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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehrene ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül... Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim: Bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

Garb’ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘’Medeniyet!’’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘’toprak!’’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne namahrem eli;
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerihamda, İlahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım!
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki, başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklal.

Mehmet Akif ERSOY
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ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli 
hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî 
bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, 
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! 
Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine 
kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara 
sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar 
sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr 
ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve 
Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
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“Oku, düşün, uygula, neticelendir.”

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Kıymetli Öğretmenlerim, Sevgili Öğrenciler ve Saygıdeğer Ankaralılar,
Türkiye için milat olan 15 Temmuz gecesi, vatanımızın birliğine ve dirliğine karşı yapılan 

hainliğin yüreklerimizi yakıp kavurduğu kara bir gece oldu. 

Bu kara dönemde, beraberliğimizi bozmak isteyenlere milletçe bir olup eşsiz bir kahramanlık 
gösterip malımızla, canımızla karşı çıktık ve bu mübarek toprakları bir kez daha vatan yaptık.

İşte bu uğurda canını veren vatan evlatları, şehit; yaralananlar da gazi oldular. Çankaya İlçe 
Millî Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği “15 Temmuz Hatırat Yarışması” ile şehitlerimizin ve 
gazilerimiz yaşadıkları, ebedileştirilip gelecek nesillere birinci ağızdan aktarılmış oldu.

Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Ankara genelinde düzenlediği bu yarışmaya katılıp 
hatıralarını ve duygularını bizlerle paylaşanlara, hatıraların kitaplaştırılmasında emeği geçen 
herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum.

Kadir ÇAKIR
Çankaya Kaymakamı
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Saygıdeğer Meslektaşlarım, Sevgili Öğrencilerim 
ve Kıymetli Ankaralılar,

”15 Temmuz Hatırat Yarışması”na gösterdiğiniz 
yoğun ilgiden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. 

Bu etkinlikle yapmak istediğimiz, esasen bir 
yarışmadan çok fazlasıydı. Yüzlerce yıldan beri bu 
topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan aziz 
milletimizin, tarihinde gösterdiği en büyük kahramanlık 
mücadelelerinden biri olan “15 Temmuz Millet 
Direnişi”ni tarihe bir not olarak düşmekti. 

Günlerce sokakları, meydanları boş bırakmadan, 
istiklâl ve istikbâline sahip çıkma kararlılığını ortaya 
koyan, 15 Temmuz kalkışma girişimini bozguna uğratan 

öğretmen, öğrenci ve her kesimden vatansever tüm vatandaşlarımızla hemhâl olmaktı.
Bu hedefimize ulaştığımıza da kalpten inanıyorum. Nitekim, yarışmaya katılan birbirinden değerli eserlerle, aziz 

şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kıymetli gazilerimizi şükranla anma fırsatı bulduk.
Bu kahramanlar, ”15 Temmuz Gecesi” cesaretleri, dirayetleri, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç 

şüphesiz tüm şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir.
Asil olmanın, asil yaşamanın, asil ölmenin adıdır şehitlik. Bu duyguyu şehit ailelerini ziyaretimde bizzat 

yaşadım. Şehidin eşine taziye dileklerimizi ilettik. Ziyaretimizle onların acılarına ortak olup hafifletmek istedik. 
Aile bizi çok sıcak karşıladı. Şehidin eşi, tüm asaletiyle şehit olan eşine imrendiğini, neden kendisinin o yolculuğa 
uğurlanan kişi olmadığını, onun için hayıflandığını söyledi. Buna benzer birçok olaya şahit olduk. Bütün bunlar millet 
olarak asil duruşun, birlik oluşun apaçık ifadesidir. Çiğnenip vatanımızı çiğnetmeyenler, bizlere, göğsünden vurulup 
bir gül bahçesine girercesine ölmeyi öğretti. Bir kadının önünde giden gence, anne şefkatiyle “Dikkat et yavrum ateş 
ediyorlar. “ tembihine, “Ölmek için çok güzel bir gün annem.” demeyi öğretti.

Birimiz bin, binimiz milyonlar olup dikildik ihanet çetesinin karşısına. İzin vermedik cennet vatanımıza kirli 
ayakların basmasına. Asımın nesli yaşadıkça bu cennet vatan yeşerdikçe yeşerecek. Al bayrak dalgalanacak şafaklarda; 
susmayacak ezanlar semalarda. Zafer şarkıları süsleyecek ruhumuzu. Bir başka ötecek bülbüller seher vaktinde. 

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de aziz şehitlerimizin, kıymetli gazilerimizin ve “15 Temmuz En Uzun 
Gece” konulu yarışmada hissiyatlarını dile getiren tüm vatandaşlarımızın hatıralarını bu kitapla gelecek nesillere 
aktaracağız. 

Yeni çalışmalarda tekrar birlikte olma arzusuyla nesillerimizi yüceltme azmi ve gayretinde olan tüm 
meslektaşlarıma sonsuz teşekkür ediyor; hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mustafa ÖZEL
Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürü
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Değerli Öğretmenler, Sevgili Öğrenciler ve Kıymetli Halkımız,
21.yüzyılda dünyanın büyük devletleri arasında yer almayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 15 

Temmuz’da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu darbeye tevessül eden hainler, maalesef içimizde, 
yıllarca zehirli bir yılan gibi sinsi sinsi dolaşmış, devletin ve milletin imkânlarını kullanarak en önemli makamlara 
kadar gelmişlerdir. 

Bu hainler, Türkiye Cumhuriyeti’nin dış düşmanlarıyla kendi kirli emellerini birleştirerek T.C.Hükümeti’ni 
devirmek, milli iradeye son vererek milletimizi, sonu bilinmez karanlıklara sürüklemek istemişlerdir.

 Milli iradeyi yok etmek isteyen alçaklar, milletin vergileriyle vatanı savunmak için alınan uçaklarla,  
silahlarla halkımıza, meclisimize acımasızca saldırmışlar. Birçok vatan evladını şehit etmişler ve birçoğunu da 
yaralamışlardır.

Başkomutanı’ndan meydanlara çıkın emrini alan Milletimiz ”Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi!”  anlayışıyla 
hainlerin karşısına dikilmiş ve onlara hiç beklemedikleri bir ders vermiştir.

Milletimizin, böyle karanlık günlerle bir daha karşılaşmaması için hepimizin, üzerimize düşen görevidün 
olduğu gibi bugün de yarın da en iyi şekilde yapacağından kimsenin kuşkusu olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle “15 Temmuz Hatırat Yarışması”yla ilgili yayınladığımız bu kitabın, gelecek 
nesillere rehber olacağını ümit ediyor, sağlık ve başarı dileklerimle selam ve saygılarımı sunuyorum. 

Şerafettin DELİALİOĞLU
Şube Müdürü
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“Asım’ın nesli… diyordum ya… nesilmiş gerçek,
 İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek!” 

Mehmet Akif Ersoy

15 Temmuz gecesi, ülkemizin tarihinde milat kabul edilecek 
günlerden biri olarak yerini aldı.  “Kim var?” diye seslenilince sağına 
soluna bakmadan, fert fert “Ben varım.” cevabını veren bir millet, bu 
coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya 
koydu. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu ülkeyi kendisine yâr 

etmemek için saldıranlara karşı bin yıl önce Malazgirt’te, yüz yıl önce Çanakkale’de, Kut’ül-Amâre’de, Dumlupınar’da 
ne cevap vermişse 15 Temmuz’da da aynı cevabı verdi. 

Bir millet ayağa kalkarak nasıl bir irfanı, basireti ve vicdanı olduğunu gösterdi ve bütün dünya, “Yeni Türkiye” 
ruhunu hayretle izledi.

Millî hafızamızda canlı tutmamız gereken mihenk taşı günlerinden biri olan 15 Temmuz gecesinin unutulmaması 
için o geceyi yaşayanların gözünden, gönlünden aktarmak ve gelecek nesillere bırakmak amacıyla Ankara ili ve 
25 ilçesinde, “15 Temmuz En Uzun Gece Hatırat Yarışması”nı düzenledik. Öğretmen, öğrenci ve halka açık olarak 
üç kategoride düzenlediğimiz yarışmamıza, yüzlerce hatırat katıldı. Bu hatıratlarda, yeni kahramanlık hikâyeleri ile 
karşılaştık. 

Eserleri büyük bir titizlikle değerlendiren, işinin ehli jürimizin belirlediği her kategoride üç eser ödüllendirilirken, 
altı eser de “Ömer Halisdemir Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. Eserlerden kırk iki tanesi, şehitlerimize ve gazilerimize 
minnettarlığımızın göstergesi olarak kitaplaştırıldı.

15 Temmuz gecesi yaşanan bu olayın bir daha yaşanmaması temennisiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
yad ediyor, gazilerimize şifalar diliyoruz.

Feyza GİZLİGİDER
Genel Yayın Yönetmeni
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Dereceye Girenler
Öğrenci Kategorisi

Metinlerin özgünlüğüne olabildiğince müdahale edilmemiştir.
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Atahan KUTLU
Ankara Sınav Koleji/Çankaya
7/B

Birincilik Ödülü

En Uzun Gece

Aylardan temmuzdu, takvim yaprakları 15’ini gösteriyordu. Sıradan, sıcak bir yaz akşamıydı 
diğer günlerden yoktu önce hiç farkı sonra gün batıp ,  karanlık çökünce yeryüzüne anladım ki 
yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Göğsünde ay yıldızlı üniformaları ile askerler yolları tutmuşlar, 
ellerinde silahları. Kötülük esir almış sanki onları, unutmuş olmalılar Türk askeri olduklarını. Zırhlı 
araçlar çıkmış yollara, namluları kendi halkına dönmüş tanklar meydanlarda. Helikopterler, uçaklar 
uçuyor gökyüzünde öfke ve nefretle, çocuk kalbim yerinden fırlayacak gibi çarpıyor heyecanla, 
kederle.

Annem, babam, ablam, ninem endişeli, televizyon başındalar hepsi. Neler oluyor anlamaya 
çalışıyorlar, ben ise korkuyorum;  içimi bir kurt gibi kemiriyor belirsizlik. “İhanet kalkışması.” 
dendiğini duyuyorum ama almıyor aklım hani hıyanete yer yoktu peygamber ocağında. Silah sesleri 
bomba seslerine karışıyor, yankılanıyor gökyüzünde keşke kulaklarımı tıkasam, kapatsam gözlerimi; 
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duymasam, görmesem vatana ihaneti. Soğuk rüzgârlar esmeye başlıyor, kar yağıyor sanki 
üzerime, dualar ediyorum sessizce. Bir an önce bitsin istiyorum bu talihsiz gece, çabucak 
sabah olsa ve gün ışığı örtse tüm kötülükleri.

Sonra Başkomutan çıkıyor televizyon ekranlarına, içimi tarifsiz bir sevinç kaplıyor, 
ninem el açıp şükrediyor defalarca. O, yine başı dik, yine mağrur. Alın bayraklarınızı çıkın 
diyor meydanlara. Sala sesleri yükselmeye başlıyor semaya. O an fitili ateşleniyor eşi benzeri 
görülmemiş şanlı bir direnişin. Yıldırım’ın, Fatih’in torunları, Atatürk’ün çocukları bu çağrıyla 
şahlanıyor bir anda. Ellerde bayrak, dillerde tekbir vatan uğruna şehadet şerbetini içmek için 
yarışıyorlar adeta. Yiğit Halisdemir meydan okuyor cuntacılara, Hasan Tahsin gibi ilk kurşunu 
sıkıyor hainin alnının ortasına.

 Tankların önüne atlayarak kötülük bekçilerine kafa tutan, kucaklarında çocukları yalın 
el, çıplak ayak, kendilerini mermilere, bombalara siper eden kadın, erkek, çoluk çocuk genç, 
yaşlı, kahramanlık destanı yazan niceleri vardı o gece meydanlarda. İçlerindeki bozgunculara 
fırsat vermeyerek, vatan sağ olsun diye kendi canından vaz geçen, cumhuriyetin yılmaz 
bekçileri; kahraman polisimiz, askerimizde onlarla omuz omuzalardı hatta. Çanakkale’de, 
Kurtuluş Savaşı’nda, Güneydoğu’da ve yurdun dört bir yanında şehit olanların nefesleri ılık 
bir meltem oldu esti 15 Temmuz akşamında.   

Sonra uykusuz, yorgun, hüzünlü ama bir o kadar da gururlu bir sabah karşıladı bizi. 
Karanlık bir geceyi aydınlık bir sabaha çeviren binlerce isimsiz kahraman daha eklenmişti tarih 
sayfalarına. Hiç uyumadan kötü bir rüyadan uyanmış gibi hissettim kendimi, gülümsedim, 
yakarışlarımı duymuştu kimsesizlerin kimsesi.  Tıpkı filmlerdeki gibi iyiler kazanmış, kötüler 
kaybetmişti. O günden sonra günler, haftalar, aylarca nöbet tuttuk, bekledik vatanı, milletçe 
hep bir ağızdan haykırdık “Yaşasın demokrasi!” O gece imkânsız başarıldı, kurtuluş destanı 
yeniden yazıldı,  21 Aralık değil, 15 Temmuz’muş en uzun gece hafızalara böyle kazındı.
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Hüseyin Can ÖZDEMİR
Yenimahalle Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi/Yenimahalle
12/D

İkincilik Ödülü

Şehit Oğlu Şehitler

Vatanımın kara sevdalısı yiğitler. Ruhunuz şad olsun. Söylenecek çok söz, yazılacak çok satır, 
yakılacak çok destan var. Bunları hiçbir yere sığdırmak mümkün değil biliyorum. 

 Hani, “Su uyur, düşman uyumaz.” derler ya, o gece su uyumadı işte. Damarlarınızdaki asil 
kanla, uyumayan düşmana kâbus olan yiğitler. Ah o gece, hiç bitmeyecekmiş gibi gelen, kara gece. 
Orduyu milletine düşman eden, elim gece. Manasız bir hırs uğruna, sizi kara toprağa veren, zulüm 
gece. Milletimi ulu çınara çeviren gece. İki yüz kırk sevdalıyı bir anda bitiren gece. İşte o gece sizi 
Cennet’e götüren gece. Unutulur mu hiç, biz gençlerce, kazındı yüreklerimize hece hece… Tanklara 
“dur” diyen ellerinizdeki şahadet şerbeti, bizlere de nasip olur inşallah. Tadını bilmediğimiz o kutsal 
şerbetle yerinizde rahat uyuyun, vatan bizlere emanet.

 Bin yıl önce Malazgirt’te, 717 yıl önce Söğüt’te, 563 yıl önce İstanbul’da, 100 yıl önce 
Çanakkale’de olduğu gibi, vatanımızı istikbal olarak gördüğünüzü tüm dünyaya haykırdınız 
yine, ne mutlu sizlere. Milletimizi ve ülkemizi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale’de, 
Dumlupınar’da ne cevap verilmişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı verdiniz ve gittiniz, ne mutlu 
bizlere. Türkiye’mi parçalayacaklarını, devletimi teslim alabileceklerini sanarak, o kara gece 
harekete geçen hainleri, ertesi gün akşam olmadan hüsrana uğrattınız. Milletimize, Meclisimize, 
demokrasimize, Cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılan bu haince 
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oyunu bozdunuz, ne mutlu ülkemize. Hain saldırıyı durdurmanızla, devletimizi yeni bir 
döneme soktunuz. Güzel ülkem, artık o kara gece öncesinden daha güçlü sayenizde, ne mutlu 
devletimize.

 Şairin dediği gibi:

“Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır.
Külümüzden yükselen duman bizden yanadır.
Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır.
Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır.”

 Evet, her zamanki gibi iman bizden yanaydı yine. O gece gökyüzünün yıldızlarını 
çalıp, omuzlarına takan hain yüzleri gören Ömer’in ilk kurşunu ile devrildi baş hain. Ah halis 
yiğidim, ah demir yürekli şehidim, geçemediler seni. Çünkü ruhları yoktu hainlerin. Korkar 
mıydı anasının oğlu? Korkmazdı tabi ki, korkmadı da.  Ellerin, omuzların, çeliktendi yüreğin. 
30 kurşun yeter miydi o yüreği sindirmeye. Sen ölmedin, daima yüreklerdesin şehidim.

 Düşman kurşunuyla şehit vermeyi anladım da kendi askerinin kurşunuyla şehit 
vermek, başka bir acıyla yakıyor yüreklerimizi. Kendi tankıyla, kendi uçağıyla darbe yemek 
de ne demek? Bunun cevabını çok geçmeden veren yiğitler, vatan sağ oldukça ölmeyecekler. 
Çünkü, biz ezelden beridir hür yaşadık, hür yaşarız. Hangi darbe bize zincir vuracakmış 
şaşarız. Kükremiş sel gibiydik, tankınızı çiğner aşarız. İman gücüyle yine toplu vurdu yürekler 
ve geldikleri gibi gittiler. Topraklarımızın bağrında sıra dağlar gibi duran yiğitler, hakkımız 
size helal olsun.

 Ey şehit oğlu şehitler, tarihimize yeni bir efsane daha yazdınız ve gittiniz, Cennet’e 
eriştiniz, ne mutlu sizlere. 

 Aynı yolun yolcusu bizler, düşman öldürse de ölmezler, bu vatanı namertlere 
vermezler, düşman uyusa bile, gaflet uykusuna düşmezler. Bu Cennet vatanda, ne Ömerler 
biter, ne Halisler, ne de demir yürekliler. Ey şehit oğlu şehitler, bunu böyle bilesiniz, yerinizde 
rahat edesiniz.

 Destanımız çok uzun. Lakin diyeceğim şu ki, ruhlarınız şad olsun, kutlu yolun yolcusu, 
kahraman yiğitler…
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Fazlı Cem ÖZSARI
İskitler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
11/I

Üçüncülük Ödülü

15 Temmuz Gecesi

15 Temmuz saat 20.00 sularında antrenmandan daha yeni çıkmıştım. Eve giderken jet sesleri 
duydum. Antrenörüm, darbe oluyor, çabuk evinize gidin, ışıkları kapatın, camlardan uzak durun, diye 
tembihledi. Eve gittiğimizde televizyonu açtım ve TRT’yi izliyordum. Muhabir darbe olduğunu ve 
dışarı çıkma yasağı olduğunu söylüyordu. Başka kanalları gezmeye başladım. Cumhurbaşkanımızın, 
“Sokağa çıkın!” çağrısını duydum. O gün sokağa çıkmasaydık bir daha sokağa çıkamayacaktık. 
Ağabeyimle beraber sokağa çıkmaya karar verdik. Annem evin kapısını kilitlemişti ve korkuyordu, 
kapıyı açmıyordu. Biz çıkmaya çalışıyorduk, annem anahtarı saklamıştı. Sonra ağabeyim sinirden 
ağlamaya başladı ve şöyle diyordu: “Anne, vatan elden gidiyor, aç şu kapıyı!” Annem ağlayarak 
kapıyı açtı ve şöyle dedi: “Allah’a emanet olun!” 

Aşağıya indik ve arabaya bindik. İl Emniyet Müdürlüğü binasının oraya gittik. Üzerimizden 
jetler geçiyordu. Korkuyordumama özgürlüğüm için her şeyi göze almıştım. Emniyet binasının 
önüne gittiğimizde içeride tank olduğunu ve askerlerin halka geri çekilmesi için ateş ettiğini 
gördüm.Böyle bir olayın ortasına düştüğümün farkında bile değildim taki o ana kadar. Sonra halkla 
beraber toplandık ve tankı, askerleri geri savurmaya çalıştık. Askerler bize doğru ateş ediyordu. 
Korkuyordum ama bir adım geri çekilmiyordum. Askerle aramızda nerdeyse 1 metre kalmıştı.Asker, 
yere doğru, elindeki silahla ateş etti. Bir an sanki dünya durmuştu ve hiçbir acıyı hissetmiyordum. 
Ama başarılı olamamıştık.Az kişiydik ve askerleri geri savuramadık.
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Hep beraber yola çıktık. Sonra ağabeyiminomzu dikkatimi çekmişti. Bir leke vardı orda, 
kan lekesi.Ağabeyimin üzerini çıkarttım ve omzundan kan geldiğini gördüm. Şarapnel parçası 
girmişti omzuna. Sonra bacağımda bir ıslaklık hissettim ve elimi attım. Elime baktığımda kan 
gördüm. Bacaklarım hep çizilmiş ve delik deşikti. Sonra ağabeyimle Kızılay’a gitmeye karar 
verdik. Kızılay’a doğru yürümeye başladık. Camilerden sala sesleri duyuluyordu. Tüylerim 
diken diken olmuştu. Yürürken hızlanmaya başladık ve Sıhhiye’ye geldiğimizde Adliye’nin 
önündeki tankı aldığımızı gördüm. Halkın, tankın üzerine çıktığını gördüm ve Bakanlıklar’a 
doğru yürümeye başladık. Bakanlıklar’a yaklaştığımızda çok kalabalık değildik ve polisler 
halka yalvarıyordu. Bakanlıklar’ın oraya gelin, çağrısı yapıyordu. Kızılay’daki halkla beraber 
toplandık ve Bakanlıklar’ın önüne gitmeye başladık. Bir an ağabeyimin sesini duydum: 
“Fazlı, ayakkabımın bağcığı açıldı, bir dakika bekle, hemen bağlayayım!” dedi. Biz beklerken 
halk yürümeye devam ediyordu. Bir dakika sonra peşlerine takıldık. Bakanlıklar’ın tam 
sol çaprazındaki göbeğin ordayken üzerimizden bir helikopter geçiyordu. Bakanlıklar’ın 
önündeki insanlara ateş etti.O an sanki dünya benim için durmuştu. Her ateş sesinde halk 
siper alıyordu. Birçok insan şehit olmuştu. Yani o gün ağabeyimin sayesinde ölümden 
dönmüştük. Herkes bize doğru kaçıyordu. Hemen ağabeyimle yaralı taşımaya başladık. 
Vurulanları sırtımıza alıyorduk ve yakınlardan geçen arabaları durdurup içine bindiriyorduk. 
Onlar da hastaneye götürüyorlardı.Yarım saat boyunca böyle yaralı taşıdık.Sonra o kadar fazla 
kan görünce gözlerim kararmaya başladı. Ağabeyime kötü olmaya başladım ağabey, dedim. 
Bir duvarın köşesine istifra ettim. Kötüydüm, ağabeyim koluma girdi ve Kızılay’a yürümeye 
başladık. Yiyecek bir şey arıyorduk, ağabeyim açık bir büfe buldu ve bana bir şeyler aldı. 
Telefondan saate baktığımda saatin 06.00 olduğunu gördüm. 

Gün aydınlanmaya başlamıştı. Yorgunluktan yürümeye mecalimiz yoktu, her yerimiz 
ağrıyordu. Ağabeyimle eve gitmeye karar verdik. Kızılay’dan Emniyet Müdürlüğüne geri 
yürüdük ve arabamıza bindik, eve gitmeye başladık. Yorgunluktan gözlerim kapanıyordu. Çok 
uykum vardı. Eve girdiğimde her yerim kandı. İlk olarak duşa girdim, sonra yemek yiyip biraz 
dinlendikten sonra tekrar dışarı çıkmayı düşünüyorduk ama öyle olmadı. Yemek yedikten 
sonra saat sabah 08.00 olmuştu. Biraz dinleneyim dedim, yatağa yattığım gibi uyuya kalmışım 
ve akşam 20.00’de uyanabildim. 

Cumhurbaşkanımız “TAMAM!” diyene kadar her gün sokağa çıktım. Hâlâ uyurken, yemek 
yerken, yürürken nerdeyse her zaman, o gün aklıma geliyor. Rüyalarıma giriyor ve dünyanın 
en mutlu insanı hissediyorum kendimi. Vatan müdafaasına katıldığım ve beni ölümüne 
koruyan ve seven bir ağabeyim olduğu için.                                     

 Her şeyi affedin ama vatanınıza ihanet edenleri asla affetmeyin!
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Dereceye Girenler

Metinlerin özgünlüğüne olabildiğince müdahale edilmemiştir.

Öğretmen Kategorisi
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Hatice ÇEVİK
Talatpaşa Ortaokulu/Çankaya
Türkçe Öğretmeni

Birincilik Ödülü

Dönmeyi Düşünmediler

 Sevgi ve muhabbet yeşersin yüreklerde. Bülbüller şevke gelsin, güller açsın bahçelerimde. Malazgirt, 
Sakarya, Dumlupınar gibi destanlar yazılmaya devam etsin topraklarımda. Ben Türkiye’yim. Her karış toprağım 
şehit kanıyla sulandığından bana paha biçilmez. Ay ve yıldız gökyüzünden bayrağıma yansıyarak sembolüm 
olmuş. Milletim bana “Ana vatan” diye seslenmiş. İşte bütün bunlara güvenerek diyorum ki: Tek bir şehidimin 
bir damla kanı, dünyanın bütün tanklarına, silahlarına karşı beni korumaya yetecektir. İçim çok rahat.

Bu Âdem dedikleri el ayakla baş değil,

Âdem manaya derler suret ile kaş değil,

                                   Kaygusuz Abdal

Allah insanı kendisi gibi nur olması için yarattı. Onu bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Bir damla su 
istiridyenin içine düştüğünde değerli bir inciye dönüşür. Ne yazık ki aynı bir damla su, bir yılanın ağzına 
düştüğünde ise kuvvetli bir zehre dönüşür. İşte 15 Temmuz günü yılanın ağzına düşüp zehre dönüşen insanlar 
bir kalkışmaya giriştiler.

