasi dersi vermiştir. 15 Temmuz, demokrasi adına verilen mücadelenin
adıdır. Milletimizin onurlu mücadelesi o geceyi unutulmaz kılmıştır. Söz konusu vatan
olduğunda Aziz Milletimiz kurtuluş savaşı ve Çanakkale savaşında olduğunda üzerine
düşen görevi her zaman yerine getirmiştir ve devam edecektir. Türk milleti, vatanına
göz dikenlere, demokrasi ile karşılık vermiş, hain planları başlarına yıkmıştır. Tanka,
tüfeğe karşı milli iradesini ortaya koyarak mücadele eden milletimiz, tüm dünyaya
ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu göstermiştir. Tüm aziz milletimize milli
duruşundan dolayı şükranlarımı sunarım. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim
eylesin. ”dedi