15 Temmuz akşamı Etimesgut ilçesinde annemin evindeydim. Telefonum çaldığında askeri bir 
darbenin olduğunu öğrendim. İnanmak istemedim. Televizyondaki alt yazı bile beni inandırmaya yetmiyordu. 
İstanbul’da köprünün askerler tarafından kesildiğini görünce bunun terör saldırısı ihbarına karşı tedbir 
amaçlı bir hareket olduğunu düşündüm. Türk askerine bunu yakıştıramazdım. Benim askerim Çanakkale’de 
mücadele vermişti. Yollar kesen bu askerler Türk askerleri miydi? Hayır! Olamazdı! Aynı dakikalarda sokaktan 
sesler gelmeye başladı. Ellerinde bayraklarla, kadınlar, erkekler, çocuklar Zırhlı Birlikler’e doğru adeta bir sel 
gibi akıyordu. 65 yaşındaki annem, balkonda asılı olan Türk bayrağını sallamaya başladı. Anneme bakarak 
donakalmıştım. Annem kalabalığa karşı dakikalardır bayrak sallıyordu. Ara sıra sallamayı bırakıp alkışlarla 
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onları destekliyordu. Bu arada erkek kardeşim de epeyce gecikmişti. Kardeşimin eve geliş saatini 
iple çeken, onun beş on dakikalık gecikmesinde bile yüzlerce olumsuz senaryolar yazan annem hiç 
kaygılanmıyordu. O kaygıyı ben taşıyordum. Babam öldüğünde dört yaşında olan kardeşim şimdi yirmi 
dokuz yaşındaydı. Annemin gözü, kulağı, ev arkadaşı kısaca yaşama sebebiydi. Hareketleri konuşmaları, 
babama çok benzediğinden ona karşı anlatılmaz bir sevgim vardı. Ama onun eve gelmesini beklemek 
de olacak iş değildi. Söz konusu vatandı çünkü. Kardeşim sokakları bırakıp eve gelmezdi. Bundan 
çok emindim. Düşüncelerimde de yanılmadım. Saatler geçiyor, insan seli azalacağına çoğalarak 
Zırhlı Birlikler’e doğru akıyordu. Sabaha karşı kardeşim eve geldi. Ona “Nerede kaldın ?” sorusunu 
sormaya çekiniyordum. “Nerede kaldın?” demek “Neden eve erkenden gelmedin?” demek olacaktı 
ki, bu soruyu sormak büyük bir cesaret işiydi. Onun için sokaklarda olmaktan başka bir yol olamazdı. 
Davranışlarında güzel ve doğru bir iş yapmış olmanın haklılığı, rahatlığı görülüyordu. O an ailemle ve 
milletimle gurur duydum.

Savaş, saldırı, büyük bir yıkımdı. Yok eden, öldüren, en büyük zararı gören kişiydi. Çünkü o kişi, 
artık vatanını, merhametini, ruhunu kaybetmiş bir kişiydi. En önemlisi ebedi dünyasını kaybetmişti. 
“Bir insan öldüren, bütün insanlığı öldürmüş olur.” 15 Temmuz’da 249 kişiyi öldürenler acaba kaç 
kişiyi öldürmüş oldular?

Görecek gözleri, işitecek kulakları, duyacak ve hissedecek kalpleri vardı. Gördüler, işittiler, 
hissettiler. Ülkelerini karanlığa götürmek isteyen güçlere karşı sokağa döküldüler. Hem bu ülkede 
yaşayanları, hem de toprak altında yatan, bu ülkeyi vatan yapanları düşündüler.  Bu hislerle sokaklara 
döküldüler. Komutanından ölüm emrini alan Ömer HALİSDEMİR gibi bir an bile düşünmeden ölüme 
koştular. Fakat ölmediler, ölümsüzleştiler. 

Yüreklerinde boylu boyunca vatan sevgisi taşıyanlar, 

Yaptıklarınızı açıklamanın bir tek cevabı var bence.. Şerife Bacılara, Nene Hatunlara, Seyit 
Onbaşılara mahcup olmamak. Sizler olmasaydınız oğlunu kına yakarak cepheye kurban olması 
için gönderen anneye, bizler hangi cevabı verecektik? Mehmet Akif’in ruhunun emellerini-ezanı 
dindirmemek, mabedimize düşmen eli değdirmemek-gerçekleştirememek çok çok acı olacaktı. 
Sizler kahramanlıklarınızla bizleri de çok ağır yükler altında kalmaktan kurtardınız. Bu vatanı, vatan 
yapanlara karşı alnımızı ak ettiniz. Gazi olanlarınız “Allah şehitliği nasip etmedi, neyse ki gazilik 
şerefine erişebildik”  diyerek gönlünüzün yüceliğini göstermiş oldunuz. Zaferin gerçek sahipleri 
kimlerdir? Atatürk’ün dediği gibi “Millet, millet, millet daime millet.” 

Ben Türkiye’yim. Sembolüm ay ve yıldız. Halkım kahramanlıklarıyla arşa taşımış beni. O yüzden 
bu kadar mağrurum. Şehitlerimi sarmış sarmalamışım. Şairlerim bana: “Öpüp başıma koyduğum ekmek 
gibisin.” diyerek seslenmişler. Bana ruh ve mana katmışlar. İşte bütün bunlara güvenerek diyorum ki: 
“Beni karanlıklara boğamazsınız.” 

Benim topraklarımda yatan şehitlerime bir kulak verin bakalım: 

Hesapsız, çıkarsız koştuk vatanı vatan yapmaya,

Milletimizin her soluk alışında, ayrı bir gül açar cennetteki bağımızda.
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Nail VELİOĞLU
Gazi Meslekî Eğitim Merkezi/Yenimahalle
Makine Teknolojisi Öğretmeni

İkincilik Ödülü

Kurşun Şafağında Ülkemin
Bir Destan Yazıldı Tarihe

Güneşin dağları erittiği, gümüş madenlerinin cıva gibi aktığı, deniz kumlarının kora döndüğü 
cehennemi andıran kavurucu bir temmuzun alev sıcağı bir gecesiydi. Dudaklar kurumuş, toprak 
çatlamış, gölgesinden medet ummaktaydı cümle ağaçlar. Zifiri bir karanlık çökmüştü geceye. 
Ayıpları, günahları gölgeleyen zulümleri örten kapkara bir karanlık. 

Ve zulmetleri yırtan bir nur doğacaktı o gecenin şafağında. Hain mermilerin imanlı sinelerde 
söndürüldüğü tankların, topların bedenlerle durdurulduğu upuzun, kapkara bir geceydi. O gece, bir 
milletin üzerine serpilmiş ölü toprağından silkinişine,  ayağa kalkışına ve yeniden dirilişine şahitlik 
edecekti yedi düvel. Saraçhane’de, Kızılay’da, Beştepe’de milli iradeyi muhafaza için bir kale gibi 
etten duvarlar örülecek, milletin istiklal ve istikbali uğruna destanlar yazılacaktı. Can bedenden 
hüzünle ayrılırken Şehitler Köprüsü olacaktı, Boğaz Köprüsü’nün yeni adı. Kurşun kurşun, sancak 
sancak yere yığılırken canlar, gece hiç bu kadar uzun, ölüm hiç bu kadar mahzun olmamıştı. 

Bir hizmet içi eğitim kursuna katılmak üzere bir hafta bulunduğum İstanbul’dan şehirlerarası 
otobüsle Ankara’ya dönüyordum. Eşim ve çocuklarım Akköprü’de beni bekliyorlardı. Ama her şey 
Ankara’ya varmama bir saat kala başlamıştı. Cam kenarına kafamı yaslayıp derin hayallerde sessizce 
yol alırken otobüste bir anda bir panik, bir tedirginlik havası yaşanmaya başladı. Ne olup bittiğini 
anlamaya çalışıyorduk. Tüm yolcular bir anda telefonlara sarılıp olan biteni anlamak için birilerini 
arıyorlardı. Otobüsün televizyonundan bir şey anlaşılmıyordu, yayın bir gidip bir geliyordu. 
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Nihayet, saatler 22.05’i gösterdiğinde, herkes televizyonlarda alt yazı olarak geçen; “Boğaz 
Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı” cümlesine bir anlam vermeye çalışıyordu. Eşim 
aradı, Ankara’da kelimenin tam anlamıyla “dehşet” yaşanıyordu. Akköprü’ye giderlerken 
hainlerin ateş hattına yakalanmışlar. Kızımın hıçkırıkları bir hançer gibi saplandı yüreğime. 
Uzaktaydım, yoldaydım, dardaydım, dokunamıyordum saçlarına bebemin. Eşim ve oğlum daha 
serinkanlılardı neyse ki. Eş zamanlı olarak Ankara’da savaş uçakları “alçak” uçuş yapıyordu. 
Ankara ve İstanbul’da silah sesleri ve ardı sıra meydana gelen patlamalar hiç de hayra alamet 
değildi. İlerleyen dakikalarda Türkiye’nin birçok yerinde, kamu binalarında asker ve polis karşı 
karşıya gelmeye başlamıştı. Genelkurmay ve MİT’e helikopterlerle ateş açılmaya başlanmıştı. 
Televizyon binaları basılıp korsan bildirilerle yönetime el konduğu bilgisi veriliyordu.

İşin aslı anlaşılmıştı galiba. Bu bir kalkışmanın, bir darbenin işaretiydi. Milleti yokluğa, 
yoksulluğa mahkûm ederek, küresel şeytani güçlerin işgaline zemin hazırlayacak olan kanlı 
bir darbenin postal sesleriydi.

Aman Allah’ım dakikalar geçmek bilmiyordu. Bir öfke yumağı göğsümden yuvarlanıp 
boğazımı düğümlemişti. Bağırmak, haykırmak istiyordum. Ne yani bunca yıldır ilmek ilmek 
dokunan demokratik kazanımlar, özenle geliştirilen özgürlükler, refah seviyesi büyütülen 
ülkem, hain emellerin idaresine mi terk edilecekti? Hayır! Bu öyle kolay gelinen bir nokta 
değildi ki, kolayca bırakılıversin. Bir yandan ellerimle bastırırken göğsümdeki titremeleri, 
bir yandan da bu upuzun yolun biran önce bitmesi için dua ediyordum. Bir ara kulaklarım, 
iki koltuk önümde oturan yaşlı amcanın dudaklarından dökülen kelimelere takıldı. “Eğer 
O, yaşıyorsa bu iş sabaha çıkmaz biter. Yok, eğer O’na bir şey olduysa ah başımıza, vah 
başımıza” diye tekrarlayıp duruyordu. Çaresizliğin verdiği acıyla olsa gerek, artık gözyaşlarını 
saklayamıyordu yaşlı amca. Onu teselli etmeye çalışırken içimde yüzyıllık bir hasret kabardı. 
Son yüzyılda cefakâr milletimizin makûs talihini/tarihini değiştirmeye çalışan liderlerin 
başına gelmeyen kalmamıştı. İşte o oyunlardan biri daha sahnedeydi.

Gözler O’nu arıyor, kulaklar O’nun sesine hasret. Namluya sürülmüş kurşun gibi, gerilmiş 
bir yay gibi beklemekteydi millet. Ve saatler 00.26 yı gösterdiğinde Cumhur, Başkanının 
“Tüm milletimizi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum. Milletçe 
meydanlarda toplanalım, toplarıyla, tanklarıyla ne yapacaklarsa yapsınlar. Halkın üzerinde bir 
güç tanımadım ben, bundan böyle de tanımam mümkün değil.”cümleleri ile adeta yeniden 
hayata dönmüştü. Kim bilir kaç kez ihlal edilmişti, ölümle yaşam arasındaki ince çizgi. Bu çağrı 
tüm nesillere ve çağlaraydı. Şehadet parmağı tetiğe dokunmuş, ok yaydan çıkmıştı. Kadın, 
çocuk, genç, yaşlı yediden yetmişe millet kentlerin meydanlarına, havalimanlarına dolmuştu. 
Bizim türkümüzü kim susturabilirdi artık. Biz ki mazlumlara sırdaş olmuş, yoksullara yoldaş 
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olmuşuz. Biz ki emeği ekmeğe katık etmiş, onu da gariplere sunmuşuz. Bizim şarkımız burada 
bitmeyecekti. 

Nihayet bir asır gibi uzayıp giden ve ruhumu usulca kemiren o bir saatlik yolculuk 
sonrası Akköprü’deydim. Eşim ve çocuklarım yağmur gibi yağan kurşunların altında beni 
bekliyorlardı. Vakit geçirmeden en yakın direniş yeri olan Ankara Emniyetine doğru yürümeye 
başladık. Darbecilerin kullandığı tanklar da Ankara Emniyeti’ne yönelmişti. Polis TOMA’larla 
yolu kapatarak barikat oluşturmuş, Emniyet’in işgal edilmesini önlemeye çalışıyorlardı. 
Bizler de kimimiz barikatların önünde, kimimiz gerisindeydik. Yüreklerimiz ellerimizde, 
dilimizde tekbirler vardı. “Biz siviliz, vatandaşız, konuşalım şunlarla ateş etmesinler.” 
diyenler vardı aramızda. Kimimiz tanklara yönelip konuşmak için hamle yaparken zulmün 
insan bedenine dönüşebileceğini asla tasavvur edemezdik. Neler gördü bu gözler neler! 
Darbecilerin kendilerini ikna etmeye çalışan bir polis ile bir kadını yakın mesafeden, bir emir 
köpeği gibi tereddüt etmeden, şehit ettiğini dünya döndükçe, hiçbir zaman unutmayacak. 
Beştepe, Kızılay ve Etimesgut mahşer yeriydi. İnsanlar Ankara sokaklarından buralara sular 
seller gibi çağlaya çağlaya akıyorlardı. Düğüne gider gibi, vuslata erer gibi ölümün üstüne 
üstüne yürüyorlardı. Ölüm garip, ölüm biçare, ölümü öldürmüştük adeta, neylesindi bize 
ölüm. Vuruldukça çoğalıyor, çoğaldıkça şafağın ışıltısı artıyordu.

Yanı başımızda vurulanların dudaklarından “Allah’u Ekber” nidaları çıkıyordu sadece. 
Bu kutlu nida Bedir’de de inletmişti yeri, göğü, Çanakkale’de de. Değil mi ki, Ekber olan Allah, 
“Uğrumda öldürülenler ölü değildir.” buyurmuştu. Bu kelam-ı kadimi idrak edenleri kim ve 
ne durdurabilirdi. 

Ve salalar, ezanlar okunuyor minarelerden. Bir sala, bir ezan daha. Bir daha. Ülkem 
bir mescit olmuştu, bir baştan bir başa. “Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışla, 
mü’minler asker!” dizeleri ete kemiğe bürünmüştü. 

Anaların duası arşı titretmişti. Tüm millet ayakta ve “Diren ey ülkem! Birazdan doğacak 
gün aşkına, gök kubbede yankılanan salalar, ezanlar aşkına, namusu çiğnetmeyen kıyamlar 
aşkına, beli bükülmüş ihtiyarlar aşkına, sana ram olmuş mazlum bakışlar aşkına diren ey 
ülkem! Diren darda koma Muhammed (sav) ümmetini” diye haykırıyordu.

Ve iman, imkâna galip geldi.  Tanklar hiç bu kadar kifayetsiz, toplar hiç bu kadar aciz 
kalmamıştı. Jetler, F-16’lar hiç bu kadar utanç duymamıştı atışlarından, ateşlerinden.

Kurşun şafağında ülkemin, bir destan yazıldı tarihine. Bir daha hiçbir haydut, ilişmesin 
vatanımıza diye.
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Necati İŞLER
Şehitler Ortaokulu /Mamak
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Üçüncülük Ödülü

15 Temmuz Destanı

15 Temmuz Cuma akşamı saat 22.00 sularıydı. Ankara’nın semalarında sıra dışı bir hareketlilik 
vardı. Jetler sık aralıklarla geçiş yapıyorlardı. Önce, PKK’ya hava harekâtı için büyük bir hazırlığın 
işaretleri olduğunu düşündüm. Yarım saat kadar sonra telefonuma gelen mesajla FETÖ’nün bir darbe 
girişiminde bulunduğunu öğrendim. Çocuklarımızı uyuttuktan sonra eşimle televizyona baktık ve 
ciddi bir durumun söz konusu olduğunu anladım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ının 
cep telefonuyla televizyon yayınına bağlanarak “Milletimi meydanlara, havalimanlarına davet 
ediyorum.” çağrısını yaptıktan sonra, eşime “Artık evde durma zamanı değil, vatanımız için 
darbecilere direnme zamanı!” dedim. Eşim, önce gitmemi istemedi, meseleyi kendisine anlatmamı, 
kendisini ikna etmemi istedi. Çok heyecanlıydım. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Aklımda 
hep Adnan Menderes’in idamdan önceki mazlum fotoğrafı vardı. Bu millet aynı acıyı bir daha 
yaşamamalıydı. Bu gecenin milletimiz için çok önemli olduğunu, darbelerden bu milletin çok 
çektiğini, bugün çıkmazsak yarın çok kötü şeyler olabileceğini anlatmaya çalıştım. Yatsı namazını 
kıldım ve dua ettim. Sabahın ne getireceğini bilmeden, geri dönüş hesabı yapmadan üç çocuğumu 
ve eşimi evde bırakarak sokağa çıktım. 



28

Çankaya İlçe Millî Eğitim MüdürlüğüÇankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

28

Vatandaşlar sokak ve caddeleri doldurmuştu. Biraz zor da olsa bir arabaya binebildim. 
Gülveren’den Ulus istikametine doğru hareket ettik. Arabada beş kişiydik. Şoför arkadaş, 
torpidoda dolu bir silahın olduğunu, ihtiyaç halinde kullanabileceğimizi söyledi. Daha 
önce silaha el sürmemiş birisi olmama rağmen heyecanla silahı elime aldım. Biraz elimde 
tuttuktan sonra tekrar yerine koydum. Akköprü’ye ulaştığımızda camilerden selalar okunmaya 
başlamıştı. Trafik durduğu için arabadan indim. Köprüye doğru ilerledim. Başkentimiz adeta 
işgalci bir ülkenin saldırı altındaydı. Ankara Emniyeti aşağıdan yukarı yanıyordu. Su boruları 
patlamış, köprünün Emniyet tarafı göl olmuştu. Emniyet’in içinden çatışma sesleri geliyor, 
havada jetler uçmaya devam ediyordu. Köprünün çevresini saran halka silah doğrultan 
askere karşı “Asker kışla’ya, asker kışla’ya!”, “Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber!” diyerek bir 
süre tepki gösterdik. Şahadete nişanlı yüreği büyük yiğitler ise, köprü üzerine çıkan tank ve 
zırhlı araçlara doğru ilerlediler. Açılan ateş sonucu yaralananlar ve şehit olanlar oldu. Tank 
ve zırhlı araçlar daha sonra geri çekildi, halk ve polisler tarafından kontrol altına alındı. Daha 
sonra çatışmaların devam ettiği Ankara Emniyeti’nin içine girdim. Gecenin karanlığında 
bahçede hâlâ ambulans bekleyen yaralılar ve kan gölüne dönmüş yerler vardı. Kanlara 
basmamaya çalışarak halkla beraber avlunun arkasına geçtik. Çatışma sesleri artınca, güvenli 
bir yere koşmak isterken çelik bir halata takılarak şiddetli bir şekilde düştüm ve yaralandım. 
Emniyet’in avlusundaki vatandaşlar ve polisler, son zırhlı aracı da teslim aldıktan sonra 
çatışma sesleri kesildi ve sükûnet sağlandı.

Saat 00:03’e geliyordu. Ankara Emniyeti kontrol altına alındıktan sonra oradaki polisler 
“Artık burada iş tamam, darbeciler temizlendi” dediler.  Tekrar bir vasıtaya bindim, araçtaki 
arkadaşlara “Genelkurmay’a gidelim, Meclis’e gidelim!” dedim. Anıttepe tarafından Polis 
Akademisi kavşağına yaklaşınca ilerleyemedik. Arabadan indik ve kavşağa doğru yürüdük. 
Terk edilmiş tanklar, ezilmiş arabalar caddedeydi. Kavşakta bulunan polisler, Genelkurmay’a 
operasyon için emir beklediklerini söyleyip bizim de beklememizi söylediler. Jetler, alçak 
uçuşla ve şiddetli bir gürültüyle üzerimizden geçiyordu. Yakın bir apartmanın saçağına sığındık. 
Sesin şiddetiyle apartmanın camları patlayıp önümüzde parçalandı. Bir ara Genelkurmay 
tarafından çatışma sesleri geldi. Kavşağı dumanlar kapladı. Atılan gaz nedeniyle gözlerim 
yandı, nefes almakta zorlandım ve yere düştüm. Daha sonra dayanamayınca bodrum katta 
bulunan bir daireye sığındım. Orada sabah namazını kıldım. Kollarım ve bileklerimdeki ağrı 
giderek artmıştı. Gözyaşları içinde dua ettim. “Allah’ım! Sen bu hainlere fırsat verme!” dedim. 
Daha sonra ev sahibine teşekkür ederek ayrıldım. Tekrar Polis Akademisi kavşağına döndüm. 
Sabaha karşı Polis Akademisi bahçesinde nöbet tutan bazı askerler ikna edilerek teslim 
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alındı. Gün ağarmaya başlıyordu. Her şey normale dönmüştü. Necatibey’den inerek Kumrular’dan 
Kızılay’a geçtim. Güvenpark’taki heykelin çevresinde ve parkın içinde vatandaşlar bayraklarıyla 
bekliyorlardı. Büyük bir kalabalık olmasa da darbecilere karşı nöbet devam ediyordu. O an, içimi 
büyük bir rahatlık kapladı. Hayatımın en aydınlık sabahını orada yaşadım. Kısa bir süre meydanda 
bekledikten sonra, Ankara Hastanesi’ne gittim. Bileklerim ve dirseğim alçıya alındı. Artık hayatımın 
en kıymetli nişanlarıydı bunlar. 

Beştepe’yi görmeden eve dönmek istemedim. Ankaray Emek durağında inerek biraz 
yürüdükten sonra özel bir araca bindim. Bir baba ve kızı, araçlarının içini yiyecek ve içeceklerle 
doldurmuşlardı. Darbeye karşı nöbet tutanlara ikramda bulunmak için Külliye’ye gidiyorlardı. 
Araçtan inerken bana da ayran verdiler. İçmekte zorlanınca, kendi elleriyle bana içirdiler. Allah razı 
olsun dedim ve ayrıldım. Vakit öğleye yaklaşmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan hâlâ dumanlar 
yükseliyordu. Ama her şey kontrol altına alınmış görünüyordu. Bombalamanın neticesinde yanan 
araçların enkazı Külliye Kavşağı’nda duruyordu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne ulaştığımda, millet 
darbeye karşı burada da nöbetteydi. Darbecilerin açtığı ateşler, Külliye’nin demirden korkuluklarını 
eritmişti. Gecenin karanlığında bu vatan için canlarını veren yiğitlerden geriye, hüzün bırakan izler 
kalmıştı. Bir kemer, bir anahtarlık, bir ayakkabı teki… Bedenini ağır silahlara siper eden bu milletten 
olmanın gururunu orada bir kez daha derinden hissettim.

15 Temmuz’da tankların üzerine yürüyenler, jetlere kafa tutanlar, gazilik ve şehitlik unvanını 
aldılar, adlarını bu milletin şeref levhasına altın harflerle yazdırdılar. O gece Türkiye’nin kader 
gecesiydi. Yıllarca kamplara bölünen bu millet, o gece askerî darbeye karşı tek yumruk oldu. 
Anadolu’nun bağrından çıkan o yiğitler, evlatlarının istikbali için, İslam âleminin istikbali için, 
hainlerin silahlarına karşı canlı kalkan oldular. Haçlı hançerini, iman dolu göğüslerinde paramparça 
ettiler. O şehitler, bu milletin başının, sadece rükûda eğileceğini; bu topraklarda hiçbir gücün, 
benzer bir şeyi bundan sonra aklından bile geçiremeyeceğini bütün dünyaya gösterdiler.
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Dereceye Girenler
Halk Kategorisi

Metinlerin özgünlüğüne olabildiğince müdahale edilmemiştir.
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Ahmet AKSU

Birincilik Ödülü

15 Temmuz’un Ektiği Tohum

“… Kim var!” diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert “ben varım!” cevabını 
verici, her ferdi “benim olmadığım yerde kimse yoktur!” duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı 
bir gençlik...”

Necip Fazıl KISAKÜREK

15 Temmuz gecesi, Üstat Necip Fazıl’ın cümlelerinde belirttiği o şuurun ete kemiğe bürünüp 
memleket sokaklarında arz-ı endam ettiğini gördük.

Şahit olduk ki bu vatan sahipsiz değildir ve fert fert herkes, “ben varım” şuuruna erişmiştir.

Vatan tehlikede olduğunda canı pahasına savaşmaya azimli olan bir millet, elbette vatanını 
kimseye ezdirmeyecektir.

Tarihte örnekleri vardır. Kurtuluş Savaşı, bu milletin bütün yokluğa, yoksulluğa ve imkânsızlığa 
rağmen kendisine biçilen kefeni yırtıp attığını bize göstermiştir.

Aziz Türk Milleti, 15 Temmuz gecesi, yine kendisine biçilen kefeni yırtıp atmıştır.

Bunu, gelişmiş silahlar ve organize edilmiş kuvvetler olmadan sadece ve sadece vatan aşkıyla, 
göğsündeki imanla ve çıplak elleriyle yapmıştır!
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Kendisine doğrultulmuş silahlara meydan okumuştur. Havadan mermi ve bomba 
yağdıran helikopterlere, uçaklara ve  bir canavar gibi insanların üzerine yürüyen tanklara 
meydan okumuştur… Ölenlerin yerini yenileri almış, saflar boş bırakılmamış, adeta 
Çanakkale’de “Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum” diyen o muzaffer komutanın 
gür sesi yeniden işitilmiş gibi herkes ölüme koşmuştur!

Şehit ve gazilerimiz bize bu kutlu vatanı yeniden armağan etmiştir.

15 Temmuz gecesi, bir milletin yeniden doğuş gecesidir. 

Ergenekon Destanı’ndaki gibi demirden dağı eriten, Kürşat ve 40 kahramanı gibi tek 
başlarına işgale “dur” diyen, Anadolu’nun kapılarını bizlere açan, dünyanın en güzel şehri 
olan İstanbul’u bize armağan eden, 1000 yıldır bu topraklarda düşmanın her türlüsüne karşı 
koyarak bu vatanın sağ salim bizlere kalmasını sağlayan ecdadın ruhu, bir daha şad olmuştur.

Bu millet, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlar olan ecdadına layık bir millet 
olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Öyle ki “Benim çocuklarım anasız büyür de vatansız 
büyüyemez!” diyen Nene Hatunların torunları, çocukları sokağa çıkıp işgalcilerin karşısına 
dikilerek bir kahramanlık destanı daha yazmıştır.

Millet, 15 Temmuz gecesi sadece siyasete, meclise, demokrasiye değil doğrudan 
kendisine, doğrudan vatana saldırıldığını gördü. Üstlerinde asker üniformaları vardı 
gelenlerin ama onlar Türk askeri değildi. Onlar asker bile değildi. Gelenler, sadece ve sadece 
haindi. 1000 yıldır bu topraklarda yaşayan bu millet artık bu topraklarda yaşayamasın diye 
geldiler çünkü!

Türk milleti, sadece onlara değil herkese, bu toprakların sonsuza kadar Türk yurdu 
olarak kalacağını gösterdi.

Bu topraklar sonsuza kadar sadece Türk milletinin değil, zulme maruz kalan herkesin, 
bütün mazlumların, bu topraklarda bizlerle aynı rüyayı görmek isteyen herkesin yurdu olarak 
kalacaktır.

Barış ve ebedi huzur, bu topraklarda, Türk bayrağının gölgesi altında yeşerecektir.

15 Temmuzun ektiği tohum budur…
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Büşra OKÇU
Pursaklar Halk Eğitim Merkezi (Kursiyer)

İkincilik Ödülü

15 Temmuz Zaferi

Günlerden Cuma, kıyamete tam beş kala… Ne korkunç ne hain bir geceydi. İnsanoğlu her 
şeyden habersizdi. Bir ses, bir şiddet çınlarken kulaklarımızda, bir korku canlanıvermişti, o anlam 
veremeyen titrek bedenlerimizde.

O gün ne mi oldu? O gün sırtımızı dönmemizi bekledi hainler. O gün insanı değil, insanlığı 
vurmak istedi zalimler. Onlarda tank, top, tüfek. Bizler de ise vatan aşkı. Tüm millet, tek bilek, tek 
yürek… Ölüm onların korkusuydu. Bizdeki yalnızca zafer arzusu. Çıktık meydanlara; doldurduk 
caddeleri, sokakları al bayraklarımızla. 

Emanettik o yüce Yaradan’a. O yüzden koştuk, hainlere duvar olup vatan için siper olmaya. 
Erkeklerimiz, yiğitlerimiz, halkımız, milletimiz, hepimiz bir ses olduk. O seste vatan vardı. O seste aşk 
vardı. “Her şey vatan için” diyordu o ses. Çınladı kulaklar, her bir yanda salâlar. Koştu yiğitlerimiz şehit 
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olmaya. Onları hiçbir şey durduramazdı, durduramadı zaten.  O gece onların bir planı vardı, 
bir ideolojileri vardı. Bir kararlılıkları vardı. “Biz askeriz, istediğimizi yaparız” düşünceleri 
vardı. Fakat unuttukları bir şey de vardı. Bu millet tarih boyunca birçok badire atlatmıştı. 
Bu ihanet girişimi de Allah’ın yardımıyla milletimizin kararlı duruşu sayesinde bertaraf 
edilecekti. Şerefli duruşumuz bu zulmü önleyecekti. Nitekim de öyle oldu, düşünemediler… 

Şehitler verdik, gaziler verdik, zalimlere direndik. Allah birdir, deyip pes etmedik. Çünkü 
her şey vatan içindi, bunun bilincindeydik. Darbe dediler adına, kendileri düştü kurdukları 
tuzağa. Demokrasiye karşı tankların ve jetlerin ortaklaşa savaşı, halkın azim ve kararlılığı 
karşısında boşa çıktı. 

15 Temmuz’dan sonra ülkemizde sağcısı, solcusu herkes kenetlendi ve milli beraberlik 
duygusu doruğa ulaştı. Zafer milletin oldu.



36

Çankaya İlçe Millî Eğitim MüdürlüğüÇankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

36

Emine DİLEK

Üçüncülük Ödülü

En Uzun Gece

Küçük kızım yeğenim ve ben evimizin terasında oturuyorduk. Tam o sırada Ankara semalarında 
F16’lar büyük bir gürültüyle uçmaya başladı. Önce bu uçuşlar hoşumuza gitti. Evimizden 30 Ağustos 
Zafer Bayramı gösterileri rahatlıkla izleniyordu. Biz yine öyle bir çalışma sanarak önce seyretmeye 
başladık. Uçaklar o kadar alçaktan uçuyorlardı ki içindeki pilotları görebiliyorduk. Bir müddet sonra 
bu uçuşların normal olmadığını düşündük ve korku ile televizyonu açtık. 

Haberler hain bir darbe girişimi olduğunu ilan etmeye başlamıştı. Tam da o sırada bir vatan 
evladı, bir televizyoncu sayın Cumhurbaşkanı’mızla canlı bağlantı kurdu. Cumhurbaşkanı’mız 
halkımızı, demokrasimize sahip çıkmaya sokağa çağırıyordu. 

  Bu sırada, dışarıdan gelen çığlıkları duyduk. Dışarı baktığımda, … “Haydi ne duruyorsunuz 
meydanlara çıkın, daha ne zaman çıkacaksınız, vatan toprakları işgal edilince mi?” 

Yeğenim ve kızımla beraber mahallemizin küçük meydanına gittik. Mahalleli bir anda 
meydanı doldurmaya başladı.  Kimi çocuğunun elinden tutmuş, kiminin çocuğu henüz kucağında 
meydanlardaydık. Bu arada, uçaklar hala üzerimizden bütün gürültüleriyle uçuyordu. 

Saat kaç oldu bilmem artık bombalar atılıyor, bombaların sesinden etraftaki dükkan camları 
sallanıyordu. Halkta hiçbir korku yoktu. Küçük kızım çok hassas olduğu için bombalar atıldıkça 



37

15 Temmuz Hatırat Yarışması15 Temmuz Hatırat Yarışması

37

kızıma ve yeğenime korkuyorlar mı diye bakıyordum. Bombalar atıldıkça daha hiddetlenip 
biz de Kızılay’a, meclise gidelim diye ısrar ediyorlardı. Otobüsler, dolmuşlar ücretsiz bir 
şekilde mahalleliyi Kızılay’a götürüyordu. 

Gece iyice ilerlemişti. Hiçbirimiz evimize gitmedik. Ben de ambulans doktoru olan o 
gece o nöbetteki kızımla telefonla konuşuyordum. Kızım anlatıyordu: “ Anne şu an biz sıcak 
bölgedeyiz. Ambulansın ışıkları kapalı yoksa görünce ateş ediyorlar. Biz yaralı aldık hastaneye 
götürmemize izin vermedi… Tedavisini yapıp bırakmamızı istedi. Müdahale ediyorum, adam 
hüngür hüngür alıyor. Adama canınız çok mu yanıyor diye sorduğumda bana, evet kızım 
canım çok yanıyor; keşke kolum bacağım kopsaydı da ben bir vatan evladının kurşunuyla 
yaralanmasaydım, benim askerim, benim evladım bana kurşun atmasaydı. 

Biz evlatlarımıza nasıl sahip çıkamadık, hangi düşmanın eline teslim ettik ki Allah 
bu zulmü bize reva gördü. Ben ona ağlıyorum.  Konuşmalarımızı yanımızdakilere anlattım. 
Onların gözlerindeki hüznü kararlılığı ve  cesareti görünce anladım, damarlarımızdaki asil 
kan devreye girmişti. 

Yıllarca bizi ayrıştırmaya çalışanlar, yok şu mezhep yok şu millet diye aramıza kin nefret 
tohumları ekmeye çalışanların çabaları Allahın izniyle yine boşa çıkmıştı.

Ben bu milleti ormana benzetiyorum. Hani aynı toprağa düşen farklı tohumlar, nasıl 
ki farklı çiçekler açar. O ulu çınarların renkleri farklı, yaprakları farklı, kimi meyve verir, kimi 
çiçek açar, hepsi birlikte yan yana orman olur, yağmur olur, nefes olur can verir. Bakmalara 
doyulmaz sırrına erilmez millet olur, öyle bir millet ki her bir ferdi bir orduya bedel… Hangi 
ordu durdurabilirdi o kızıl kıyamet gelen tankları. Bir Türk attı kendini tankın önüne, tank 
kımıldayamadı. Neydi onu durduran, kimdi.

  “ Konstantiniye, bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu 
fetheden komutan ne güzel komutandır.” Bu hadisi her okuduğumda, ne mutlu o komutanın 
ve askerin zamanında yaşayanlara…  Onları, Yavuzları, Nene Hatunları görenlere diyordum. 
“Acaba biz de onlar gibi olabilir miydik?”  diye düşünüyordum. Onların düşmanı belli, cephesi 
belli birer asker. Allah hepsinden razı olsun. Hiçbir eğitime tabi olmayan 15 Temmuz şehitleri, 
gazileri bir anda, tüm Türkiye eğitimli birer asker gibi tek yürek olarak hedefe kitlenip zafer 
kazanarak dünyaya, Türk milletinin kim olduğunu bir kez daha gösterdiler. Allah hepsinden 
razı olsun. Allah arıya vahyetti. Bal yap diye. Allah,15 Temmuzda Türk milletine ilham etti; bir 
olun, iri olun, diri olun ve hep birlikte Türkiye olun…  
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Jüri Özel Ödülleri

Metinlerin özgünlüğüne olabildiğince müdahale edilmemiştir.
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Aleyna Nurpınar SARIKAYA
Atatürk Lisesi
9. Sınıf

Sökmeyen Şafak

İlk defa bir gece bu kadar uzun gelmişti bana… İlk defa sabah olmasını bu kadar çok istemiştim.

Her şey normaldi 15 Temmuz sabahı. En azından öyle olduğunu sanıyorduk. Akşam saat 20.00 civarıydı. 
Arkadaşımla -Nur- balkonda sohbet ediyorduk. İkimizin de ailesi bahçedeydi. Sonra insanlar aramaya 
başladı. Telefonlarımıza mesaj yağıyordu adeta. Her mesajda aynı şey vardı,”Haberleri izle!” Aynı anda 13 
kişiden aynı mesajı almaya ne anlam yüklenebilirdi ki? Ne oluyordu da insanlar böyle paniklemişti? İçimi 
anlam veremediğim garip bir korku sardı. Hemen bize söylediklerini yapıp televizyonu açtık. Yüzüne aşina 
olduğumuz bir spiker, TRT haberlerinde bir bildiri okuyordu. Sesi gergin, soğuk ve katı çıkıyordu. Hafif dalgalı 
sarı saçları, korkudan kıpkırmızı olmuş yüzünün gerisine düşüyordu ve o titreyen sesiyle bunun bir darbe 
olduğunu, askerin yönetime el koyduğunu söylüyordu. Kulaklarıma inanamıyordum. O kadar şaşkındım ki, 
donakalmıştım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Darbe ne demekti? Ne olacaktı? Küçükken annemin anlattığı 
hikâyeleri, biz de mi yaşayacaktık? Özgürlüğüm olmayacak mıydı? Peki ya okulum? Onca yıl emek verip 
kazandığım liseme geri dönemeyecek miydim? Bunları düşündükçe boğazımda bir düğüm, kalbimin tam 
ortasında bir sızı oluşuyordu.

Kendimizi toparlar toparlamaz ailelerimizin yanına koştuk. Biz bahçeye inmek için evden çıktığımızda, 
onlar da bizim yanımıza geliyorlarmış. Annem gördüğü gibi sarıldı bana… Sanki bu son sarılmamızmış gibi… 
Sanki bir daha beni göremeyecekmiş gibi… Sonra evin anahtarını verdi. “Hemen eve çık, balkonlardan, 
camlardan uzak dur, abini alıp geleceğiz” dedi. Nur ve ailesi de benimle geldi.

Herkes korkuyordu… Hissedebiliyordum… Hala neler olduğunu kavrayamamıştım sadece…
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Darbenin ne demek olduğunu bilmiyordum. Ne yapmam gerektiğini, az sonra ne olacağını 
bilmiyordum.

Sokağa çıkma yasağı olduğunu duymuştum. Tüm ailem dışarıdaydı ve onların eve gelmediği her 
saniye, ben biraz daha eksiliyordum. Odalar dar geliyordu. Onlara bir şey olur korkusuyla titrerken, her 
şeyin iyi olacağına inanmak istiyordum.

Nur’un annesi sakinleşmemiz için kahve yaptı. Hepsinin çok yakında geçeceğini söylerken, ona 
nasıl küçük bir çocuk gibi “Annemi istiyorum!” diye bağırmak istediğimi hatırlıyorum ben. Ve en kötüsü 
de ya bir şey olduysa diye düşündüğümü hatırlıyorum...

Hep kendimi içinde hayal ettiğim uçakları, ilk defa böylesine yakından görüyordum. Sanki elimi 
uzatsam değebilecek gibi…

Öylesine sert bir gürültü vardı ki sanki uçaklar benim içimden geçiyordu. O an zaman durmuştu 
sanki, her şeyin sonuydu.

Nihayet annemler eve geldiğinde, ilk defa o sesler arasında kendimi güvende hissetmiştim ki 
çok geçmeden, bir ses geldi. Booom… Çok gürültülüydü… Kuru ve sert... Tüyleri ürperten bir boşluk 
gibi…

Meclise bomba atılmıştı. Meclise… Kararlarımıza… İrademize… Fikirlerimize bomba atılmıştı.

Meclis, evimize yaklaşık 30 dk. uzaklıktaydı. Gökyüzünde, gözümüzün önünden geçen kocaman 
uçaklar vardı ve bomba sesleri duyuyordum

Sonra cumhurbaşkanımız televizyona çıktı ve milletinden sokaklara çıkmasını istedi. Çok 
geçmeden korna sesleri duymaya başladım. İnsanlar sokaklara akın ediyorlardı. Herkes dışarıdaydı ve 
biz de öyle. Kısa bir süre için bile olsa dışarıda olmak iyi hissettirmişti.

Tekrar eve gittiğimde kapımın eşiğinden geçtiğim anda içimi huzur kapladı. Koridordan odama 
yürüdüm, kapıyı kapatıp yatağımın üzerine oturdum. Ne olduğunu düşündüm, sonra tedirgin, bolca 
uyanmalı bir gecenin ardından, zar zor da olsa, pembe yatak örtüsünü ittirip çıktım yatağımdan.

Keşke her şey bir gecede kalsaydı… Ertesi gün korkunç şeyler öğrendik. Abimin askeriyede okuyan 
2 arkadaşı da gözaltındaydı. Komutanlarının emriyle göreve gönderilmiş, ne olduğunu anlayamadan, 
polisler tarafından götürülmüşlerdi. Göz bebeğimiz, özel kuvvetlere bomba atılmış, gencecik 
fidanlarımız şehit edilmişti. Kadın erkek, genç yaşlı demeden ateş edilmiş, bir sürü vatandaşımız şehit 
olmuştu…

Bizler, o hainler yüzünden en karanlık geceyi yaşayan 16 yaşındaki gençler, gecenin ortasında 
kalmış çocuklar , ağlamayı unutan bebekler ,evladını korumaya çalışan anne babalarız..Belki çok 
büyük bir hasar aldık ama toparlayacağız.Mükemmel değiliz,hiç olmadık, belki asla olamayacağız…
Ama deneyeceğiz.Birbirimize daha sıkı sarılacağız.Onurla kaldıracağız başımızı ve “AyYıldız”a selam 
çakacağız. Çünkü “Asil Türk Milletine” bundan aşağısı yakışmaz.

   “Allah, Bu Millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!”
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Ayşe UZUNER
Çamlıdere Merkez Atatürk İlkokulu /Çamlıdere
Sınıf Öğretmeni

15 Temmuz En Uzun Gece

Yaşım itibarıyla ihtilaller, darbeler ve sağ sol çatışmalarını bilirim. Akrabalarımın arasındaki 
siyasi görüş farklılığının kavgalar çıkardığına şahit olmuşumdur. Hiçbir ideolojinin kuklası olmadım. 
Biraz siyasetle ilgilenen ve kahramanlık hikâyeleriyle büyüyen her insan gibi 15 Temmuz gecesi 
yaşananlara bir anlam vermekte gecikmeden kendimi meydanlarda buldum. Gezi olaylarında bir 
kere bu hainliği fark etmiş ve bununla ilgili o günlerde kendimizi zor tutmuştuk. Bir zatın dediği gibi 
ibadetlerimde mutlaka eksiklikler vardır ama her daim Allah düşmanlarıyla mücadele ettim. Bazen 
yalnız kaldığımı hissettiğim de oldu. Taa ki 15 Temmuz Gecesine kadar…

Biz, hainlerin üssü olan Akıncı (Mürted) yakınında TAİ’de ikamet etmekteyiz. Kaderin bir 
cilvesidir ki eşim asker olduğunda ilk atandığı ve görev yaptığı yer o zamanki adıyla Mürted’di. 
Emekli olduktan sonra hemen yanında olan TAİ’de bu destanı yaşadık. Her namaz kıldığımda 
ezberimde bir duam vardır. Önce ümmetin birliği ve dirliğinden başlar, sonra çocuklarım için ve 
kendim için niyaz eder bitirirdim. Ancak 19 Mayıs 2016’da, 20 yaşındaki oğlumu, ondan dört ay 
önce de annemi kaybettikten sonra, dualarıma oğluma ve anneme niyaz ederek başlıyordum. 

O gece yatsı namazımı kılıp duaya yöneldim. Her zaman yöneldiğim tarafta, pencereden 
görünen bir ağaç manzarası oluyordu. İlginçtir o an, ağzımdan ümmet için başlayan duam dilimden 
dökülürken birden ağacın üzerine bir gölge düştü. Evimiz üçüncü katta olduğu için insan gölgesi 
olamazdı. Bir an için kıldığım namaz vaktinin akşam olup olmadığını düşündüm. Çünkü güneşin 
batmasıyla ilgili bir şey olabilir diye sandım. Ama kısa bir düşünceden sonra yatsı olduğundan 
emin oldum. Kalbim korkuyla çarpmaya başladı. Aklımdan ruhlarla ilgili bir şey olabilir diye geçti. 
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O koruyla kalkıp Kuran okumaya başladım. Tabi namaz kıldığım esnada üzerimizden uçaklar 
geçti. Bu olay bizim bölgemizde sıradan olduğu için ben dikkate almadım.

 Kuran okuduğum esnada, bu uçuşun normal olmadığını anlayan eşim elemanlarını 
arayıp neler olduğunu sordu. Bu Esnada müdiremiz telefonla aradı ve okulumuzun grubunda 
arkadaşımızın Ankara’da patlamalar olduğu ve uçakların uçtuğunu bu durumla ilgili bilgim 
olup olmadığını sordu. Ben eşimin telefonla konuştuğunu ancak verilen cevabı duymadığım 
için ne olup bittiğini bilmediğimi söyledim. Konuşurken bir yandan eşimin yanında gidip 
neler olduğunu sordum. O da kendisine iletilen tahmini bir bilgiyi paylaştı. Düşüncelerine 
göre birisi helikopteri kaçırmış, F-16 pilotları da onu yakalamaya gitmişler yönündeydi. 
Çünkü ilk önce helikopter ve daha sonra da F-16’lar alçak uçuş yapmışlar. 

Tabi olan bitenden bihaber televizyonu açıp bakalım dedik. Köprüler, askerler, uçaklar 
vs. olan biteni az çok tahmin ettik. Bu sırada evde iki çocuğum ve yeğenim vardı. Bunlar gençti. 
Olan biten netleşince ve uçakların Akıncı’dan kalktığı haberleri çıkınca korkmaya başladılar, 
ben rahattım. Kalkın Fetih sûresini okuyun dediğimde, ölen oğlumun ikizi olan kızım, “Hayır 
okumayacağım. Okudum anneannem öldü,okudum kardeşim öldü. Artık okumayacağım.” 
diye isyan etti. Aman Allah’ım kızım neler yaşamış, kendi acımdan haberim yok diye içimden 
geçirdim. Ancak bunları düşünecek bir zamanımız yoktu. Zaten Gezi Olayları’ndan kalma 
bir kinim vardı. Birilerinin kafasına eşimin beylik tabancasıyla sıkıp şereflice ölmeyi göze 
almıştım. Rahatlığım ondandı.

 Başkomutanın emrinden önce eşime şu teklifi yapmıştım. Akıncı Nizamiyesi’ne gidelim, 
askerlerin ne yapmaya çalıştıklarının hesabını soralım dedim. Ancak merkez üssün orası 
olduğunu hala bilmiyoruz. Eşim de “Askerin biri sinirlenir, ateş eder, sakin ol.” dedi. Halbuki 
zaten bu emri almışlar. Biz Başkomutanın emriyle yola çıktık. Akabinde veli grubumuza “Ya 
şimdi ya hiçbir zaman. Herkesi Ankara’ya mücadeleye davet ediyorum.” diye mesaj attım. 
İstanbul yolu üzerindeki her birliğin önünden geçerken onlara bağırarak hakaret ettik. 
Bu sırada gördüğümüz manzara ölene kadar unutmayacağım ve çocuklarımı da etkileyen, 
yüreklerimizi kabartan bir Kurtuluş Savaşı mücadelesiydi.

Biz herkesten önce çıktığımızı düşünürken bizden önce yola çıkanlar olduğunu gördük. 
Hedefimiz, Başkomutanımızı korumak olduğu için Beştepe’ye doğru yol alıyorduk. Kıyamet 
gibiydi, ortalık. Arabaların dörtlüleri yanmış, bayraklarla bezenmiş sanki düğüne gider gibi 
mahşeri kalabalık… Normal şartlarda insanlar arabalarını güvenli yere park ederler. Ancak 
hepimiz arabamızı rastgele yerlere ortada bırakıp yürüyerek Külliye’nin yakınına vardık. Orada 
polis barikatıyla karşılaştık. Üzerimizde karatma yaparak uçan kalleşler, bir yandan diğer 
yandan yakınlardan gelen silah sesler ve patlamalar. Kardeşim ve ailesi de yanımıza geldi. 
Onların bulunduğu yerde ölen ve yaralananlar olmuş. Herkes bir şeyler öğrenme çabasıyla 



44

Çankaya İlçe Millî Eğitim MüdürlüğüÇankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

44

birbirine soruyor. Ama şunu fark ettim, herkes aramızda provakatör var mı diye dikkatle 
etrafını ve söylenenleri inceliyor. Polisin ve güvenlik güçlerinin halkı koruması gerekirken 
rolleri değişmiş, o halk polisini koruyor yanına yaklaşan her aracı ve şüpheliyi çevirerek 
didik didik arıyordu. Tabiri caizse kuş uçurtmuyorlardı. Sanki uçaklar bile bu kalabalıktan 
korkup ışıklarını kapatarak sinsice uçuyordu. Her ilçeden gelen insanlar ve hikâyeleri ayrı bir 
kitap olurdu. Herkesin hem sinirden hem de susuzluktan ağzı kurumuş ve ölmeye gelmişler. 
Uçaklar üzerimizden geçerken yüreğiniz varsa bizi de vurun, diye bağırıyorduk. 

Hainlerin Akıncı’yı üs olarak kullandıklarını öğrenince eşim elemanına pistin üzerine 
araç koymasını istedi. Yani kahramanlık her cephede sürüyordu.  

Bir yandan olan bitenden haberdar olmak için telefondan haberleri takip ediyorduk. 
Bu kahraman halkın yine korkusuzluğunu ve ölmeye geldiğini gösteren en önemli  olay da 
şuydu sanırım. Üzerimizde patlayan her bomba sesiyle çoğu kimse eğilip saklanmıyorduk. 
Yüzümüzü gökyüzüne çevirerek “Hadi vur, şerefsiz.“ diye bağırıyorduk.  

Sabaha karşı artık hainlerin büyük bir bölümünün etkisiz hale getirildiğini öğrendik. 
Ayrıca Esas Akıncı’da evimizin yanında neler olup bittiğin öğrenmek arzusuyla ve 
telefonlarımızın şarjlarını doldurup sağlıklı bir haber almak için evimize doğru geri döndük. 
Maalesef bizden hemen sonra, orada şehâdete kavuşanlar olmuş. Tabiki giriş çıkışlarda yoğun 
önlemler alınmıştı. 

Anlatacak o kadar ayrıntı var ki her biri bir destan yazılabilir. Ama benim hayatımda bu 
darbenin etkisi çok daha farklı bir boyuttaydı. Eve geldiğimizde bir baktım ki kızım abdest 
alıp Kuran okuyor. İçimden, darbe asıl bizim evde oldu diye geçirdim. 

Eşime geleceğime engel olduğunu, eğer Akıncı’ya gitseydik o gece ya şehit ya gazi 
olacaktım diyerek sitemde bulunuyorum.

Bir de bu şerden çıkan bir hayırlı sonuç da şu oldu; gençlerin çoğu darbeyi iyi bir şey 
zannedip oyuna gelmişti. Ama acı bir deneyimle bunun ne anlama geldiğini anlamış oldular.

Ben bu zaferin sadece insanlarla gerçekleştiğini düşünmüyorum.  İnanıyorum ki diğer 
alemden de imdadımıza yetiştiler. Yoksa kusursuz bir şeytani plan, bu kadar uçak, tank ve 
yedi düvel hain başarısızlığa uğratılıp durdurulamazdı.

Herkes hak ettiği şekilde yönetilir. Halklar idarecisi nasılsa onun tabiatına uygun şekilde 
davranış gösterir. Biz de pes etmeyen bir liderin peşinden ölene kadar gideriz. 

Allah var gam yok!!!
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Muammer KAYHAN
Sincan Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

Keşke Rüya Olsaydı

Korna sesleri işitiyordum. Bu sesleri genelde hafta sonları, daha çok da pazar günleri 
işitirdim. Düğün  konvoyu olduğunu hemen anlardı insan. Ama o gün çalan kornalar farklıydı sanki. 
Diğerlerine hiç benzemiyordu. Balkona yöneldim. Dörtlüsü yakılmış araçlar senkronize olmuşlar, bir 
hedefe kilitlenmişçesine belli bir yöne akıyorlardı. Ne oluyordu ki? Bugün acaba hangi takım maç 
kazanmıştı? Yoksa bugün Milli Takım maç kazanmıştı da benim mi haberim yoktu? Bu düşünceler 
kafamda cirit atarken odasında kendini  üniversite sınavları için erkenden kampa almış oğlumun 
sesini işittim.

- Babaaa!.. Babaaa!..

Sesindeki heyecan ve tedirginliği hissetmemek mümkün değildi.

“Efendim oğlum!”  demeye fırsat bulamadan oğlum yanıma gelmiş, şaşkınlığı yüzüne yansımıştı. 
Donuk bir ifadeyle: “Darbe olmuş baba, şimdi arkadaşım aradı!” sözcükleri dökülüvermişti ağzından. 
Şaşkındı. Çünkü darbenin ne demek olduğunu bilecek yaşta değildi.

Gülmüştüm. Şaka yaptığını sandım önce. Çünkü darbeler devrinin bittiğine inananlardandım. 
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Nitekim, hafif bir gülümsemeyle birlikte: “ Dalga mı geçiyorsun oğlum, ne darbesi?” 
demiştim…

Acaba, doğru olabilir miydi? Biz de televizyon çoğu zaman açılmazdı, cep telefonu ise 
elimden düşmezdi. Fakat o gün telefonumun şarjı tamamen bitmişti. Televizyona koştum 
hemen.

TRT tekrar tekrar  “yönetime el koyma” görüntülerini yayınlıyordu. Bazı özel  kanallarda 
ise Cumhurbaşkanımızın, sevenlerine sokağa çıkın çağrısını dehşetle izlemiştim. Oy’una, 
sandığına, demokrasine, iradene sahip çık, mesajı veriyordu Reis.

İnanılır gibi değildi. Gezi olayları gibi çok sıkıntılı süreçlere girildiği bir zamanda bile 
kendisini seven yüzde elli ikiye; sabır, sükunet ve teenni çağrısı yapan bu lider, bu sefer 
insanları sokağa davet ediyordu. İşin ciddiyeti anlaşılmıştı.

Bu çağrıyı yaparken sergilediği liderlik de dillere destandı. Darbe sözünü duyar duymaz 
şapkasını alıp gidenlere nispet / inat:  “Ben de geliyorum, ölümüne!” demişti. Bu soğukkanlı ve 
cesur tavır kimsenin gözünden  kaçmamış olmalı ki, insanlar kendilerini bir anda sokaklarda 
buluvermişti. İnsanları harekete geçiren, tetikleyen, sokaklara döken de buydu bence.

   Kendimi bir anda Sincan/Ayaş yolunda buluverdim. Çiftlik kavşağına geldiğimde yolun 
ve kavşağın tıkandığını, ileriye gidilemediğini, insanların yola yakın kenarlara arabalarını 
üstünkörü park edip telaşla Beştepe/ Külliye istikametine akın akın yürüyerek gittiklerini 
fark ettim. Aslında Kızılay’a niyet etmiştim ama ne fark ederdi ki.. .Ver elini Külliye…

 Kimisi yalnız, kimisi ailecek hatta köpeği ile gelenler bile vardı... Kadını erkeği, yaşlısı 
genci, kapalısı açığı... Her görüşten, her düşünceden bir sürü insan Külliye’ye akıyordu... 
Dikkatimi yaşlı bir çift çekti. İkisinin elinde de baston, ağır ağır yürüyorlardı.  Merakla 
yaklaştım ve sordum:

- Amca! Teyze! Yaşınız kaç? 

- Teyze: “70 oğlum”, diyerek cevap vermişti…

İşte ilk o zaman hissetmiştim bu darbe teşebbüsünün akim kalacağını. Külliye’nin 
önüne ulaştığımızda ilk heyecanı ve şaşkınlığı yaşamış, beliren helikoptere Kulliye’nin 
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içinden ateş açıldığını fark ettik. Helikoptere atılan izli mermiler hedefine varsın diye de “Haydi 
bu sefer olsun!”, “indirin şu alçakları!” diye temennide bulunuluyordu. “O helikopterin  parasını 
ben verdim lan! “ sesleri, helikopter ve uçak seslerine karıştı. Hele Külliye’den helikoptere atılan 
bir uçaksavar mermisinin helikopteri yalayarak geçmesi, vatandaşın o andaki  tekbir sesleri, 
helikopterin vurulamayışına olan hayıflanmaları unutulacak gibi değildi. Herkes bağırıyordu: 
“Başaramayacaksınız!”, “Amerika’nın uşakları!” “ Menderes’i yediniz, Reis’i yedirmeyeceğiz!” sesleri 
ayyuka çıkmıştı.

Saat on iki, bir sularıydı. Bir ara oluşan sükuneti, jet sesleri bozmaya başladı. Biri geliyor, 
biri gidiyordu. Külliye’nin içinden de uçaksavar mermileriyle cevap veriliyordu. Artık uçaklar 
iyice zıvanadan çıkmış, ses duvarı aşılmıştı. Sesin şiddetinden kulaklarımızı tıkıyorduk. Anladık ki 
bunlar, bizleri korkutma ve kalabalığı dağıtma stratejisi uyguluyorlardı. Ama hiç kimse korkmuyor, 
dağılmıyor, beklemekten vazgeçmiyordu.

İlk zamanlar, uçakların alçaktan uçmasından tedirgin olan bizler, artık bu duruma alışmış hatta 
atılan ses bombalarına bile bağışıklık kazanmış, bir tepki de vermez olmuştuk. Biz biliyorduk ki, 
bunlar bizim askerimiz, bu uçaklar da bizim uçaklarımız. Bunlar kendi vatandaşına, kurşun sıkmaz, 
kötülük  etmez rahatlığı içindeydik.

  Dahil olduğum grubun içindeki eylem birliği ettiğimiz  bir arkadaşın  gösterdiği bir fotoğraf, 
beni ve oradakileri dehşete düşürmüştü. Kendisinin bu bölgeye ilk gelenlerden (saat on /on buçuk) 
biri olduğunu, önce Külliye’ye geldiğini, Külliye’nin helikopterler tarafından tarandığını, sonra  
jandarmanın önüne gittiğini, çok az bir vatandaş grubuyla jandarmanın önündeki tanka karşı nasıl 
durduklarını anlattı. Tankın yürümesine engel olmaya çalışırken hiç beklemedikleri bir anda tanktan 
ateş edilmeye başlandığını ve gözleri önünde, o kocaman, mermilerin az ilerisindeki vatandaşın 
göğüs kısmını başıyla birlikte paramparça ettiğini, çektiği fotoğraflar eşliğinde bize  hem göstermiş, 
hem de anlatmıştı. İnanılmazdı. Fotoğraflar bizleri dehşete düşürmüştü. Bizim tezimiz çürümüş, bu 
vahşilerin kendi halkına kurşun sıkacak kadar gözleri dönmüş, akılları tutulmuştu sanki.

Enteresan olan şuydu: Adam bu vahşeti yaşamış, telefonuna kaydetmiş, önünde ölenleri,  
şehadete koşanları görmüş ama oradan uzaklaşmayı, kaçmayı hiç düşünmemişti.

Sanki Çanakkale’de Bomba Sırtı olayındaki: “Siperler arasındaki mesafe sekiz metre, siperden 
çıktığın an ölüm muhakkak; fakat o ne inanç, ne soğukkanlılık, ne tevekkül ki öleni görüyor, üç dakika 
sonra öleceğini biliyor, fakat en ufak bir çekinme göstermiyor, sarsılmıyor, bilenler elinde Kuran 
okuyor, bilmeyenler dua ediyor, cennete gitmeye hazırlanıyor...”sözlerini hatırlatıverdi bizlere. Bu 
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insanlar da ölümü görmüşler, fakat sarsılmamışlardı.

Artık gün ağarmış, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çatışma sesleri sabaha 
kadar hiç susmamıştı. Bu bölgeyi çok bilmeyen ben, Jandarma Genel Komutanlığı’nın, 
Külliye’ye çok yakın olduğunu gün ışıyınca anlamıştım. İnsanlar, polis zırhlılarını kendilerine 
siper etmişler, etrafında kümelenmişler çatışmayı izliyorlardı. Üç boyutlu gözlüğümü takmış, 
aksiyon filmi izler gibiydim. Hâlbuki evden çıkarken bu olanları yaşayacağımı hayal bile 
edemezdim. Başka zaman olsa bizleri olay mahallinden uzaklaştırır, daha güvenli yerlere 
gitmemizi sağlarlardı. Fakat bugün bir başkaydı. Dillerinin ucuyla uzaklaşın deseler de;  
bizim yanlarında olmamızı, arkalarında durmamızı arzu ettikleri besbelliydi. Belli ki bizim 
yanlarında olmamız,  arkalarında durmamız onların moral ve motivasyonlarını yükseltiyordu.

Ben, tam öndeki gruba katılsam mı acaba, çatışmayı daha rahat izlerim diye düşünürken; 
--aman Allah’ım! -- ancak savaşlarda ya da savaş filmlerinde görebileceğimiz bir manzara ile 
karşı karşıya kalıverdim. Havayı yırtan bir ses ve yükselen ateş topuyla ; toz duman içinde 
havada uçuşan insanlar ve araçlar...Dehşetli bir an...Ve geriye doğru kaçış....İnsanlar dağılmış, 
sağa sola kaçışmaya başladılar. Ben de Külliye’ye doğru heyecanla, korkuyla kaçmaya 
başladım. Bu nasıl olabilir düşüncesiyle yukarı doğru koşarken, havayı yırtan o çirkin sesi ikinci 
defa duymuştum. Bu sefer de kaçtığım istikamete, Külliye’yi çevreleyen bahçe duvarlarına 
ve bana çok daha yakın bir noktaya, o aşağılık  bomba ikinci kez atılmıştı. Bedelini bizim 
ödediğimiz o bombalar bize neyin bedelini ödetiyordu ki? Çok yakınıma, sol tarafıma düşen 
bombanın ortaya çıkardığı ve kulakları sağır eden o basıncı iliklerime kadar hissetmiş, kesif 
bir barut kokusunu ilk defa orada teneffüs ettim. Bu sefer tamam dedim içimden. Bu sefer 
gittin oğlum, öldün... 

Bomba sol tarafımızda patlayınca gayri ihtiyari, sağ tarafa, ormanlık araziye yönelmiştik. 
Ölmediğimi ormanın ihata duvarından atlayınca anladım. Bomba düştüğü andaki manzara 
ürperticiydi. Çünkü patlama anındaki refleksle başımı sola çevirip baktığımda, havada uçuşan 
insanları, kopan kolları, bacakları bu sefer daha net görebilmiştim.

Ortalık savaş alanından farksızdı. Mehmet Akif’in “Çanakkale Şehitlerine” şiirindeki 
ifadesini bulan: 

           “Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak, 

            Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağanak sağanak.” dediği bir manzaraydı bu..
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Yeniden bombalanma korkusuyla insanlar ormana dağılmış, herkes nefes nefese kalmış, bir 
ağacın altına sinmişti. Böyle bir şey olamazdı. Ortada kendi uçakları tarafından vurulan bir halk 
vardı.  Ölenlerin olduğunu biliyordum ama yanlarına gitmeye cesaret edemiyordum. Çünkü nasıl bir 
manzara, nasıl bir vahşet ile karşı karşıya kalacağımı tahmin edebiliyordum. Bu arada kalabalıktan, 
Sincan’dan beraber çalıştığımız öğretmen arkadaşım Özkan Bey yaşadığımı görünce sevinmiş: 
“Biz de seni merak ettik hocam.” demişti. Sonra birden, gözlerini bacaklarıma doğru dikti: “Hocam 
pantolonunuz yırtılmış, kan da var galiba “ demişti. Eğilip baktığımda sol bacağımın diz kapakları 
hizasında pantolonumun parçalandığını, aşağıya doğru da  kanın aktığını, üçgen siyah metal bir şeyin 
de bacağıma yapıştığını fark ettim. Küçük bir şarapnel parçası olduğunu anlamış, alıp atıvermiştim 
oraya. Az ilerde şehadet şerbetini içmiş yerde yatan, vücutları parçalanmış kardeşlerim dururken 
benimkinin ne önemi vardı ki?.. Ama cirmi küçük de olsa, Rabbim katında cürmünün büyük olmasını 
temenni etmiştim. Cesaretimi toplamış, yerde yatan şehitlere doğru gitmiştim. Tahminimin 
ötesinde; parçalanmış bedenlerin o korkunç görüntüsü,  ruh dünyamda derin bir iz bırakmış, taşa 
yazılan yazılar gibi bu görüntüler bende ömür boyu silinmeyecek acı bir hatıra olarak kalmıştı. 16 
Temmuz sabah saat 9.30 gibi eve geldiğimde,  korkunç bir kâbustan uyanmış gibiydim. 

Keşke bütün bunlar bir rüya olsaydı.
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Talha İBİK
Keçiören Anadolu İmam-Hatip Lisesi/Keçiören
6/C

Destan Gecesi: 15 Temmuz 2016

15 Temmuz 2016 Cuma günüydü. Kalktıktan sonra kahvaltı yapıp dışarı, oynamaya çıktım. 
Akşam eve geldim, annem ve kardeşlerimle yemek yedik. Odama resim yapmak için geçtim.

 Resim çizmeye başladım.Kulağıma uçak sesi geldi. Hemen cama baktım fakat bir şey 
göremedim. Sadece kuvvetli bir ses vardı, evimize yakın bir yerden uçak geçiyor sandım. Resim 
yapmaya devam ettim. Uçak sesleri yine geldi, anneme sordum: ‘’Anne kulağıma uçak sesleri 
geliyor, ne oluyor?’’ dedim. Annem:’’ Bu saatte jetler uçuyor, çok garip!’’ dedi. On beş dakika sonra 
haberlerde Boğaz Köprüsü’nün kapandığını söylüyorlardı, çok şaşırdık. Babam dışarıdaydı. Hiçbir 
şeyden haberi olamadan eve geldi. Başbakanımız, bunun FETÖ tarafından yapılan bir kalkışma 
olduğunu bildirdi. Haberlerde Boğaz Köprüsü’nün askerler tarafından kapatıldığını öğrendik. 
TRT’de darbe bildirisi yayınlandı. Ben gerçekten darbe oldu sandım. Babama baktığımda yüzünde 
tebessüm vardı. Ben korkuyordum, babam gülüyordu. Dedim ki: ‘’Baba darbe oldu, sen gülüyorsun?’’. 
Babam bana cevap verdi:’’ Bu bildiri sahte, spiker bayanın yüzüne baksanıza; bembeyaz, yutkunarak 
bildiriyi okudu. TRT’yi basmış olmalılar.’’ dedi Bundan üç dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip ERDOĞAN ‘’3G’’ bağlantısı ile televizyona bağlanarak halkına şöyle seslendi: ‘’Tüm 
halkımı meydanlara, sokaklara ve havalimanlarına davet ediyorum. Ben şu ana kadar milletin 
gücü kadar kuvvetli bir güç görmedim.’’ dedi. Annem:’’ Ailece sokağa çıkalım, şimdi çıkmayıp da 
ne zaman çıkacağız?’’ dedi. Babam küçük bebeğimiz ve altı yaşındaki kardeşimin korkabileceğini, 
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bunun doğru olmayacağını söyledi. Annemle babam beraber çıkmak istediler. Peki ben ne 
olacaktım, evde mi oturacaktım? Zorda olsa onları ikna edip babamla çıkmaya karar verdik. 
Babam arkadaşlarını arayıp nerede buluşacağımıza karar verdi. Abdest alıp evden çıktık. 
Buluşacağımız yere ilk biz vardık, beklerken yanımızdan koşarak bir adam geçti ve: ‘’Ölmek 
istemeyen eve gitsin. Emniyet Müdürlüğünü bombaladılar, ben oradaydım. Bence herkes 
eve gitsin!’’ dedi. Biz eve gitmemeliydik, o an babamla göz göze geldik. Elini omzuma attı 
anladım ki o da benim gibi düşünüyordu. Biz sonu ne olursa olsun eve dönmeyecektik. O 
kadar huzurlu olmuştum ki… Babamın arkadaşları gelince belediyenin önüne gittik. Keçiören 
Belediye Başkanı Sayın Mustafa AK dışarı çıktı. Binlerce insan Mustafa AK’ın konuşmasını 
bekliyordu. Mustafa AK: ‘’Herkes havalimanına gitsin!’’ Cumhurbaşkanımızın Esenboğa 
Havalimanına gelebileceği söylendiği için eve gidip arabamızı aldık ve havalimanına doğru 
yola çıktık. İçim de bir korku vardı. Uçak ve helikopterler üzerimizde geçiyordu. Yolun çok 
kalabalık olduğunu görünce içimdeki korku kaybolmuştu. Çünkü herkes vatanına sahip 
çıkıyordu. Havalimanına kadar gidememiştik. Her yer arabalarla kamyonlarla ve insanlarla 
dolmuştu. İlerleyemediğimiz için bir yerde durduk. Babam, telefondan haberlere bakıyordu. 
Eskişehir’den vatansever askerlerin jetlerle yola çıktığını yazıyordu. Sabaha kadar babamla 
meydanlardaydık. Camilerden okunan ezan ve selalar içimi titretiyordu. Sabah namazına 
kadar selalar hiç kesilmemişti. Sabah namazını bir câmide kılmıştık. Babam haberlere 
bakmaya devam etti. Darbenin engellendiğini yazıyordu. Annem ile sürekli telefonda 
konuşuyorduk. Kardeşim babam ile bana bir şey olacak diye korkmuş ve ağlamış. Annem 
sürekli bize ve ülkemize dua etmiş. Saat 06.40’ta eve geldik. Benim çok uykum vardı, 
televizyona baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin bombalandığını gördük. Annem 
artık uyamam gerektiğini söyledi. İstemeyerek de olsa gönlümden ve dilimden dua ede ede 
uyudum. Uyandığımda sanki çok kötü bir rüya görmüştüm, rüya mıydı sahi? Kabus değil her 
şey gerçekti. Millet olarak, vatan hainleri FETÖ’ye fırsat vermemiştik. 16 Temmuz akşamı 
ailecek demokrasi nöbeti için dışarı çıktık. Bu nöbetlere elimizde bayraklarımız, dilimizde 
marşımız ve gönlümüzde dualarımızla Cumhurbaşkanımızın evinize dönebilirsiniz sözünü 
duyana kadar yaklaşık bir ay devam ettik.  

15 Temmuz gecesi ve sonraki günlerde yaşanan olaylar bana, Çanakkale’de 
Mehmetçiklerimizin yazdığı eşsiz destanının tekrar, Türk milleti tarafından yazıldığını 
gösterdi.
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Yasin ÖZTÜRK
Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi/ Yenimahalle
Tarih Öğretmeni

Asla Sonunu Düşünmeyeceksin!

Bu sıcak ve uzun 15 Temmuz günü, olağan sayılabilecek olayların yanı sıra tuhaf ve de ilk kez 
şahit olduğumuz gelişmeler ile akşama kavuşuyordu. İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü zırhlı araçlar ile 
kapatılmış, Ankara’da tepemizde savaş uçakları, beklenmedik bir şekilde alçak uçuşta;  ışıklarını 
söndürmüş kobra helikopterleri de sanki hedeflerini işaretler gibiydi. Bu teyakkuz halinin sebebi, 
ülkemize yönelik yoğun bir terör saldırısı ihbarı mı yoksa milletin huzuru ve güvenliği için yapılan 
olağan bir uygulama mıydı? İkinci ihtimale çok inanmak istiyordum. Üçüncü bir ihtimali ise hiç 
düşünmemiştim bile.

Vakit ilerliyor, olağan olduğunu düşündüğüm durum olağanüstü bir duruma evrilmeye 
başlıyordu ama bunun hala bir darbe teşebbüsü olduğu aklıma gelmiyordu. Ta ki başbakanımızın 
televizyondan halkına seslendiği konuşmada “Bu bir kalkışmadır, buna izin vermeyeceğiz.” 
beyanatına kadar. O an, en dehşetli sorular ve bunlara verilebilecek en korkunç cevaplar hızla ve 
istemsizce aklımdan geçiyordu. Bir şeyler yapmalıydım ama ne? Nasıl? Nerede? Cumhurbaşkanımızın 
halkı meydanlara çıkmaya davet eden mesajı aradığım cevap oldu. Eşim ve ben evden çıkmaya,  
Kızılay’a ve oradan da TBMM yanından Genelkurmay Başkanlığı önüne gitmeye karar verdik. 
Ancak alçaktan uçan uçakların çıkardığı sesten korkan ve içinde bulunduğumuz durumdan dolayı 
hayatımızdan endişe eden iki kızımızın yalvarışlarıyla eşimi evde bırakıp tek başıma evden çıkmak 
zorunda kaldım.  Her şeyi göze almıştım. Bu bir istiklal ve istikbal mücadelesiydi. Kızlarımın yalvaran 
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seslerini arkamda bırakarak çıktım evden. Arabamla tek başıma Kızılay’a kadar gelebildim. 
Kızılay Meydanı’nda gördüğüm manzara beni endişelendirmişti. Öğrendiğim kadarıyla az 
önce Sıhhiye istikametinden gelen zırhlı araçlar ortalığı savaş alanına çevirmiş, önüne çıkan 
insanların da hayatını hiçe sayarak, bütün araçları, yol kenarındaki bordürleri ezerek; ağaçları 
ve elektrik direklerini devirerek TBMM istikametine doğru gitmişlerdi. 

Bir grup insanla Kızılay’dan hareket ederek Genelkurmay Başkanlığı önüne doğru 
giderken de yol boyu aynı manzaralara şahit oluyorduk. Genelkurmay’ın önündeki kavşakta 
da biz gelmeden önce geçen zırhlı bir aracın ezdiği polis otosu hala yolun yarısını kapatıyordu. 
Bizim bölgeye gelişimizden kısa bir süre sonra önde bir zırhlı personel taşıyıcının, arkasında 
da iki-üç tankın olduğu, bir kalkışmacı birliğin ilk aracını Genelkurmay nizamiyesine 
ulaşamadan yolda durdurduk. Arkasında bulunan tankların da ilerlemesi durdurulmuştu. 
Yanımda bulunanlar ile beraber araç şoförünü; bunun bir darbe girişimi olduğu, bu işten 
vazgeçmesi gerektiği yönündeki ikna çabalarımız sonuç vermiş, şoförü araçtan çıkarıp, 
güvenli bir şekilde halkın içerisine karışmasını sağlamıştık. Bu ikna çabaları esnasında yollar 
tıkandığı için ilerleyemeyen tankların üzerine çıkan vatandaşlarımız, zırhlı araçları etkisiz 
hale getirmek için buldukları yol aklı ve cesareti zorlayan türden idi: Tankların üzerine 
brandaları çekip görüşünü kapatarak manevra etmelerini engellemek…

Tankların ne kadar güçlü ve engel tanımaz araçlar olduğuna ilk defa bu kadar yakından 
şahit olmuştum. Bir zırhlı personel taşıyıcı yolunu görmeden hareket eden tank sürücüsü 
tarafından sürüklenerek Genelkurmay nizamiyesinin önündeki alt geçit duvarına yaslanmıştı. 
Araç üzerindeki direnişçileri kurtarmak için sürüklenen araç ile birlikte bizde kendimizi,  
nizamiyenin önünde bulmuş içeriden yapılan yoğun silah atışıyla da kendimizi korunaklı 
yerlere atmıştık. Yaralananlarımız olmuştu. Atılan mermilere rağmen hepsi tehlikeli bölgeden 
güvenli alana taşınıp hastanelere gönderildi. Saat 00.15 gibi Genelkurmay’ın önünde 
benimde içinde bulunduğum topluluk, seslerini olabildiğince yükselterek Genelkurmay’ın 
içine duyurmaya çalışıyordu. ‘’Asker kışlaya”, “Vatan sana canım feda” sloganları atılırken, 
sağ tarafımızdan, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, gecenin karanlığını yırtarcasına 
ilerleyen ve o anki algı ile üzerinden geçerek ezdiği ve metal kısımları tanka yapıştığı için 
peşi sıra sürüklendiği hissedilen bir araç, gerçekte ise namlusu polis arasına takıldığı için 
kaldırımı süpürerek giden bu metal yığını kâbusumuz olmuştu.

Tankın yanında sürüklediği araç kaldırımda, tank ile korkuluk arasında sıkışıp kalmış 
insanları eziyor ya da alt geçide düşürüyordu. Benim gibi kaçabilenler ise hareket halindeki 
iki tankın arasından kendilerini karşı kaldırıma zor atıyorlardı. Birkaç dakika sonra olayın 
yaşandığı kaldırıma geri geldiğimizde, en az on metre aşağıda olan alt geçitte kanlar 
içerisinde yerde yatan şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu gördüm. Şehitlerimizin 
üzerine örtülmesi için yukarıdan aşağıya bayraklarımız bırakıldı, yaralılar için ise herkes 
seferber olmuştu. Bu sıcak yaz gecesinde Ankara kan ve barut kokuyordu.
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Hayatımın kader anlarından birini daha yaşayacaktım. Tankın sürüklediği polis aracından 
dışarı düşen bir polis kaskını yerden alıp teslim etmek için Emniyet Genel Müdürlüğü 
binasında nöbet tutan polislerin yanına gittiğimde, kobra tipi helikopter benim az önce 
bulunduğum bölgeye ateş ediyor, maalesef birçok kardeşimiz şahadet şerbetini içiyordu. 
Polisin bulunduğu nizamiye kapısında bir grup insanla siper almıştık. Polisler ellerindeki 
silahlar ile uçan helikopterlere cevap vermeye çalışıyordu. .Hala yaşanılan gerçekliğine 
inanamıyor, kendimi bir dönem filminin platosunda gibi hissediyordum. Yanımdakilerle bu 
düşüncemi paylaştığımda onların da benim gibi düşündüklerini anlıyordum. Evde bıraktığım 
eşim ve kızlarımla aralıklarla yaptığım telefon görüşmeleriyle Türkiye’deki genel durumu 
öğrenmeye çalışıyor, aldığım küçücükte olsa olumlu bir haberle tekrar güç kazanıp ‘’Bismillah’’ 
diyordum. O gece direnişte de çok tuhaf şeyler oluyordu; Az önce üzerine mermi yağanlar 
sanki o anı yaşamamışlar gibi tekrar doğrularak direnişe kaldıkları yerden devam ediyorlar, 
hastanelere giden yaralılar pansuman yaptırıp ya da bir dikiş attırıp geri geliyorlardı. İşte yine 
öyle bir durum yaşanıyordu; Sanki az önce tepelerinden yağmur gibi mermi yağan topluluk 
biz değilmişiz gibi yaşananları umursamayarak. Genelkurmayın bahçesine girmiştik. Bir 
kısmımız ise daha da ileriye giderek ana binaya girmişlerdi. İşte bu sırada Genelkurmayın 
içinden, insanlar hedef alınarak ateş edilmeye başlandı. Daha önceki mermi sağanaklarında 
olduğu gibi yine yaralananlar olmuş ve bizler onları güvenli bölgelere taşımıştık. Peygamber 
Ocağı olarak gördüğümüz, dosta güven düşmana korku salan bizim ordumuz, bizim askerimiz; 
bizim silahlarımızla; bize, silahsız halkına nasıl olurda düşmanmış gibi ateş ederdi?  Hatta 
bu kadarı da olmaz dedirterek gözlerimizin ve kulaklarımızın şahitliğinde milletin meclisini 
bombalamaya nasıl cüret ederlerdi. Meclisi yok etmeye yönelik böyle bir saldırıyı Milli 
Mücadele döneminde İstanbul’u işgal eden İngilizler dahi, Misak-ı Milli kararlarını almış olan 
Osmanlı Mebusan Meclisi’ne karşı yapmamışlardı

Saat 03.00 gibi Genelkurmay önü biraz sakinleşmeye başlamış, alçaktan uçarak ve 
sonik patlamalar yaparak insanları korkutan savaş uçakları da artık gökyüzünde uçmaz 
olmuştu. Bunu fırsat bilerek ve de çocuklarımın da artık korkusunun geçtiğini düşünerek 
eşimi almak için evime gittim. Yaklaşık kırk beş dakika sonra bu sefer eşimle mücadelemize 
bıraktığım yerden yeniden başladık. Günün ilk ışıklarına kadar Genelkurmay’dan açılan 
ateşlere ve havada uçan helikoptere karşı yerimizi terk etmedik. Akşamın ilk karanlığıyla 
başlayan hain kalkışma bu sefer daha öncekilerden farklı olarak milletin iradesine çarparak 
dağılmış, neredeyse günün ilk ışıklarıyla birlikte başarısız kılınmıştır. Türk halkının demir ve 
barutla hizaya sokulmaya çalışılan egemenlik hakkı, bu defa millet iradesine çarpmıştı. Türk 
Milleti, vatanına olan sevgisinin ve demokrasi bilincinin çok acı bir sınavının sonucu olarak 
15 Temmuz’u dünya demokrasi tarihine hediye etmiştir.
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Bir bomba sesi, ardından vatanı uğruna canını feda eden pek çok insanın acı feryatları…

 Kan, gözyaşı,ihanet bir gecede güneşi batıran üç yıkıcı kelime.Kiminin kolu, kiminin bacağı ve 
hatta canı...Hastanelerde acının sessiz uğultusu… Morglarda, adi bombanın ardındabıraktığı yanmış 
et kokusu… Yanlış bir kurşun, buna ödenmiş bir bedel… Telefonun ardından çıkan bir görev ve 
onlardan haber alamayan aileler. Gözyaşları ile başlayan cümleler… Dillerde sadece vatan şarkıları… 
Televizyonda darbe girişiminin, duyurusu sokağa çıkma yasağı, camilerde birlik selaları… Binaların 
üstünden geçen ürkütücü uçaklar, vatanı uğruna alnından vurulan bir asker, kafalarda acaba sorusu, 
tankların ezdiği insanlar… TÜRKSAT’ta bir çatışma, herkesin sokağa döküldüğü bir olay… Bir milletin 
acı yaşanmışlık öyküsüyle anılan bir tarih: 15 Temmuz kara gün… Ülkeyi bölmek isteyenlerin ellerini 
kirleterek masumları öne sürdüğü bir oyun…

Beklenilmediği anda evlerin içini dolduran bomba sesi… Türk milletine boyun 
eğdirtemeyeceklerini anlatan kahramanlık hikâyesi… Sabaha karşı edilen dualarla yazılan yeni bir 
tarih, bir diriliş, bir destan…

Göreve giden babasının ardından ne olur bir şey olmasın diye ağlayan çocuk ve çocuğa 

Zeynep Sıla BÖLÜKBAŞI
Erdem Beyazıt Anadolu Lisesi
11/B

Bir Gece Yüzlerce İnsan
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babalarına bir şey olmayacağına inandırmaya çalışan ablasının dile getiremediği aynı endişe 
dolu dua.

Saat dokuz suları… Yeniden patlayan bomba ağza gelen yürekler, başlarında babaları 
olmadan haberleri izleyen üç aile üyesi, onların düşüncelerine karışmış uçak sesleri… Haber 
yok… Sonra bir telefon, TÜRKSAT’a göreve gideceğini söyleyen baba, çocukları endişelenmesin 
diye gizlemeye çalışan anne…

Saat gece yarısı… Çocuklar biliyor artık, babalarından gelecek haberi bekliyorlar.
Haberlerde TÜRKSAT’ta bir görevlinin öldüğü haberi, polislere dair bir şey yok.

Saat gece üç… Haber yok, korkunun esiri olunmaya başlandı… Televizyonda bombanın 
yaptığı yıkımların haberi…

Saat dört… Yavaş yavaş uykuya teslim olan iki çocuk…

Saat altı… Televizyondaki bomba haberine açılan gözler, ardından gelen ‘’Babamdan 
haber var mı?’’ sorusu, anneden gelen olumsuz yanıt. Ağırlaşan göz kapakları… 

Saat sekiz suları… Kanlı bir gecenin son perdesi, yavaş yavaş bitirilen oyun, elinde 
yüzlerce insanın kanı olan hainlerin teslim olduğu saat… Babadan hala haber yok.

On iki saatten sonra dayanamayıp arayan anne, sonrasında öğrenilen vurulma haberi, 
çocuklar olanlardan bir haber.Hastaneye gitmek için yapılan hazırlıkta uyanan çocuklar, 
dillerinden nereye sorusu… Söylenen bir bahane kapının, sert gürültüsü…

Babadan kızına edilen bir telefon, gerçeği saklama uğraşı… Yorgun sesine rağmen 
iyiyim cevabı… Kızın yüreğine yayılan sıcaklık…

Bir bahane ile çocukları evden götüren akrabalar… Babalarının vurulduğunu yolda 
öğreniyor çocuklar… Sessizlik…

Hastanenin her merdiven basamağında korkunun tüm ağrılığı… Sonra bir kapı içerisinde 
hasta önlüğü ile yatan baba, gözyaşlarıyla ona sarılan kızı… Her şeye rağmen babanın kızının 
kulağına fısıldadığı ‘’İyiyim bir şey yok’’ masalları…

O kara gecede pek çok ailenin yaşadığı duygular, pek çok çocuğun anne ya da baba 
haykırışları vardı.O kanlı gecede Türk milletinin çocuklarından, annelerinden, babalarından 
pek çok şey alındı ama vatan alınamadı.



Bu bölümde yer alan yazılar alfabetik olarak sıralanmış ve metinlerin özgünlüğüne olabildiğince müdahale edilmemiştir.

Sizden Gelenler
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Ahmet HORASAN
Mimar Sinan Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi/Yenimahalle
Yapı Dekorasyon Öğretmeni

15 Temmuz “Bir Diriliş Destanı”

O akşam, hiç olmadığım kadar yorulmuş olarak evime dönmüş, evimin balkonunda istirahate 
çekilmiştim. Çok geçmeden Ankara semalarını delen bir gök gürültüsü… Peşi peşine sayamadığım 
kadar savaş uçağı alçak uçuş yapıyor.  “Daha 30 Ağustosa çok var.” Bir anlam veremedim doğrusu. 
Bize, pek de dost olmayan ülkelerden satın aldığımız, yedek parça ve yazılımlarıyla onlara bağımlı 
olduğumuz tank, top ve savaş uçaklarıyla yapılan 30 Ağustos gövde gösterileri bana, hep geri kalmış 
üçüncü dünyayı hatırlatır ve oldum olası hazzetmezdim.

Televizyonun karşısına geçip ne olup (bitiyor olduğunu) bittiğini anlamaya çalışırken Boğaziçi 
Köprüsü’nün tek taraflı trafiğe kapatıldığı haberleri geçmeye başladı. Kimse anlam veremiyordu. 

Başbakanımızın  “Bu hadise TSK içindeki bir grubun kalkışma girişimidir.” dediği an müthiş 
bir korku ve hiddete kapıldım. “Allah korusun… Ya başarırlarsa…” O an gözümün önüne, Iraklı ve 
Suriyeli kardeşlerimiz geldi. Vatansızlığın, evinden uzakta bulunmanın acısını yıllardır onların 
gözlerinden okuyabiliyoruz.  Hür bir vatanı olmayanın ne namaz kılacağı yer, ne mezarı, ne de 
çocuğunu besleyeceği bir toprağı olmaz. 

Bu kalkışma, her defasında ülkemizi en az yirmi yıl geriye götüren bilindik darbelerden biri 
değildi.  Bu,bize kefen giydirmeye çalışan küresel güçlerinbir oyunu olduğunu,her aklıselim sahibi 
tahmin etmiştir.  “Aynı şey bizim de başımıza gelmesin, Allahım ne olur!” Bu düşünce ve korkular 
içinde kalkıp abdest aldım, okuyabildiğim kadar Fetih Suresi okuyup bu hainlerin oyunlarını bozması 
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için Allaha yakarışlarda bulundum. 

Sosyal medya hesabıma büyük harflerle “Millete rağmen başaramayacaksınız… Aşağılık 
vatan hainleri, Allah topunuzun belasını versin!” notunu koyup eşime ve çocuklarıma “Ben 
gidiyorum, hakkınızı helal edin!” dedim.“ Nereye, yorgunsun, ameliyatlısın” diyerek engel 
olmaya çalıştılar. Tam o sırada, Cumhurbaşkanımızın milleti meydanlara davet eden görüntüsü 
ekrana geldi. Bakın gördünüz mü?“Gün bu gündür çocuklar, yarınlarımız olmayabilir” diyerek 
evden çıktım.

Evimiz Genelkurmay Başkanlığına yakın mesafede olduğu için yürüyerek gitmeyi tercih 
ettim. İnsanlar bayraklarını açmış, araçlarıyla akın akın gidiyordu. Bir yaya grubu, bazılarının 
elinde taş parçaları söylene söylene yürüyorlardı. Ben de onlara katılarak yürümeye başladım. 
50 yaşlarında biri, Güneydoğu şivesiyle cuntacılara küfürler savuruyordu. “Kardeş aynı yere 
gidiyoruz sanırım” dedim. “Evet” dedi.“Benim cesedimi çiğnemeden başaramayacaklar. Ben 
bu vatan için, ölürüm” Gözlerim yaşardı, duygulandım. Her Kürt kökenli insanı, potansiyel 
terörist zannetmenin ne büyük hata olduğunu bilmeyen ne çok insan var bu ülkede! “Gardaş 
sen nerelisin’’ diye sordum,‘’Urfalıyam” dedi. Urfa’nın  neden şanlı olduğunu bilir misin? 
Bizler gardaşız! Çanakkale’de, Dumlupınar’da  birlikte savaşıp birlikte ölmedik mi? Bizleri 
ayırmaya, bölmeye uğraşanların Allah cezasını verecek” dedi.

O yöne giden otomobillerden birkaçı durup yürüyen grubu araca aldılar. Genelkurmay 
Kavşağı’na vardığımızda yüz, yüz elli kişilik bir grup ve sadece bir tane genç polis memuru 
vardı.  Bir tanede burun kısmı tanklar tarafından ezilmiş bir polis otosu. Az ileride duran 
iki tanede tank… Polis memuruna   “Paşam, nerede polisler, niye yoksunuz?” dediğimde: 
“Ağabey tüm polis merkezleri abluka altında, çıkarmıyorlar. Ama merak etme fazla sürmez” 
dedi. Polis memuru genç, kalabalığı, tanklara karşı durmaları için yönlendirmeye çalışıyordu.

Mamak yönünden gelen üç-beş kadar tank, vatandaşın yola park ettiği araçlara zarar 
vere vere ilerliyordu. Alandaki fazla kalabalık olmayan grup,tankları önündenarkasından 
kuşatmaya başladı. O anda hiç unutmayacağım bir olaya şahit oldum. Yetmiş yaşlarında bir 
delikanlı, yaşından hiç umulmayacak bir çevikliklebir anda tankın üstüne fırladı ve tişörtünün 
altında sakladığı bayrağı açıverdi. Bunu gören ne kadar delikanlı varsa bir anda tankın üzerine 
çullandı. Hele iki tanesi namlunun üzerine oturmuş,anı ölümsüzleştirmeye çalışıyordu. Tüm 
kalabalık tekbirler getiriyor, bazıları ise ellerine geçirdikleri taş,levye ne varsa tankların 
paletlerine sokmaya çalışıyordu. Bir grup insan ise Genelkurmayın demir korkulukların-
dan bir bölümünü yerinden sökmeye uğraşıyor, içerden kalın bir ses “yapmayın yoksa 
ateş edeceğim”diye bağırıyordu.Birkaç el silah sesi duyuldu. Umursamayıp devam ettiler. 
Yerinden sökülen demir korkuluğu, tankın paletine soktular. Koca demir parçaları paletlerin 
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arasında adeta ufalanıyordu.

Yarım saat sonra bir anda ortalık mahşer yerine dönmüştü. İnsanlar akın akın geliyorlardı. 
Cumhurbaşkanımız, çağrı yapabilecek fırsatı bulamamış dahi olsa durumun pek farklı 
olacağını sanmıyorum.  Birileri dev brandalar getirmiş tankların üstünü örtmeye uğraşıyordu. 

Yaşadığım şu olayın hiçbir görüntüsüne ve haberine rastlamadım. Birisi, elinde yakıt 
tenekesiyle tankın üstüne çıktı. Tenekenin kapağını açıp dökecek ve tankı, içindeki askerlerle 
birlikte ateşe verecek!  Sağ duyu sahibi bir vatandaş avazı çıktığı kadar bağırarak:“ Provakatör 
müsün nesin, o yakıtı dökersen ben de seni diri diri yakarım” diye tepki gösterince gençler, 
adamın elinden yakıt tenekesini alıp götürdüler. Vatandaşın bu duyarlılığı belki de bir felaketi 
önledi. Zira Genelkurmay Bahçesindeki darbeciler, halkı yaylım ateşe tutmak için belki de 
böyle bir fırsatı kolluyorlardı. 

Ölümle burun buruna geldiğim anı anlatmak istiyorum.  Akay alt geçidinin kenarında 
bulunan ve genişliği seksen cm. kadar olan kaldırımın üstü, epeyce kalabalıktı. Ben sol tarafa 
bakarak tanklarınyolu terk etmesini izlediğimsırada,başımı biran sağa çevirdim. Çevirmemiş 
olsam iki saniye sonra ölümüm kaçınılmaz olacakmış. O an, ne olduğunu anlayamadığım 
bir kütle ile burun buruna geldim. Tereddüt etsem o kütlenin altında ezilecektimTankın 
önündeki iki kişinin arasındaki boşluğu gözüme kestirip, can havliyle koşarakkendimi 
Genelkurmayduvarının demir korkuluklarının bulunduğu karşı kaldırıma attım.Canımı 
kurtarmıştım ama ne göreyim kasık bölgemde şiddetli bir ağrı… Ayağa kalkamıyor, acı içinde 
kıvranıyordum. Şimdi hatırladım. Bir yıl öce üçüncü kez ameliyat olduğum kasık fıtığım, 
korkarım yeniden nüksetmişti.

Korkulukların dibine sinip ağrılarımın geçmesini bekliyor, bir yandanda olup biteni 
izlemeye çalışıyordum. Beş dakika geçti geçmedi,tepemizde alçak uçuş yapan savaş uçakları 
yeniden belirdi. Peş peşe biri gelip biri gidiyor, adeta kulakları sağır ediyordu. Çok geçmeden 
bu kezdetepemizde helikopterler belirdi. Karanlık semada sadece ışıkları görünüyor  ve 
korkunç patırtıları duyuluyordu. Yanımdaki biri 7.65 çaplı tabancasıyla helikoptere ateş 
ediyordu.  “Ne yapıyorsun mermine yazık” dediğimde, beni utandıran şu cevabı verdi.“Sevgili 
abim,  Allah isterse ulaştırır. Bu kadarına gücüm yetiyor.”

Bir süre sonra hainler,havadan halkın üstüne ölüm yağdırmaya başladı. Gözümün 
önünde kaç kişinin kanlar içinde yere serildiğini sayamadım bile.Normal zamandaböyle 
bir şey olsa, insanlar çil yavrusu gibi dağılırlar. Fakat en küçük bir tereddüt yok. Kimse 
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kaçmıyor. Geri adım atmıyor. Müthiş bir tevekkül… Ata’nın  “Nutukta” anlattıklarının bir benzeri 
orada yaşanıyor. Çanakkale, Kahramanmaraş ruhu adeta canlanmış, ete kemiğe bürünmüştü.“ Bu 
yozlaşmışgençlikten bir şey olmaz” diyen ben, bu dirilişi hayranlık ve gözyaşları içinde izliyordum.  
Ata’nın“Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” deyişinin ne anlama geldiğini 
yaşayarak gördüm ya ölsem degam yemezdim artık.

Her yerde yaralılar vardı. Vurulanlar karga tulumba taşınıyordu. Bir an,müthiş bir korkuya 
kapıldım ama korkum asla ölümden değil, henüz bana çok ihtiyacı olan çocuklarım yüzündendi.
Oradan uzaklaşıp güvenli bir noktaya gitmek istedim. Yavaşça kasığımı tuta tuta, Deniz 
Kuvvetlerinin duvarına ulaşmaya çalıştım.  Karşıya geçerken gencecik bir çocuk,kaldırımda kanlar 
içinde kıvranıyordu. Yardım edemiyor, sadece avazım çıktığınca“doktor yok mu doktor “ diye, 
bağırabiliyordum. 

Yolun karşısına geçtiğimde, alt geçidin zeminini görebiliyordum. Sekiz, on metre yükseklikten, 
beş-altı kişi, alt geçide atlamış. Yukarıda  bahsettiğim  ve halkın üstüne sürülen demir  kütlesinden 
kurtulabilmek için atlamışlar. Birisi o an ölmüş,üzerine bayrak örtmüşler. O insanların, altgeçide 
atlamasına ve benimde ölümle burun buruna gelmeme neden olankütlenin ne olduğuna dair 
görüntüler, ertesi gün mobese kayıtlarından çıktı.   Meğerse tankın biri,  burnu ezilmiş polis aracını 
namluya takıp alt geçit bariyerlerine çarptıra çarptıra ilerliyormuş. 

Bir süre duvar dibine çökmüş halde evime nasıl gideceğimi kara kara düşünürken yardım 
sever bir genç, halimi görünce aracıyla beni evime kadar götürdü.  03.30’ daevime girdiğimde artık 
adım atacak gücüm kalmamıştı. Ama uyumak ne mümkün! Sabaha karşı, müthiş patlama sesleriyle 
camlarımız sarsıldı. Meğerse hainler,  Milletin Meclisini, Emniyet binalarını ve Külliye çevresini 
bombalıyormuş. Ta ki gün ağarıp Boğaz Köprüsü’ndeki cuntacıların teslim olduğunu gördüğümde 
yüreğime su serpildi. Şer gibi görünen gecenin sabahı hayır olmuştu. İki rekat şükür namazı kıldım. 
Uyuyabilirdim artık…

15 Temmuz için kim bilir ne çok anlatılacak hikâye var. Bence o geceye dairherkesin bir 
hikâyesi vardır. Bize 15 Temmuzuyaşatanlar neyi amaçlıyorlardı?  O geceyi yaşamış olan bizler, 
bunu iyi anlatamazsako geceye tiyatro diyenler, o geceyiküçümseyenler, bizi tutsak etmeye çalışan 
güçler, aynı oyunları farklı biçimlerde yeniden sahneye koyabilirler.

Son söz: İnanıyorum ki15 Temmuz Türkmilletinin yenidendirilişinin, şahlanışının miladıolacak… 
Bu geceyi planlayanlarınhüsrana uğramasındaki en büyük pay, Cumhurbaşkanımızın millete 
cesaret ve güven veren dik ve vakur duruşudur.O gece yazılan destan, zat-ı alilerine neler borçlu 
olduğumuzu da elbette yazacaktır.
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Akif YEŞİL
Dumlupınar Ortaokulu/Kalecik
Matematik Öğretmeni

O Gece

Abdest alıp beklemeye koyuldum. Bir gün eşimi uykudan uyandırırken ona “Uyan, darbe 
oluyor!” diyeceğim aklıma gelmezdi. Şaşkınlık içerisinde kalktı ve benimle birlikte televizyonun 
başına geçti. Televizyonda, Türkiye’nin yakın tarihinden çokça aşina olduğumuz bir kavram 
üzerinden veriliyordu haberler. Darbe… Herkesin neler oluyor diye sorduğu anlarda mahalle 
sessizliğe gömülmüştü. Bir işaret lazımdı bu sessizliği bozacak. İnsanların soru sormaktan, fiili bir 
şeyler yapmaya geçmesi için bir işaret. Beklenen işaret ve hatta davet Cumhurbaşkanımızdan geldi. 
Aracım olmadığı için aklıma ilk gelen bir polis arkadaşımı aradım. Fakat onun da acil olarak göreve 
çağrıldığını duyunca ne yapmam gerektiğini düşünmeye başladım. Karşı binanın önüne yaklaşan bir 
ticari taksiyi görünce araca binen ve tanımadığım o kişilere balkondan seslenerek “ Bekleyin, ben 
de geliyorum!” dedim. Eşimden helallik istedim. O, ‘’Gitmesen!’ diyebilmişti ben kapıdan çıkarken. 
En çok da doğacak olan bebeğimizi düşünerek söylüyordu sanki bunu. 

Tanımadığım o insanlarla aynı araca binmekte hiç tereddüt etmedim çünkü o anda hepimiz 
aynı amaç uğruna çıkmıştık sokağa. Kimliğimizin pek bir önemi yoktu. Araca bindikten sonra nereye 
gideceğimizi düşünmeye başladık. Biraz ilerledikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmeye 
karar verdik.
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Külliye’ye yaklaşmıştık ki helikopterden açılan ateşin altındaki insanlar sağa sola 
kaçışıyordu. Aniden durduk. O esnada karşı yönden gelen bir araç yanımızdan geçerken, 
araçta bulunan birisi ‘’Çekilin, yaralımız var! ‘’diyordu. Bulunduğumuz takside bir ses 
‘’Dönelim, oğlum!‘’ diyordu. ‘’Bugün ölmeyeceksek ne zaman öleceğiz baba? ‘’ diye geldi 
yanıt. Biraz da olsa uzaklaşmıştık o bölgeden ve taksiden inerek ne yapmamız gerektiğini 
düşündük. Keçiören tarafına gitmeye karar verdik. Gazino diye tabir edilen bölgeye geldik ve 
taksiyi uygun bir yere park ettikten sonra kalabalığın arasına karıştık. Taksideki arkadaşları 
kaybetmiştim o anlarda. Kalabalıkla beraber yürümeye başlamıştım. Gazino’daki polis 
merkezinin ışıkları kapalıydı ve insanların arasında dolaşan bir polis aracından insanlara şu 
çağrı yapılıyordu: “Emniyet zor durumda, oraya gidin!”

Henüz kılmadığım yatsı namazını kılmak için kalabalıktan bir an ayrılıp Mustafa 
Asım Köksal Camii’ne gittim. Belki de son namazım olacağını düşündüm o esnada. Namazı 
kıldıktan sonra biraz gerisinde kaldığım kalabalığa koşar adımlarla yetiştim. Yaşlısı genci, 
kadını erkeği sokaklardaydı. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün oraya yaklaştık. Önümüze çıkan 
gruplar emniyetin güvende olduğunu ve bize, Genelkurmay’a gitmemizi söylüyorlardı. O 
gece insanlar olağanüstü bir organizasyon yapılmışçasına birbirini yönlendiriyordu. Biz ise 
Külliye’ye gitmekte kararlıydık. Emniyet’in önünden geçerken daha yeni bitmiş bir vahşetin 
izlerini gördük orada. Kimisi o vahşetin izlerini fotoğraflayıp tarihe not düşüyordu. Biraz 
daha yürüyüp ilk geldiğimiz yere geldik yeniden. Az ilerde konuşlu olan tanklardan, Millet 
Camii tarafına geçmek isteyenlere ateş açıldığını ve az önce gözleri önünde genç birinin 
vurulduğunu anlattı orada bulunan birisi. Üzerimizde gece boyunca aralıklarla uçan jetlerin 
sebep olduğu, ne olduğunu sonradan öğrendiğimiz patlama sesleri, bir yanda çatışma 
sesleri, okunan selâlar tam olarak neyin ortasında olduğumuzu anlatmaya yeter mi bilmem! 
Olanlara inanmakta güçlük çekiyor ve zaman zaman kendi aramızda bunun gerçekten akılla 
izah edilemez bir durum olduğundan bahsediyorduk.

Sabah namazı vaktiydi. Gece boyunca okunan selâların yerini gecenin en karanlık 
anında okunan sabah ezanları almıştı. Yakınımda abdest alacak su bulamayınca yakınımızda 
bulunan ve ….. ait olduğunu bildiğim Turgut Özal Hastanesi’nin kapısına yaklaştım. İçerde 
bulunanlardan birisi kapıya yaklaştığımı görünce eliyle içeri girmemi işaret etti. İçeriye girdim 
ve mescit olup olmadığını sorduktan sonra bana işaret edilen yöne doğru yürüdüm. Evden 
çıkmadan önce Trt spikerinin eline verilen bildiriyi zorla okuduğu görüntüleri izlemiştim. Trt 
asıl sahiplerinin eline geçmiş ve aynı spiker bu kez ağlamaklı bir halde olan biteni anlatıyordu. 
Namazı kıldıktan sonra dışarıya çıktım yeniden.
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Gün yavaş yavaş ağarıyor ve çatışma seslerinin arasında Jandarma Genel Komutanlığı’nın 
parçalanan camlarını çıplak gözle görebiliyorduk. Birazdan gece boyu alışık olduğumuz 
şiddetli patlama seslerinden çok daha şiddetli bir ses geldi ve yaklaşık yüz elli metre ilerimize 
bir bomba düştü. Bir anda alevler göğe doğru yükselirken Millet Camii tarafındaki insanlar 
yukarı yöne koşuşuyordu. Tam o esnada yine şiddetli bir ses ile ikinci bomba onların koştuğu 
yöne düştü. Şaşkındık. Düşüncelerimiz havaya yükselen dumanlar arasında boğuluyordu. 
Ruhumuz gece boyu karşılaştıklarımızdan sonra epey yara almıştı.

Bulunduğum yerdeki otomobillerden birinin radyosundan aynı saatlerde İstanbul’da 
köprüyü kapatan hainlerin teslim olduğu bilgisi veriliyordu. Haberler darbe girişiminin 
başarısız olacağı yönündeydi. Yaklaşık iki saat sonra Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki 
hainler büyük ölçüde etkisiz hale getirilmiş ve o tarafa doğru yürüyorduk. Biraz ilerde, ilk 
bombanın düştüğü yere gelince yerde cansız yatan iki bedeni gördüm. İnsan gördükleri 
karşısında çok da sağlıklı düşünüp yorum yapamıyor sadece susuyordu. Millet Camii’ne doğru 
çıkarken ikinci bombanın düştüğü yerde can veren beş şehidin daha parçalanmış bedenlerini 
gördüm. Yeterince irkildim, şahit olduklarım karşısında. Şehitlerin yanından geçip yolun 
karşı tarafına geçerek bir kaldırımın kenarına oturmuştum. Hiçbir şeyin içimi soğutmaya 
yetmeyeceği anlardı. Az önce şehit düşenlerin sıcacık kanları soğumamışken…

Gece şarjı biten telefonumu şarj etmek için bir araç sahibinden ricada bulundum. O 
esnada Millet Camii’nin kapısında görevli bir polis: “Biz buradayız bir yere gitmiyoruz, 
gelsinler görelim! Siz de ayrılmayın buradan hatta gerekirse birkaç gün kalacak kadar ihtiyaç 
duyacağınız malzemeleri getirtin buraya!” derken sesindeki inanmışlık içimi titretiyordu. 
Arabasında telefonumu şarj ettiğim şahıs biraz sonra elinde bir Türk Bayrağıyla çıkageldi. 
Bayrağı herkese gösterip ne büyük bir hatıra olacağını söylüyordu. Evet gerçekten de bayrağı 
görünce o adama hak vermemek elde değildi. Çünkü bayrağın üzerinde yoğun şekilde kanlar 
vardı. Ve o kanlar şehit kanlarıydı. Sadece bir gün sonra, önce Karşıyaka Mezarlığı’nda, sonra 
Kocatepe Camii’nde cenaze namazını kıldığım 15-16 şehidimizin kanları bu aziz vatan için 
büyük bir hatıra olarak ebediyen kalacaktı.

O gece, Âkif’in “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?” diyerek haykırdığı 
gerçeği bir kez daha ve üstelik bu kez vatanı için kendini feda eden şehitlerimizin huzurunda 
iyice anladım.
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Ali YURT
Celayir İlkokulu/Yenimahalle
Okul Müdürü

Karanlık Gece

15 Temmuz akşamı bizim için sıradan günlerden biriydi. Akşam yemeğimizi yedikten sonra 
birden kulakları tırmalayan, huzuru bozan uçak sesleri gelmeye başladı. Oturduğumuz mahalle, 
Ankara’nın en yüksek tepelerinden Şentepe olduğu için uçak sesleri çok güçlü şekilde hissediliyordu. 
Bunlar askeri uçaklar olmalıydı. Hayırdır, “Bayram değil, seyran değil. Bu jetler ne yapıyor? ” demeye 
başladım.

Hemen televizyonu açtım. Bir kanalda, Genel Kurmay’dan silah sesleri duyulduğu ve bir 
helikopterden dışarıda bulunanların üzerlerine ateş edildiği söylendi. İstanbul’da Fatih Sultan 
Mehmet ve Boğaziçi Köprüleri’nin bir grup hain tarafından kapatıldığı belirtildi.

Evden gelişmeleri sürekli değerlendiriyor ve endişe duyuyordum. Asker, kışladan çıkmıştı. 
Askeri müdahale olduğu her halinden belliydi. İnsanın böyle bir ihtimale inanası gelmiyordu. Sürekli 
televizyon kanallarını tarıyordum bazı kanallar kapatılmıştı. Hükümet kanadından bir açıklama 
gelmediği için sağlıklı bir haber alamıyordum. 

Ben daha önce 12 Eylül 1980 darbesini yaşamıştım. O gün Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki 
evimden işe gitmek için yola çıktığımda bütün caddeleri, yolları askerler tutmuştu. Caddedeki 
asker bana, “ Silahlı kuvvetlerin yönetime el koyduğunu, ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı 
olduğunu” söyledi. Çünkü, o gece darbe olmuş, çoğu insan gibi benim de haberim olmamıştı. 
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Biz bu filmleri daha önce seyretmiştik. Darbecilerin arkasında ABD ve onun yandaş 
güçleri olduğunu tahmin ediyorduk. Türkiye’nin gelişmesinden rahatsız olan devletler vardı. 
Güzel yurdumuzu kaosa sürükleyerek kardeş kavgaları çıkartmak istiyorlardı. Çünkü, İslâm 
âleminin son kalesi düşerse bütün Müslümanlar zarar görürdü.

Son zamanlarda basında, Yaş’ta, 2700 Fetullahçı subayın tasfiye edileceği haberleri 
çıkıyordu. Ordu içinde Ulusalcılar mı Fetullahçılar mı güçlü? Acaba hangisi yapıyor? İşte bu 
sorunun cevabı, bu tasfiye olursa biter diye ABD saldırtıyordu. Ya tutarsa darbesi, tutmasa 
bile ülke yara alacak. Bu oyunda her türlü kazanacaktı onlar!

Bu darbe başarılı olursa kimseye hayat hakkı tanınmaz, diyorduk. Bunlar başa gelirse 
itaat mi edecektik, yani?

Durumu endişe ile yorumlamaya çalışıyorduk. Mit’e Genel Kurmay’a saldırıldığına göre 
bu girişim emir komuta zincirinde değil, hükümet hedef alınmıştı.

Sayın Başbakanımız bir televizyon kanalında, 23.00 sularında “Bir kalkışma girişiminde 
olduğunu belirtti ve bu girişime asla izin verilmeyecektir.’’ dedi. 

Saat 00.15 sularında, TRT’yi işgal eden hainler, 12 Eylül 1980 darbesine benzer sözler ve 
korsan bildiri yayımladılar. Bunun üzerine endişelerim daha da arttı. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ‘a ne oldu? Darbeciler, bir hainlik mi yaptı? Derken saat 00.20 sularında, 
bir televizyon canlı kanalına bağlanarak askeri kalkışmaya tepki gösterdi. Halkı meydanlara 
ve Hava Limanlarına davet etti.

Ailemin , üç tane çocuğumun , müdür bulunduğum okulumdaki 400 öğrencinin ve 
ülkemin geleceği tehlikede idi. 400 öğrenciden 60 tanesi Iraklı ve Suriyeli öğrencilerdi. Iraklı 
ve Suriyeli öğrenciler savaştan kaçmışlar, Türkiye’ye sığınmışlardı. Ama benim çocuklarımın 
sığınacağı bir ülke yoktu.

Ben bu gece hainlere karşı direnmezsem ömür boyu vicdan azabı çekerim diye kendimi 
sorguladım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Kızılcahamam, 
Kızıkören köyünde, 2002 yılında, tanışma fırsatı buldum. Amcam Hüseyin Yurt, Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı köyümüzdeki hac yemeğine davet etmişti. Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gelecek diye ben de köyün dernek başkanı olarak 
ağırlamak için iyi bir hazırlık yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
Emine Erdoğan Hanımefendi davetimize icabet ettiler. Bizleri çok sevindirdiler. Aynı zamanda 
da partinin kurucularını da misafir ettik. 

Burada yaptığı konuşmalarından çok etkilendim. İçimden dedim ki “Türkiye’nin ve 
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İslâm Âlemi’nin büyük bir kurtarıcısı geliyor.”. Sayın Cumhurbaşkanımız meydanlara davet eder de 
ben durur muyum? O sıralarda sokaktan gürültüler gelmeye başladı. Pencereyi açtığımda şu sesler 
gelmeye başladı: “Şentepe uyuma, devletine sahip çık.’’ Hemen alelacele ailemle, çocuklarımla 
helalleştim. Bir evden bir kurban yeter dedim, aracımın yanına gittim. Aracımı çalıştırarak sinyal 
lambalarını yakarak konvoya katıldım. Bütün Şentepe Semti’nde, halk sokaklara dökülmüştü. Nereye 
gideceğimi bilmiyordum. Aklıma şöyle bir fikir geldi: Darbecilerin ana karargâhı Genelkurmay 
Başkanlığı olmalıydı. Direkt Kızılay’a gitmeye karar verdim.

Yol üzerinde ilginç manzaralar ile karşılaştım. Bankamatiklerde, marketlerde ve akaryakıt 
istasyonlarında kuyrukları gördüm. Bu insanlar ne yapıyorlar, dedim. Eğer darbeci hainler hedeflerine 
ulaşırlarsa ne banka kalır ne akaryakıt istasyonu diye düşündüm. 

Aracımı Maltepe Camii’nin karşısına park ederek Kızılay’a yürüyerek ulaştım. Kızılay’a 
vardığımda korkunç bir manzara ile karşılaştım. Ezilmiş sivil araçları ve polis araçlarını gördüm. 
Meydanlar, yavaş yavaş dolmaya başladı. Camilerden yükselen selâ sesleri ile Kızılay Meydanı insan 
seline dönüştü. Çoluk çocuk, 7’den 70’e kadar herkes oradaydı. Küçük çocuklar, dedeler, nineler ve 
vatansever gençler oradaydı. Hepsi “Ya Allah Bismillah Allahu Ekber” sesleriyle Kızılay Meydanı’nı 
inletiyorlardı.

O sırada hainlerin kullandığı uçaklar ve helikopterler, kulaklarımızı sağır edercesine alçak 
uçuş yaparak meclisimizi bombalıyorlardı. O sırada aklımıza bir fikir geldi. Kızılay Meydanı’nda 
ne asker vardı ne de polis. Büyük bir grup oluşturarak Yargıtay’ın önündeki caddeden Ya Allah 
Bismillah, Allahu Ekber sesleriyle yürüyüş yaparak Genelkurmay ana binasının doğu kapısından 
içeri girmeyi hedefledik. Kapıya ulaşıp girmeye çalışırken iki tane zırhlı araç geliyordu. Kaldırımdaki 
parke taşlarını söküp ele geçirmeye çalıştık. Yağmur gibi taşları tanklara fırlattık, tanklar son sürat 
aramızdan fırladı, bazı arkadaşlar canlarını zor kurtardılar. 

Daha sonra o zırhlı araç Genelkurmay’ın ön tarafındaki park halindeki polis aracını namlusuna 
takarak sürükledi. Köprünün kenarındaki direnişe katılan kahraman insanların alt geçide 
düşmelerine ve buradaki birçok kişinin yaralanmalarına sebep oldu. Ambulans yoktu. O insanlara 
yardım edemiyorduk. Uçaklar ve helikopterden gelen mermilerden yoğun ateş altında kaldık. Şöyle 
bir düşündüm beni buraya getiren “Çanakkale Ruhu” dedim . “Dönmeyi düşünmediler.” sözünü 
hatırladım.

Genelkurmay Başkanlığından o hainler teslim oluncaya kadar ayrılmadık. Kahraman 
polislerimiz tomayla Kızılay’a geldiğinde o hainlerin teslim oldukları müjdesini verince rahatladım. 
Zafere kahramanca direnerek halkımız kazandı. Bu topraklar peygamberler, evliyalar yurdudur. 
Hiçbir düşman burada emellerine ulaşamaz. 

Ayrıca bu topraklar için canlarını hiçe sayarak şehit düşenleri rahmetle ve minnetle anıyoruz, 
gazilerimize acil şifalar diliyoruz.
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Betül Zehra MENGEN
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
Hazırlık/C

O Uzun Gecede 

Zaferlerle dolu bir tarihimiz var. Her birini anlatsam veya anlatmaya çalışsam bunu başaramam. 
Çünkü ne kadar doğru anlatırım bilemiyorum. Sadece şunu biliyorum : Ben 15 Temmuz’u yaşadım. 
Belki öbür darbelere dair bir fikrim yok ama 15 Temmuz, yani bundan dört ay öncesinin tanıkları 
arasında ben de varım!

Ben o gece, o hain kalkışmanın yapıldığı gece, saatlerce uyumadan ağlayarak düşündüm. 
“Neden?” diye. Bu ülkenin evladı, hangi düşünceyle, bizim vergilerimizle alınan, bizim ülkemize, 
bizim halkımıza ait olan silahı, tankı, tüfeği, helikopteri, uçağı, bombayı nasıl bana, bize, halkımıza, 
vatanımıza, reisicumhurumuza doğrultabiliyor?

O gece, evet o gece kahramanlığın yazıldığı geceydi. Cumhurbaşkanımızın televizyondan 
bizlere yaptığı çağrı ile tüm Türkiye, illerin meydanlarında buluştu. Her şey o gece yazıldı. Biz 
milletiz; Çerkezi, Lazı, Kürdü ile doğulusu-batılısı, köylüsü-şehirlisi, genci-yaşlısıyla fark etmeksizin, 
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biz o gece bir olduk. Ne fark eder ki zaten. Biz aynı vatanı paylaştıktan sonra, aynı ecdattan 
bu toprağı emanet aldıktan sonra... 

Tıpkı Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi; “Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı! 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı. Verme 
dünyaları alsan da bu cennet vatanı.” Ne kadar güzel yazmış şairimiz., sanki 15 Temmuz 
kalkışmasını yapan hainlere karşı duran halka hitaben söylemiş bunları. Vatan aşkı, vatan 
sevgisi olmayan hainler bulunduğu sürece,  bu sözler daima hatırlanacak. Ama eminim, böyle 
bir durum tekrar olursa, biz gene onlara “Dur!” diyeceğiz. Yine meydanlara çıkacağız. Yeni 
15 Temmuz gecesi kahramanları doğacak, daha nice Ömer Halisdemir’ ler gelecek. Ayrıca 
şundan da eminim, bu ülkenin insanlarının nasıl dirayetli, azimli, kararlı ve güçlü olduğunu, 
dost-düşman öğrenmesi gereken herkes öğrenmiştir. 

Tarih; 15 Temmuz 2016. Evet, bu tarihte, saat 21.00’e kadar herkes mutlu ve huzurluydu. 
Ta ki uçakların hız sınırını aşarak güzel ülkemin semalarında görülmeye başlaması, 
helikopterlerin halkın üzerine ateş açması, tankların şehirlerin caddelerinde yürümesine 
kadar. O ana kadar her şey normaldi. Çocuklar aileleriyle oturuyor, gençler arkadaşlarıyla 
geziyor, komşularımız mahalle arkadaşlarıyla tatlı dedikodular yapıyorlardı. Saatler 21.00’i 
gösterdiğinde her şey değişti. Evde çocuklar anne ve babalarına sarılıp ağlıyor, dışarıda 
gençler nereye gideceklerini bilemiyorlardı. İnsanlar neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu 
ama çoğu kişinin aklına darbe olabilme ihtimali gelmemişti, ta ki TRT’de sözde darbe metni 
okutulana kadar.

Ne yazık ki ülkemizi bölmek, iç karışıklık çıkartmak isteyenler varmış. Ülkemizin başına 
demokratik olmayan yollardan geçip, bizi zorbalıkla yönetmek isteyenlerin varlığını o gece 
öğrendik. Hem de maalesef bu insanlar asker adı altında bu mesleğin kutsal adına yakışmayan 
hainlerdi. Kimdir vatan haini? Bu vatanda büyümüş, buranın güzel havasını solumuş, suyunu 
içmiş, dört iklimini yaşamış fakat 15 Temmuz gecesi o hain planın bir parçası olan kişi 
benim için vatan hainidir. O gece biz sırtımızdan bıçaklandık. Bizim için en acı nokta, o gece 
meydanlarda ordu ile halkın karşı karşıya gelmesiydi. Bize bu darbeyi yaşatanlarla belki de 
biz aynı mahalleyi, aynı apartmanı, aynı okulu paylaşıyorduk. Hiç aklınıza gelir miydi bir gün 
komşunuzun sizi tankla, tüfekle öldürmek isteyeceği? 
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Aslında bu bir darbe değil. Cunta da değil. Askeri saldırı da değil. Bu bir ihanet! Eğer 
darbe gerçekleşmiş olsaydı biz bu kadar huzurlu bu kadar rahat olamazdık. Tarihimizde 
yaşanan eski darbelerde olduğu gibi rahatça sokağa çıkıp yürüyemezdik, işimize okulumuza 
rahatça gidemezdik. Ama bunu başaramadılar. Çünkü bizim kahramanlarımız var. Aynı 
Çanakkale Savaşı’nda aynı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi. Evet, 240 şehit vermiş olabiliriz. 
Yüzlerce kişi sakatlanıp gazi olabilir. Ama şehit ve gazi olmak herkese nasip olmaz. Bizler o 
şehitlerimiz, gazilerimiz sayesinde yıkılmadık. 

Bizim ileride de çok büyük kahramanlarımız olacak, eminim. Çünkü ben o ruhu 15 
Temmuz gecesi, Kızılay meydanında, Genelkurmay’ın önünde hissetim. Tankların önünü 
kesen kahramanlar, toplara tüfeklere göğsünü siper eden analar-bacılar ellerinde bayraklarla 
meydandaydı. Üzerimizden geçen ve meclisi bombalayan uçaklara, eline geçirdiği taşı, sopayı 
fırlatanları gördüm o gece. Uçakların sesini bastıran ve bu hain çete mensuplarını korkutup 
delirten salaların eşliğinde darbeye geçit vermedik. Evet, şehitlerimizin anne-babalarının, 
eş ve çocuklarının canları yandı. Hatta hala yanmaya devam ediyor. Ama onlar bu hainlerin 
yaptıklarına karşı sadece  “VATAN SAĞ OLSUN!” diyorlar. 

Ülkemiz, vatanımız, bayrağımız, milletimiz, yani bizler dimdik ayaktayız. Yıkılmadık, 
yıkılmayacağız! Bizi yıkamayacaklar. Biz biriz, birliğiz, beraberiz. Biz o uzun gecede nasıl 
millet olunur onu gösterdik. Biz o uzun gecede vatanına âşık insanlar, vatanını nasıl savunur 
onu gösterdik. Bizim ülkemizde hainlere, şerefsizlere, vatanını satanlara yer yok! Biz Türküz. 
Ülkemizi bölmek isteyenlere, bizleri kendi egemenlikleri altına almak isteyenlere karşı 
şimdiye kadar “dur!” dedik, bundan sonra da “DUR!” demeye devam edeceğiz. 

Hakkıdır Hür Yaşamış Bayrağımın Hürriyet,

Hakkıdır Hakk’a Tapan Milletimin İstiklal!
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Beyza ÇIRPANOĞLU
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi
12/G

Hayal Kırıklığı ve İhanet

Karanlığı hissedersin. Ürperirsin. Bedenin titremeye başlar ağır ağır… Bir endişe kaplar 
yüreğini. Korkarsın. Korkarsın, kaybetmekten. Sanki bir şeyleri kaybedecekmişsin de ellerin 
bomboş kalacakmış gibi.Zaman durur. Çevrendeki her şey donar. Kalbinin sesi zonklar kulaklarında. 
Reddedersin gerçekleri, yaşananları. Sanki donmuş gibi. Ağlayamazsın. Elin ayağına dolanır. Yine 
de bir ümit kapısı ararsın, içten içe. Kurtulmayı istersin… Omzunda hayal kırıklığının parçaları, 
vücudunun her yerini kaplayan ihanetin darbelerine rağmen.

Normal bir Temmuz günüydü. Akşam saatleri sıradan geçse de geceye doğru yaklaşırken birtakım 
şeyler ters gitmeye başlamıştı. Her televizyon kanalı bir haber gösteriyor, ev halkı bir kanaldan diğer 
bir kanala geçip duruyordu. Başta ne olduğunu anlayamamıştım. Hep benzer konular vardı. Daha 
sonra tanklar gözüktü televizyonda. Eli silahlı ve köprüyü kapatan askerler,içime bir su serpilmişti. 
Çünkü nerede bir polis ya da asker görsem kendimi güvende hissederdim.Mesela o üniformalar 
içinde nasıl hissedildiğini hep tatmak istemişimdir. Askerlerimiz tekrargörüntülendiğinde yine 
imrenerek bakmıştım onlara. Çocukluğumdan beri o hayran olunmuş bakışlar hala aynıydı bende. 
Daha sonra ters giden şeylerin arttığını hissettim çünkü haberlerin içyüzü değişmeye başlamıştı. 
Ne olduğunu anlayamadıklarım gün yüzüne çıkmaya başladığından beri bir insanın başına 
gelebilecek en son şeylerden birini yaşamıştım. Yalnız ben değil, tüm Türk halkı. Kulaklarım öyle 
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çirkin şeyler duydu, gözlerim öyle manzaralara tanık olmuştu ki, her şeyin alt üst oluşunu 
yaşamıştım. Meğer benim hayranı olduğum; elindeki silahı halka doğrultmuş,üniformalı 
sözde Türk askeriymiş...Hayal kırıklığı. İhanet. Bunlar o kadar ağırdı ki canımı çok yakmıştı. 
Böyle bir şeyin gerçek olabilme ihtimaline hiç inandıramadım kendimi. Bütün bunların birer 
kabusolmasını diledim. Çünkü ben bu kadar hayal kırıklığını hayal edemezdim. Çünkü ben 
hiç bu kadar ihanete uğramamıştım… Ne yazık! Ne yazık ki biz onları evladımız, canımız, 
kanımız bilmiştik. Ne yazık ki biz canımızı onlara emanet etmiştik. Hiç yakıştıramadım… Hiç 
yakıştıramadım kirli birer bedenlerin, pis birer ruhların asker haline bürünmesine. Onca 
zamandır atalarına, vatanına, bayrağına, halkına, üniformasına ihanet etmelerine. Biz kendi 
askerimize güvenmezsek, kime güvenecektik peki?Hayran olunmuş bakışlarımın yerini hayal 
kırıklığı kaplamıştı. Bir Türk evladına yakışmayacak şekilde ruhen ve bedenen çökmüştüm 
o zamanlar. O anki psikolojik halimle televizyonun başında kalakalmıştım. Elim ağzımda, 
kocaman olmuş gözlerle tamamen ekrana odaklanmıştım. Her ne kadar duyduklarımı 
hazmetmeye çalışıp gördüklerimin altında ezilmemeye çalışsam da... Ve buna darbe girişimi 
denmişti. Aklım almamıştı. Silahlı kuvvetler nasıl olur da ülke yönetimine el koymaya 
çalışırdı? Bu insanlar nasıl olur da Cumhuriyetten vazgeçmeyi düşünebilirlerdi? Nasıl olur da 
demokrasiye karşı gelebilirlerdi? Bu akılsızlık, bu ahlaksızlık, bu cehalet, bu zihin, bir insanı 
onca süredir nasıl ayakta tutabilmişti? Cumhuriyetten, demokrasiden güzel şey var mıydı? 
İçimdeki kargaşadan biraz olsun çıkmamı sağlayan şey; herkesin meydanlara çağrılmasıydı.
Durmadan hep aynı şey söyleniyor, hep aynı görüntüler gösteriliyordu. Acildi! Acildi çünkü 
cennet vatanım elden gidiyordu! Salalar okunmaya başlamıştı.Tekrar, tekrar ve tekrar… O çok 
sevdiğim, aşinası olduğum ses bile bana ürkütücü gelmişti o zaman. Çok değişik bir havası 
vardı bunun. Nasıl desem? Karanlık gibi… Bir yandan sala okunup bitiyor, diğer yandan insanlar 
meydanlara çağrılmaya devam ediyordu. Bulunduğum yerden insanlar koşarak gidiyordu. 
Kadın erkek fark etmeden. Her birinin hareketleri o kadar cesurcaydı ki ayakları yere öyle 
sağlam basıyordu ki hepsinin gözlerinde bir gram korku yoktu.Giderken arkasındakileri değil 
de hainleri, kendilerine ve halkına yapılan bu adiliğin bedelini ödetmeye gidiyorlardı, belli.
Benim gibi değillerdi. Çünkü ben hayal kırıklıkları ve ihanetin altında ezilmiştim.Bu vatanı 
onlar kurtaracaktı, başka kimse değil! Çare buydu. Çıkış kapısı buydu bu işin!İşte dedim, işte 
benim gerçek askerlerim…Onlar gittikçe meydanlara, boşalıyordu sokaklar, sessizleşiyordu 
caddeler. Ya onlara bir şey olursa? Ya vatanım elden giderse? Hep bunları düşünmüştüm, 
geceler boyu gözüme uyku girmesini bırak, korkudan bir o yana bir bu yana gider olmuştum 
evin içinde. Bende can korkusu değil, kaybetme korkusu vardı aslında. Bu cennet vatanımı, 
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bu güzel halkımı, al yıldızlı, uğrunda canımı feda edeceğim bayrağımı, asırlardır süregelen manevi 
değerlerimi, özümü, benliğimi… Benim korkum buydu, bunlardı. Hep dua etmiştim. Ne olur dedim, 
ne olur meydanlarda halkımın üstüne mermiler yağmasın artık, ne olur tanklar müdahale edilmeden 
dursun, ne olur; silahlar artık halkımı vurmasın. Ne yazık ki bu dualarımın gerçekleşmesi biraz 
zaman almıştı… Suçsuzun, masumun, günahı olmayanın vücutlarında kurşun, kimi ölü, kimi yaralı… 
Peki suçları neydi? Vatanını savunmak mı? Hainlerin üstlerine yürümeleri mi? Sırf bağımsızlıklarına 
gölge düştü diye canlarını ortaya koymaları mı? Bir insan böyle bir milletin evlatlarına,ateş etmeye 
utanırdı be! Bu insan, insan olamazdı! Bu vatan hainleri bizi bırak, tüm insanlığa zarardı!Anladım ki biz, 
geçmişimizle övündüğümüz kadar geleceğimizle de övüneceğiz. Çünkü geleceğini önemsemeyen 
hiçbir insan, bunları göze almazdı. Ne diyor Atatürk; ‘’Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır.’’ 
Kalacaktır tabi. Böyle bir milletin evlatları oldukça hep payidar kalacaktır. Böyle cumhuriyetin 
savaşçıları, demokrasinin savunucuları olduktan sonra…Anladım ki; her üniformalıyı vatanına sahip 
çıkan anlama, ne üniformasızlar var vatanı uğrunda canını verecek... Halkımın üniforması yoktu ama 
onlar adamdı, askerdi, gerçekti. Kadını da erkeği de. Ve ben; üniformalılara değil, üniformasızlara 
güveniyordum.

Eve çöken karanlığı hiç unutmayacaktım. Kalbimin atışını kulaklarımda duyar oluşumu, 
titreyen bedenimi, o ne yapsam düşüncesini… Bu hainliği unutmayacaktım. Bir zamanlar 
etrafımızın hainlerle dolu olduğunu utmayacaktım. Halka doğrultulan silahların namlusunu, uçan 
helikopterlerin insanların üzerine mermi yağdırmasını… Meydanlarda şehit düşen insanlarımızı. 
Tankların önüne atılanları. Hainlerin önüne geçip durdurma çabasında olanları… O günün gecesini 
ve haberlerdeki görüntüleri unutmayacaktım. Ve ben; kahraman halkımın canını ortaya koymasını, 
cesaretini, birbirine tutumunu, vatan sevgisini, meydanlarda gece gündüz nöbet beklemesini 
unutmayacaktım. Onlar bizim kahramanlarımızdı.

Affetmeyecektim! Türk Milleti bu ihaneti asla affetmeyecekti! Bu ülkeyi bölmelerine tenezzül 
ettikleri için, Cumhuriyet ve demokrasiyi yok saydıkları için, canımızla oynadıkları için bunu bir affı 
olmayacaktı. Atamız da der ki; ‘’Vatana ihanetin nedeni olmaz! Er ya da geç bedeli olur!’’
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Beyza MENTEŞE
Yüce Koleji/Çankaya
10/A

En Uzun Gece

Vatandaşın uslanmaz kalbi özgürlüğü için çırpınırken, camilerden yankılanan sela sesleri 
kulağımda çınlıyordu. Evladı, karısı, kocası sokakta demokrasi savaşı verirken biçare evde oturan 
yaşlıların duaları odayı huzura boğuyor, tesbih sesleri kulaklarımı okşuyordu.

Türk yiğidi egemenliğini duyuracaktı, kararlıydı. Türk milleti karar vermişti, kim durdurabilirdi 
ki? Haber kanallarında yayınlanan cumhuriyeti ve egemenliği için kanını canını ortaya koyan 
milleti izledikçe gücümde güç buluyor, hürriyet ihtiyacıyla sarsılıyordum. Türk milleti bir kez daha 
kükreyecekti, hissediyordum…Düşmanın pervasız kurşunu meclisin camlarını parçaladıkça, egemen 
Türk yumruğunu sıkıyordu. İlk haberleri gördüğümdeki korkumun yerini, zafer umudu kaplamıştı. 
Haber kanalının sesi son seviyede evi inletiyor, heyecanımıza heyecan katıyordu.
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 Elimde heyecandan buruşturduğum dualara baktım. Kim bilir kaç bin kişi, mücadele 
veren yiğidi için benim gibi dualara sığınıyordu. Ağzımdan çıkan her ayet bana güven veriyor, 
milletime olan inancımı güçlendiriyordu.

Kanın sudan yoğun aktığı, egemenliğin Türk milletine sığındığı o gecede tek elimden 
gelen Allah’ın isimlerini sayıklayarak camilerden yankılanan selâlara kulak vermek olmuştu.

 Tankların üzerinde saf asaleti ve cesareti ile bayrağını sallayan, meydanları özgürlük 
çığlıklarıyla inleten, havaalanlarında zaferini kanıyla tarihe kazıyan kahraman… İşte benim 
milletim, işte benim egemenliğim, işte benim mücadelem; benim en uzun gecem…

Benim ve milletimin saygısızlık edene tüm gücüyle haykırdığı, özgür güneşin ışıklarıyla 
aydınlanacak olan, kahramanın kanının kuruduğu yerde zaferin aktığı gece; 15 Temmuz…
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Buse KAYALI
Ali Hasan Coşkun Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi
10/A

Artık Hepimiz Özgürüz

Ve o karanlık gece 15 Temmuz Cuma akşamı.. İşte o gece her şeyden habersiz dışarıdaydık; fakat 
jetlerin sürekli geçmesi bizi tedirgin etmişti. Arkadaşlarıma içimde bir sıkıntı olduğunu söyledim 
“Havadandır.” dediler, “Öyledir.” dedim. Bütün gece arkadaşımdan haber alamadım. Kızılay’a 
gideceğini söylememişti. Onu ilk tanıdığım zamanlar tam bir motor tutkunuydu. Arkadaşlarının 
motoruyla ara sıra gezerdi, adının hakkını verirdi. Evlerimiz yakındı, sık görüşürdük.  Parkta çocuklarla 
ilgilenir, küçük bir çocuk gibi salıncakta sallanırdı. Sert görüntüsünün altında narin bir kalp yatardı. 
Onu tanımaya çalışırdım. Sakarlıklarına çok gülerdim, sırf bizi mutlu etmek için düşmüş numarası 
yapardı. Keşke hep o günlerde kalsaydık... Anılarımız tek bir fotoğraf karesinde saklı kaldı…

  16 Temmuz öğle 1,2 saatleri civarında Özgür’ün arkadaşı beni aradı ve acı haberi ondan 
aldım. Gece ailesi ile beraber Kızılay’a inmiş. Genelkurmay Başkanlığının duvarının yanına geçerek 
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kendilerini korumaya çalışmışlar; lakin Genelkurmay Başkanlığının önüne doğru alçalan 
jet üzerlerine kurşun yağdırmış. Özgür olay yerinde vefat etmişti.  İnanamadım, bunun bir 
şaka olduğunu ümit ettim, değildi. “Olay yerinde vefat etmiş, sol tarafından on santimetre 
çapında yara açılmış, iç organları yere düşmüş.”  Bir arkadaşımla beraber evine gittim ve o acı 
gerçek yüzüme bir kere daha çarptı. Bilmiyorum ne kadar ağladım ama bu acının büyüklüğü, 
sürekliliğinin farkındaydım. Evlerinin önünde Özgür’ün ismi kazılı olan banka oturdum.. 
Keşkelerimle o bankta kalakaldım… 

 Ertesi sabah, 17 Temmuzda onu Gölbaşı mezarlığında toprağa verdik, annesi ve ben 
onun toprağına dokunurken annesi bana uzun uzun baktı. Aynı şeyi mi düşündük bilmiyorum 
ama şehitlik, 17 yaşının bize verdiği ağır bir hediyeydi... Ben o “idrak” denilen kurşunun 
zehrini Özgür’ün şehit haberiyle tattım. İnanın bu acıyı kelimelere dökmek hiç kolay değil,  
ifade edebilecek kelime yok.  O, çok cesurdu, hayatı boyunca hep dik durdu, planları vardı. 
Arkadaşı ile tatile gidebilmek için çalışıp para biriktiriyordu. Her zaman hayali olan ehliyetini 
18 yaşına girer girmez almak istiyordu. O korkusuz biriydi.. Adı gibi hep özgür yaşadı. Onu 
tanıdığımdan bu yana onu sevdim ve hep seveceğim. Her ortamda onu arar gözlerim; boş 
sallanan salıncakta, ilgi bekleyen çocukta… Ve yine keşke derim, keşke ülkemin üzerine 
karabasan gibi çöken o gece hiç yaşanmamış olsaydı…

  Gençliğimin en acı gerçeğiyle başbaşayım. Özgür,  kahramanca şehit oldu. Rabbim 
ona bu şehitlik mertebesini nasip etti. Rabbimden dilerim ki bu millet bir daha böyle bir acıyı 
tekrar yaşamasın.
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Canan Aydın BIÇAK
Şehit Cihan Yıldız İlkokulu/Mamak
Sınıf Öğretmeni

Siper Ettik Gövdemizi

O akşam yemek sonrası, ailecek balkonda çay içiyorduk. Saat 22.00 – 22.30 arasıydı. Birden 
alçaktan uçan askeri jetler ve askeri helikopterlerin sesleri ile irkildik. Seslerin sebebini anlamaya 
çalıştık, hepimiz bir yorum yaptık. Bayram provası mı? Mümkün değil, 30 Ağustos yakın değildi. 
Üstelik vakit, gece yarısı! Bir yandan da internette son dakika haberlerini tarıyorduk. İstanbul’da 
köprülerin asker tarafından tutulduğunu öğrendik. İstanbul, Ankara… Önemli bir şeyler vardı 
kuşkusuz, ama ne? Ciddi bir terör saldırısı mı söz konusuydu? Köprülerle ilgili bir ihbar mı vardı? 
Hemen televizyon başına geçtik... Aklımıza geleni söylemeye korkuyorduk. TRT’yi açıp bekledik… 
Korktuğumuz olmuştu  TRT 1’de açıklama yapıldı. Bir an dondum… Bunlar gerçek miydi?! Benim 
gibi öğretmen olan eşim, hemen ayağa fırladı.  “Rus lider Boris Yeltsin gibi tankların üzerine 
çıkamayacaksak, bu kadar yüreğimiz yoksa biz bu dünyada yaşamayalım! Onursuzca yaşamaktansa, 
onurlu ölümü tercih ederim.” Diyerek hazırlanmaya başladı. Ayağa kalktım: “Ben de geliyorum.” 
Çocuklar (gençler)  da gelmek istediklerini belirttiler. Eşim ve ben, kronik hastalıklarımız nedeniyle 
ilaç kullanıyorduk. İlaçlarımı hazırlamaya başladım. “Birkaç günlük ilaç alalım yanımıza, herkes 
ilacını yanında tutsun… Allah korusun, ne olur ne olmaz… Belki ayrı düşeriz birbirimizden…” 
dedim. Bunları söylerken tutuklanma ihtimalini kastediyordum. Açıkça dile getirmesek de eşimle 
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aynı şeyleri düşünüyorduk. Biz hazırlanırken Eğitimciler Birliği Sendikasından “Beştepe’de 
Külliye önünde buluşuyoruz.” şeklinde mesaj gelmişti. Bu çağrıyla yalnız kalmayacağımızı 
anlamış biraz rahatlamıştık. Gerçi yalnız kalsak da umurumuzda değildi, bu durumda evde 
oturamazdık, harekete geçmiştik bile. Dışarı çıktığımızda, tıpkı bizim gibi, herhangi bir 
“çağrıyı beklemeden” sokağa çıkan onlarca araba, yüzlerce insan gördük. Sokaklardan çıkan 
araçlar korna çalarak şehir merkezine doğru ilerliyordu…

Film şeridi gibi aklımdan geçti, eski yıllar; ta çocukluk yıllarım. Çocuk aklımla, “Evren 
Paşa huzur getirdi ülkemize, terörü bitirdi.” diye yorumladığım; çok yıllar sonra perde arkasını, 
gerçekleri kavrayabildiğim ilk darbe tecrübesi; 1980 darbesi! Kenan Evren’in televizyonda 
üniformalı görüntüsü, sokağa çıkma yasağı, sonrasında binlerce insanın hapishanelerde 
çürüyen bedenleri, kararan hayatları… Ardından 28 Şubat’ta yaşadıklarım geçti gözümün 
önünden… İrtica suçlamasıyla çalınan yıllarımız, gasp edilen haklarımız; Sincan’da yürütülen 
tanklar, meydanlarda “darbe” çığlıkları atan kalabalıklar… Yoksa birileri yine “demokrasiye 
balans ayarı” mı yapmak istiyordu? Hayır, buna izin vermeyeceğiz! 

Dikimevine yaklaşmıştık ama yol kapalıydı; ilerlemek mümkün değildi. Biz de, 
arabadan inip kalabalığa doğru ilerledik. Mamak Caddesi üzerinde, Kan Merkezi önünde 
dört-beş askeri zırhlı araç vardı ve etrafları arabalarla çevrilmişti. 5-10 dakika içerisinde 
orası iyice kalabalıklaştı. Her askeri aracın üzerine 15 - 20 kişi çıkmıştı. Bayraklar sallanıyor, 
sloganlar atılıyordu. İnsanlar, içerdeki askerleri ikna etmeye çalışıyorlardı. İki araçtan askerler 
çıkartılmıştı; fakat bir tanesi çıkmamaya direniyor ve aracı insanların üzerine sürmeye 
çalışıyordu. O an… Kelimelere dökmek zor… Çocuklar ve ben hareket etmeye çalışan o aracın 
hemen yanındaydık; eşim ise bir ara onun tam önüne geçti. Paletlere bir şeyler sıkıştırmaya 
çalışıyordu. “Babanız ezilecek!” diye bağırdığımı hatırlıyorum… Aracın üzerindeki insanlar 
zıplayarak içindeki üst rütbeli askeri (öyle dediklerini duymuştum) durdurmaya çalışıyorlardı. 
“Çık dışarı, yapma!” Sinirler gerilmişti. Araçların etrafında etten bir duvar oluşmuştu. Eller 
çıplak, taş yok, sopa yok… Ama inanç var, iman var, yürek var! Tüm araçlar etkisiz hale 
getirilmişti. Mamak Belediye başkanı da oraya gelmişti. Ses sistemi kuruldu, Başkan halka 
hitap etmeye başladı; konuşmalarıyla insanları yüreklendiriyordu… Bu arada eşim akrabalarla 
haberleşiyordu; Pursaklar tarafında oturanlar da Esenboğa Havaalanı’na doğru hareket 
etmişlerdi.

Saat 02.00’yi gösterirken biz Kızılay’a geçtik. Çünkü orası önemliydi; Bakanlık binaları,  
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurmay Başkanlığı hepsi aynı bölgedeydi… Kızılay 
Meydanı’nda insanlar toplanmaya başlamıştı. Uzaktan bir askeri helikopter yaklaşıyor, 
sonra biraz alçalıyor, ardından ateş ediyordu. Korktuk, çömeldik, duvar diplerine sindik. 
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Dağılmamak için, orada bulunanlar, birbirimize teselli vermeye çalışıyorduk. “Kaçmayın! 
Korkmayın! Bunlar plastik mermi, ses bombası!” Gerçek mermi, gerçek bomba olamazdı 
bunlar! Öyle düşünüyordum, öyle olmasını diliyordum. Çünkü onlar, bizim askerimizdi… Bize 
neden ateş etsinler ki?! Bizi korkutmaya çalışıyorlardır, diye düşünüyordum. Helikopter bir 
daha ateş etti… Hayır hayır, şakası yoktu. Aman Allah’ım, gerçekten ateş ediyordu! Ortam 
biraz sakinleştiği zaman, internet üzerinden arkadaş gruplarıma mesajla, Ankara caddeleri 
ve Kızılay civarında olup bitenler hakkında kısa kısa bilgi veriyordum. Eşim de internetten 
yetkili kişilerden yapılan açıklamaları takip ediyordu. Çocuklar daha çok gençtiler, haklı olarak 
ateş altında korktular, biraz geriye çekildiler. Helikopter bir kez daha göründü, biraz yaklaştı, 
alçaldı ve ateş etti. Allah’ım, birisi bunu düşürse! Yoksa hepimizi tarayıp öldürecekler... Bir 
süre sonra helikopter Kızılay üzerinde uçmadı. Eşim ve ben Meclis’e doğru ilerlemek istedik. 
O taraftan ateş sesleri geliyordu. Bir grup insanla birlikte oraya doğru yürümeye başladık. 
Saat 02.30 civarıydı.  Şehadet getiriyor, Âyetel Kürsi okuyordum. Her an bir kurşuna, bir 
bombaya hedef olabilirdik. O an öleceğimizi düşündüm. Çünkü her yerden ateş sesleri 
geliyordu. Eşim elimi sıkı sıkı tutuyor, bir an olsun bırakmıyordu. Art arda şiddetli birkaç 
patlama oldu… Kulaklarımız sağır oldu zannettik. İşte o zaman Meclis bombalanıyormuş. 
Genelkurmay Başkanlığının oradan da ateş sesleri geliyordu. Koşuşturan, bağrışan insanlar… 
Ambulans sesleri… Kah kucaklarda, kah arabalarda taşınan yaralı ya da ölmüş insanlar… 

Suriye geldi aklıma ve farklı ülkelerde savaş ortamında yaşayan insanlar. Aylar, hatta 
yıllar süren bir savaş ortamı. O zaman daha iyi anladım onları; silah ve bomba altında yaşama 
tutunmaya çalışan insanları… 

O gecenin kötü bir rüya olmasını isterdim. Uyanınca, “Oh, çok şükür rüyaymış.” 
diyebilseydim. Ama diyemedim, çünkü yaşananlar gerçekti! Günlerce ruh gibiydim; olanları 
anlamaya çalışıyordum. Hala da bazı şeyleri anlamakta çok zorlanıyorum. Neden? Ama 
neden?! 

O gecenin sabahında bir velim bana telefonda şöyle yazıyor: “Hocam, kızım E. ‘Anne 
askerler iyi değil mi? Onlar bizleri koruyorlar değil mi?’ diye soruyor. Ben de ne cevap 
vereceğimi şaşırdım.” Evet, velim haklıydı; ne demeli, nasıl anlatmalıydı bunu ona? Biz bile 
olanları anlamakta zorlanırken 8 yaşındaki çocuklara bunu izah etmek elbette çok zordu. 

Olanları sessizce veya “keyifle” izleyenlere, duruma göre tavır alanlara, darbe girişimleri 
başarısız oldu diye üzülenlere sesleniyorum: Hiç kimsenin, ülkemizi Suriye’ye, Irak’a, Mısır’a 
döndürmesine müsaade etmeyeceğiz, içerdeki ya da dışarıdaki oyunlara da gelmeyeceğiz. 
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Cihan ÖZTÜRK
Özel Ankara Zafer Ortaokulu/Etimesgut
7/B

En Uzun Gecem

Hava kararmıştı. Etraf bir cuma akşamına göre kalabalık sayılmazdı. Ortam, fırtına öncesi 
sessizliği çağrıştırıyordu adeta. İnsanlar günlerini ve haftalarını bitirmeye çalışıyor; haftanın 
yorgunluğuyla evlerine dönüyor, sevdikleriyle vakit geçiyordu. Her şey böylesine yolunda giderken 
birden bire haber ajanslarına bir haber geldi. “İstanbul ve Ankara merkezli olarak ordu yönetime el 
koymuş, darbe başlamıştır.” 

 Gelen haber herkeste şok etkisi yaratmıştı. İnsanlar ayaklanmış bu duruma bir cevap 
arıyordu. Özellikle darbenin ne demek olduğunu iyi bilen, darbeler görmüş ve yaşamış büyüklerimiz 
çok öfkeliydi. Biz gençler, olan biteni korkuyla izlerken darbenin ne demek olduğunu ve bunun 
ülkemizden götüreceklerini bilen büyüklerimizin hissettikleri bambaşkaydı: Öfke ve karşı koyma 
isteği. Zaten o gece olan biteni anlatan, bu duruma “Dur!” demeyi sağlayan da zannedersem bu 
kavramlardı. 

 Olan bitenlerin bir darbe girişimi olduğunu anlatan yayınların geldiği saatlerde ben, 
olanlardan habersiz ailemle birlikte MİT’in önünden geçerek evime gidiyordum. MİT’in önünden 
henüz geçmiştik ki büyük bir gürültüyle üzerimizden jetler geçmeye başladı. Garip bir durum 
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olduğunu sezmiş ama ne olduğunu anlayamamıştık. Evimize ulaşıp televizyonları açtıktan 
sonra bu hain darbe girişiminden haberdar olmuştuk. Artık üzerimizden geçen jetlerin 
nedenini anlamıştık. Televizyondan gelişmeleri takip ederken TRT sunucusuna, darbe bildirisi 
okutuluyordu. O an sunucunun gözlerindeki korku bana da geçmişti. Ben de korkuyordum. 

 Olanlar hepimizi ürkütmüştü. Aynı apartmanı paylaştığımız akrabalarımla bir araya 
gelmiştik. Artık kendimi daha güvende hissediyordum. Çünkü bir aradaydık ve birlikten kuvvet 
doğardı. Tıpkı ülkem gibi… Ülkemi bölmek için başlayan bu hareketin karşısında korkusuzca, 
her düşünceye sahip yüzlerce kişi dikildi. Artık ülkem de yalnız değildi. Beraberliğin gücü, 
bizi korkusuz kılıyordu. Üstünde uçan jetlere, sokaklardaki tanklara aldırmadan bunlara kafa 
tutan ve ölümün üstüne korkusuzca yürüyen insanlar vardı sokaklarda. Evimizin arkasından 
gelen ses bombası ve jet sesleri beni tedirgin etse de ülkemin bu zorluğu da atlatacağına 
olan inancım tamdı. Bu düşünce de rahat bir nefes almama neden oluyordu. 

İlerleyen saatlerde evimizin çevresinde bulunan inşaatlardan kamyonların bir konvoy 
oluşturduğuna tanık oldum. Sabah saatleri yaklaşıyor ve içimden “Sabah ola, hayrola!” 
diyerek kendimi sakinleştiriyordum. Ayrıca bu umuda da sıkı sıkı tutunuyordum. Saat sabaha 
yaklaştıkça iyi haberler gelmeye başlamıştı. Darbe girişimi ülkesini seven askerler, polisler 
ve kahraman Türk halkı tarafından bastırılıyordu. Hainler bize ait olan ama bize doğrulttukları 
silahları indirmeye, teslim olmaya başlamıştı. Nihayet kurtulmuştuk ama bu uğurda yüzlerce 
kişi de hayatını feda etmiş, gazi olmuştu. Bu tablo karşısında bir yandan hüzün duyarken bir 
yandan da gururlanmamak elimde değildi. Güzel ülkemin, canım vatanımın bir daha böyle 
kötü olayları yaşamamasını düşünerek derin bir nefes aldım. Türkiye, o gün tüm dünyaya 
vatanını ne çok sevdiğini ve demokrasiye olan bağlılığını kanıtladı. 15 Temmuz’un ardından 
ülkenin her yerinde her kesimden insanın yan yana tuttuğu demokrasi nöbeti de bizi biz 
yapan beraberlik duygumuzdan başka bir şey değildi. 
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Damla DEMİR
Özel Ankara Zafer Ortaokulu/Etimesgut
7/B

Kalkışma!

15 Temmuz Cuma akşamıydı. Saat 22.00 - 22.30 sularıydı. Okul dönemindeki yoğunluk 
nedeniyle görüşemediğimiz arkadaşım tatil nedeniyle bizde kalıyor, birlikte görüşmediğimiz 
zamanların acısını çıkararak özlem gideriyorduk. Derken televizyonda son dakika haberi geçmeye 
başladı. Annem alt yazıyı okudu: “Boğaz Köprüsü asker tarafından tek taraflı trafiğe kapatılmıştır. 
Sebebi bilinmeyen bu durum hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor.”

Okuduğumuz haber karşısında şaşırmıştık. Neler oluyordu? Aklımıza ilk gelen bir terör saldırısına 
karşı önlem alındığı olmuştu. Ama henüz bir açıklama yoktu. Bu sıralarda Ankara semalarında F16 
uçakları uçmaya başladı. Bu uçakların dost mu düşman mı olduğunu anlayamıyorduk. Çünkü uçuşlar 
alçak mesafeden, binaları tehdit edercesine oluyordu. Her geçen uçakla camlar sallanıyor, büyük 
bir gürültü çıkıyordu. Durum gittikçe korkutucu bir hal almaya başlamıştı. Ardından telefonlarımız 
çalmaya başladı. Haberleri izleyen yakınlarımız iyi haberlerimizi almak için arıyordu. Biz iyiydik 
ama korkmuştuk ve ne olduğunu merak ediyorduk.

Saatler 23.30 olduğunda bakanlardan sosyal medya ve yayın organları üzerinden açıklamalar 
gelmeye başladı. Asker içindeki bir grup kendini bilmezin bir “Kalkışma 
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Girişimi” içinde olduğu söyleniyordu. Şaşkınlık içindeydik. Kalkışma girişimi de neydi? 
Annemin gözlerinde korku dolu bakışları görmüştüm çünkü o darbenin ne demek olduğu 
biliyor, bize de neler olduğunu anlatıyordu. İçimizdeki vatan hainleri bu cennet vatanı ele 
geçirmeye, demokrasimizi yıkmaya çalışıyordu. Halk, bu girişim karşısında durmak için 
sokaklara çağırılıyordu. Hiç görmediğim görüntülerdi bunlar benim. O andan itibaren sağı solu 
bombalayan F16’lara aldırmayan, tankların üstüne çıkan bir halkın görüntülerini izlemeye 
başladık. Halk, görüşü ne olursa olsun bir araya gelmiş bu girişme “Hayır” diyor, demokrasiye 
sahip çıkıyordu. Bu direnişte kiminin annesi, kiminin babası, kiminin ablası, abisi, kocası şehit, 
gazi oldu. Onlar vatan uğruna canlarını ortaya koydular. Bu görüntüleri izlerken arkadaşımla 
gözyaşlarımız sel olmuş akıyordu. Gün aydınlandığında halk gereken cevabı vermiş, hainler 
emellerine ulaşamamıştı. Yaşadığımız bu cennet vatanı elimizden almaya çalışmak kimin 
haddineydi ki? Bizlerle aynı toprağı paylaşıp üstünde doğup büyüdükleri vatana ihanet 
etmelerindeki amaç neydi anlayabilmiş değilim. Hala bu olanları kabul edemiyorum.  

Halk vatanımıza karşı olan bağlılığını canını ortaya koyarak o gece gösterdi. Ardından 
tutulan demokrasi nöbetleri izleyen herkesi gururlandırdı. Böyle insanların olduğu bir 
devletin sırtı yere gelmez. Bağımsızlıkla dalgalanan bayrağımızı göklerden indirmeye, 
cumhuriyetimizi bölmeye kimsenin de gücü yetmeyecektir. Biz Türkler Ulu Önder’in bize 
emanet ettiği milli simgemiz olan bayrağımızı; kanla, canla uğraş vererek kazandığımız 
bağımsızlığımızı, cumhuriyetimizi kimseye vermeyeceğiz. Biz Türkler sonsuza dek bağımsız 
yaşayacağız. 
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Dilan ÇELİK
Batıkent Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi
10/A

Türk Gücünün Zaferi

Hayatımdaki en uzun geceydi. 15 Temmuz… Unutulmayan, unutulmayacak bir gece. Türklüğün 
gücünü bir kez daha tüm dünyaya kanıtladığımız gece. 

Eskişehir’deydim. Güzel tatilin tadını çıkarıyorduk. Amcamlar gelmişti, balkonda çaylarımızı 
yudumluyorduk. Amcamla yeni sınıfım hakkında konuşuyorduk. Sözlerimiz bir anda kesildi. 
Sözlerimizi kesen ses alçaktan uçan uçak sesleri oldu, yüreğimize ateş düştü. Bütün şehir uçakların 
sesleriyle sarsılıyordu sanki. Babamla göz göze geldiğimizde, babamın endişesini hissettim. Neler 
olduğunu anlamak için içeri doğru koşarken kalbim korkudan göğüs kafesimi delercesine atıyordu. 
Televizyonu açtığımda karşıma çıkan haberi tekrar tekrar okuyordum. Ne olduğunu anlamıştım, 
inanamıyordum. Darbe… Bizi karanlığa, yıllarca geriye götürecek askeri girişim. 

Her yeri kuşatmıştı vatan hainleri. Boğaz köprüsü tanklarla kapatılmıştı, kanallar işgal edilmişti. 
Güzel vatanımda, aziz şehitlerimizin kanının olduğu topraklarda, vatan hainleri dolaşıyordu. 
Vatanımın yaralandığını gördükçe gözlerim doluyordu. Aile büyüklerimin kanlanmış gözleri daha 
da burkuyordu içimi. 
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Cumhurbaşkanımız görüntülü bir konuşma ile bizleri meydanlara çağırdı. Bu görüntülü 
konuşma her şeyi anlatıyordu; bir cumhurbaşkanı milletine kanaldan değil, telefonundan 
ulaşıyordu. Sözün bittiği, birliğin başladığı yerdeydik. 

Bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz paha biçilmez değerlerdi bizim için. Bunu ancak birlik 
ve beraberliğimizle hainlere gösterebilir, onların ulaşılamaz bir hayalin peşinde koştuklarını 
kanıtlayabilirdik. Bu aciz vatan hainleri Türklerin gücünü bilmiyordu.

Meydan çağrısından sonra bomboş olan sokaklar kahramanlarla doldu. Şehit anaları, 
kahraman analar, kahraman babalar… O güzel vatan sevgileriyle salladılar bayrakları. 
Sokaklarda yankılanan sesler uçak sesleriyle değil, Türk kahramanların sesleriyle doldu. 
Okunan selalar gücümüze güç, cesaretimize cesaret kattı. Bu güzel vatan uğruna can verilmez 
mi? Verdik, vereceğiz. Bu nöbette tankların altında da yattık, toprağın altında da. Bir olduk. 
Kim yıkabilirdi bizi? Vatanına ihanet eden acizler mi? Biz Atatürk’ün çocuklarıyız, yıkılmayız!

Dinmedi feryatlar, yaslar. Bir kez daha şehit anaları oğulları yerine toprak bastı 
göğüslerine. O güzel analar için susmadık, şehitlerimiz için susmadık, demokrasi için 
susmadık, susturamadılar!  Durmaksızın bayrak salladık. Sesimizi elimizdeki bayraklarla 
dinlettik. Sesimiz uçakların sesini hiçe saydı. Vatanımız için siper ettik kendimizi. Zırhımız oldu 
gücümüz ve birliğimiz. Sokaklarda yattık, Mehmetçiklerin topraklarında yattık. Sonuna kadar 
direndik. Nöbetimizi tuttuk, görevimizi yerine getirdik. Hainleri geldikleri gibi gönderdik.

16 Temmuz’da gücümüzü bir kez daha kanıtladık. Tüm dünya öğrendi Türk gücünü. 
Bizim bu vatan için her şeyimizi feda edeceğimizi gördüler. Büyük-küçük, genç-yaşlı yine 
çıktık meydanlara. Bu sefer gurur vardı içimizde. Başımız dik, göğsümüz gergindi. Biliyordum, 
bizi yıkamayacaklarını. Kim bu birliğin ve gücün üstesinden gelebilirdi ki?

Şehitlerimiz kalbimize kazındı. Artık aziz şehitlerimiz bize emanet etmişti bu kan kokan 
toprakları ve demokrasimizi. Bir kez daha bizi karanlıktan kurtardılar, bir kez daha onlara 
borçluyuz.

Bu güzel vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağım, koruyacağız. Atamızın emanetini 
daima koruyacağımıza ant içeriz. Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun!



87

15 Temmuz Hatırat Yarışması

Edibe ÇAĞLI
Yunus Büyükkuşoğlu Anadolu Lisesi
11/D

Demokrasi İçin

Nasıl dile getireceğimi bilmiyorum hissettiklerimi. Bu olanlardan sonra hayat nasıl devam 
etmeli diye düşünmedim değil açıkçası. Normal akışına mı bırakmalı yoksa dikkat mi kesilmeli. 
15 Temmuz’un tarihte izi kalacak bir gün. O gün nasıl anlatılır ki… Beyaz gelinlik giyip yıllarca 
hayalini kurduğu masal gibi günün kana bulanmasını mı; yoksa ülkenin elden gitme korkusunun ön 
planda olduğunu mu anlatayım ya da tezkeresinin bitmesine günler kalan askerin olaydan habersiz 
yönlendirilmesini mi anlatayım. Ha bir de asker kıyafeti giyip vatanı acımasızca bölmeye çalışan 
cuntacı askerlerin bizim askerimizle mücadele içinde olmasını mı anlatayım. Anlatılacak çok şey 
var…

15 Temmuz, ülkemiz için önemli bir günün olmasının yanında ezanları susturan darbeler 
dönemini bitirip darbeleri susturan ezanların döneminin başlamasında öncülük ederek tarihimizde 
yer edinmeyi başarmıştır. O lanetli gün evde otururken dışardan jetlerin geçmesi zaten içime o 
sızıyı düşürmüştü. Daha sonra neler olduğunu anlayınca o damarlarımda asil Türk kanının verdiği, 
özgüvenle ben tek başıma kalsam da Türkiye Cumhuriyetini ayakta tutabilirim cesaretiyle meydana 
çıkmaya çalıştım.Ama ailem buna izin vermedi ne kadar ağlasam da babam beni yanında götürmedi. 
Sabaha kadar babamı bekledim o gün. Bombalama haberlerini izledikçe, babamı kaybetme 
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korkusunu geçerek ülkemi kaybetme korkusu bastırdı içimdeki sıkıntıyı.Annem oturmuş 
Kurân-ı Kerim okuyordu, ben de dua ederek ona eşlik ediyordum. Ertesi gün aynı şekilde 
babam beni yine götürmedi. Haberleri dinledim ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
’ın ‘Halkı meydanlara davet ediyorum’ cümlesini duyduktan sonra babama daha çok ısrarda 
bulundum ve ben de meydanda demokrasi nöbeti tutmaya başladım. Yediden yetmişe herkes 
oradaydı ve bunun verdiği gururla içimden ne güzel bir milletiz dedim. Aklıma o anda ‘Rüzgar 
esmezse, buğday samandan ayrılmaz.’ sözü geldi. Bu darbenin olmasına çok ciddi anlamda 
üzülsem de artık ülkemize dışarıdan ve içeriden musallat olmuş Türk askeri görünümlü 
insanlardan ayırt etmiş olduğumuzu düşünerek kendimi teselli ediyordum.Bir ay boyunca 
dışarıda din, dil, renk ayrımı olmadan insanlar Türkiye Cumhuriyeti’nin nöbetini tuttular.
Ben de bunların içinde yer aldığım için çok mutluydum açıkçası. Darbecilere teslim olmadık, 
olmayacağız da inşallah diyerek bekledik. Üç günlük dünyada zillet içerisinde yaşamaktansa 
tankların üzerine çıkarak orada şehadet şerbetini içtik. Rabbim zalimin oyununu bozsun, 
ellerini kurutsun. Her şey kabus gibiydi. Sabah ezanını sokaklarda dinleyip her zaman sessiz 
sakin yürüdüğümüz yollarda tekbir getirdik.Hamd olsun ki, oyunları bozuldu, her zaman 
da bozulacak. Çok üzüldük vatan elden gidecek diye. Hem nasıl üzülmeyelim düşündükçe 
memleketimi, çırpınıyor ayakları altında bir avuç hergelenin. Ama korkulan başa gelmedi 
zafer Türk’lerin elindeydi!

“Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı; barışın güvercini, savaşın kartalı yüksek yerlerde 
açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim.” diyorum.
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Elif BAYAT 
İncesu İmam Hatip Ortaokulu /Çankaya
7/B 

Selam

Selam sana, Bakara suresinin (154.ayetinin) muhatabı! Şehit Ömer Halisdemir, 

          Allah’ın selâmı, senin ve tüm şehitlerimizin üzerine olsun… 

Ne diyor Allah Tealâ “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz 
bilemezsiniz.”

Selam sana yiğit asker! Yüreği dağlar kadar kocaman, soyadın gibi güzel insan! Sana minnettarlığımızı, sana 
olan vefa borcumuzu nasıl anlatır, nasıl öderiz bilemiyorum. Sen ne güzel,ne yiğit insansın ki otuz kurşuna gözünü 
kırpmadan siper oldun.

       Şehidim! Sen, vatan nedir, bayrak nedir, onur nedir bize, bir kez daha hatırlattın. Bizi belki de daldığımız 
gaflet deryasından çıkarıp gerçeği, acı da olsa yüzümüze haykırdın canın ile. Bu Vatan kolay mı geldi bu günlere? 
O karanlık geceden sen ve senin gibi yürekli, yiğit insanlar sayesinde kurtuldu bu güzel vatan.

O gece, o kara gece…15 Temmuz yaz gecesi… Ama buz gibi soğuk gece… Gökyüzünü delercesine geçen 
uçakların sesi hala kulaklarımda… Neydi gidecek olan elden? Ev mi, mal-mülk mü? Bu insanlar ne için koşuyordu 
meydanlara? Niye siper ediyorlardı göğüslerini? Neden tankların önüne atıyorlardı kendilerini? Sen anlattın bize 
Şehidim! Sen anlattın, otuz kurşun yedin ama vermedin onurunu, namusunu. Vatan giderse her şey giderdi ... Söz 
konusu vatandı, bayraktı.

Bugünden sonra ben okuluma, derslerime, aileme daha bir sıkı sarılıyorum. Bu yüce sorumluluğu, vatan 
sevdasını içimde hissediyorum. Sımsıkı sarıldım Türkiye’me. Sana söz, bu vatan asla hainlerin olmayacak! 

Şehidim, şehitlerimiz… Ne desek, ne söylesek, her söz, her kelime yetersiz kalıyor.

Ne mutlu sizlere ki Resulullah ile cennettesiniz ve onunla diz dizesiniz…



90

Çankaya İlçe Millî Eğitim MüdürlüğüÇankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

90

Elif Sena YURDAKUL
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi/Yenimahalle
10/D

15 Temmuz Gecesi

 O gün her zamankinden farklıydı sanki. İçimde bir sıkıntı vardı, istesem de içimden atamadığım. 
Kafamı dağıtmak için televizyonu açtığımda neredeyse tüm kanallarda gördüğüm Anadolu-Avrupa kapılarının 
kapatılışından anlamıştım bir terslik olduğunu. Abime gelen çatışma oluyor ve darbe oluyor mesajlarının 
gelmesi bir oldu. Daha önce hiç darbe görmemiştim fakat anne ve babamın anlatışından çok kötü olduğunu 
biliyordum. Aradan yarım saat geçmesiyle annem, babam ve ablam eve geldiler. Haberlere bakarken 
binamızın çatısının üstünden uçan jetlerin ve aniden kopan o büyük patlamanın sesiyle irkildik. Yüreğim, 
göğüs kafesimi delmek istercesine atmaya başladı. Ailece balkona koştuk ve anladık ki MİT bombalanıyordu. 
Onların her bir bombasında sadece MİT’in duvarları, tuğlaları değil bizim canımız, kemiklerimiz kırılıyordu 
sanki. İkinci bombanın sesini duymamızla gözyaşlarım durmaksızın akıyordu. Rabbim bu nasıl bir şeydi böyle. 
O an, anne ve babamın kollarının altına yavru bir kuş gibi sığınmak istedim. Abimin bizleri çağırmasıyla tüm 
aile fertleri pür dikkat televizyona odaklandık. Cumhurbaşkanımızın telefonla canlı yayına bağlanıp yaptığı 
konuyla durumun ciddiyetini iyice anladık. Babamın bir hışımla banyoya gidip abdest aldığını gördüm. Evet, 
vatanımızı onlara vermeyecek, karşılarında etten duvar örecek gerekiyorsa bu vatan için canımızı verecektik. 
Ailece ev halimizle kendimizi caddeye attık. Her geçtiğimiz caddede iki üç aileyi de beraberimize katıyorduk. 
Topluluğa katılarak MİT’e kadar yürüdük. Yolda yürüyen insanların otobüslerle alınıp MİT’e götürüldüğünü 
gördükçe, onca gencin onca insanın korkusuzca caddelerde olduğunu gördükçe bir kez daha Türk olduğum 
için gurur duydum. Bayraklarımızla MİT’ten Köşke yürürken gelen sela sesleriyle elimdeki bayrağı öpüyor, 
gözlerimdeki yaşlara hâkim olamıyordum.  
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Maneviyatı yüksek bu gecedeCumhurbaşkanlığı Külliyesinegeldiğimizde hiç beklemediğimiz 
kadar insan karşıladı bizleri. Uzun asfalt yolda yürürken yüzümü bir tebessüm aldı. Milletimle gurur 
duyuyordum. İki yaşındaki çocuğuyla gelen kadınlar, kasketini takmış Ata’ma benzeyen o yaşlı amca… 
İşte bu sefer de gözlerim sevinçten doldu. Saat gece 3 gibiydi. Hava yeterince soğumaya başlamıştı 
fakat göklere yükselen Allahuekber nidaları adeta bizleri ısıtıyordu. Köşelere oturup Kur’an-ı 
Kerim okuyan teyzeler, kartonlar üzerinde çocuklarını uyutan anneler Şerife Bacıyı hatırlattı bana. 
Çevremizdeki yerlere atılan bombaların sesleri, yolu kapatan arabaların her birinin radyosundan gelen 
son dakika haberleri yankılanıyordu çevrede. Jetler şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesini hedef 
almıştı. Köşkteki uçak savarlar her ne kadar ateş etse de olmuyordu, düşmüyordu. En son bir jetin 
üstümüze ses bombası atmasıyla yandı bir kere daha ciğerimiz. Yere yatan kalabalıktan birinin kalkıp 
Allahuekber diye bağırmasıyla bir kez daha baş kaldırdık, milletin malıyla milleti vuran hainlere. Onca 
şeye rağmen vatan aşkımız, korkumuzu öldürüyordu adeta. Türk olmak böyle bir şey işte dedim o an. 
Son ve artık kısılmış sesimle bağırıyordum. Jetler Cumhurbaşkanlığı Külliyesini taradıkça canımızdan 
can kopuyordu. İnsanlar, fıskiye başlarından abdest alıyorlardı. Cemaatle namaz kılınacaktı. O an, 
insan topluluğu arasından ışık gibi beyaz cübbesiyle bir imam geldi. Namaz kılınmaya başlandı. O 
dakika anladım ki onca kişi buraya şehit olacaklarını bilerek gelmişlerdi. Herkes abdestini alıyor, 
namazını kılıyor, Kur’anlarını okuyordu, cennet bizleri bekliyordu sanki o gece.  Vatanını kaybetme 
korkusuyla bakıyordu herkes etrafına. Alevisi, Sünnisi, Türkü, Kürdü ayrım yapmaksızın herkes 
birbirine yaslamıştı sırtını. Çünkü bu vatan ayrım yapmaksızın hepimizindi. Son dakika haberinde 
CumhurbaşkanımızınCumhurbaşkanlığı Külliyesine geleceği için askerlerin de gelecekleri uyarısıyla 
yirmi tane toma ve sayısız kamyonların yolları kapatmaları bir oldu. Herkes bu haberi aldıktan sonra 
arabasını yolları kapatacak şekilde park ediyor, insanlar ise etten duvar örüyorlardı.  Ellerimizde top 
ve tüfek olmadan vatan, millet sevgisiyle, iman gücüyle kurtaracaktık bu vatan. Onlar istiyorlardı ki 
korkup kaçalım, savunmadan bu vatanı onlara bırakalım fakat unuttukları bir şey vardı; Türklerdeki 
vatan aşkı ve damarlarımızdaki asil kan. 

Ses bombasın atılmasıyla ablamın  psikolojisi bozulmuştu. Her ne kadar gitmek istemesem de 
ablam gitmek için diretiyordu. Yavaş yavaş eve doğru yol aldık. Bizi yolda gören bir otobüs şoförü bizi 
eve bırakmayı teklif etti. Otobüste kafamı cama yasladığımda duygularım tarif edilemez derecedeydi. 
Anlatılamayacak hislere sahiptim. Biz Türk’üz bu vatanı vermeyiz. Bu vatan aşkı bizim kanımızda var. 
O gün bomba ya da çatışmadan asla korkmamıştım. Yine olsa yine gider vatanım için baş kaldırırdım. 
Otobüsten inip eve giderken hala gitmekte olan bayrak asılı arabaları görüyorduk. Kısılmış sesimle “İyi 
ki Türk’üm” dedim. Hava aydınlanmaya başlamıştı ve benim hiç uykum yoktu. Aklım ve kalbim hala 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeydi. Eve geldiğimizde annem ve ablam bitap düşmüş halde uyuyakaldılar. 
Babam ve ben  haberlere bakıyorduk. Biz geldikten 45 dakika sonra askerler Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesine gitmiş ve ateş açmışlardı. Çok kişi hayatını kaybetmiş ve yaralıydı. O haberle sanki yüreğime 
bir şey oturmuştu. Orada kalsaydım biliyordum ki ailemle bende şehit olacaktım. Vatanım için şehit 
de olurdum, hem o mükemmel mertebede kim olmak istemezdi ki. Babamın uyuyakalmasıyla bende 
yatağıma yattım. Birinden duysam inanmayacağım bir gece geçirmiştim. Bugün Türk olduğum için 
her zamankinden kat kat fazla gurur duyuyordum. Etrafın bulanıklaşması ve yanağımın ıslanmasıyla 
anladım ağladığımı. Bu Vatanı dedelerimiz kolay almamışlardı ve bu vatan bize emanetti. Hiçbir şeyden 
korkmayacak, gerekirse kanımızın son damlasına kadar savaşacak ama bu vatanı vermeyecektik. 
Yüzüme vuran buruk güneş ışıklarıyla gözlerimi kapattım. 
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Erhan ŞİBİK
Turgut Özal Ortaokulu/Pursaklar
Türkçe Öğretmeni

El Ele Şehadete Yürüdüler

Yasin Lezgi, o akşam soluk soluğa eve girdi. Babası odasında yatıyordu. Alnından  öperek 
uyandırdı.Babasının alnında boncuk boncuk terler vardı. Kötü bir rüyadan uyandırmıştı oğlu onu.

“Baba kalk… Ortalık karşıttı, içimizdeki hainler sırtımızdan vurdu!” dedi heyecanla seslendi.

“Kimmiş o hainler! Hani neredeler… ”diye bir hışımla yatağından kalktı.

“Darbe yapacaklarmış! Köprüleri, havaalanlarını,yolları kapatmışlar…”

“Hadi hemen dışarı çıkalım. Biz çıkmazsak kimse çıkmaz!”dedi öfkeyle.

“Vatanımıza sahip çıkalım!” dediler birbirlerine sarılarak.
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Ali İhsan Lezgi, eşinden bir bardak su istedi.Suyu yudumlarken sanki son kez içiyormuş 
gibi bir hisse kapıldı. Eşinden helallik alıp oğluyla karanlığa karıştılar. Zifir gibi karanlık 
gecede leş kargaları var. İki yürek gecede yol alırken selalar tüm geceyi uyandırıyordu. Şerefli 
Türk bayrağını yüreğine bastıranlar akın akın dışarı çıkıyordu. İnançlı ,vatansever ve yürekli 
insanlar  yolları kırımızı bir gül bahçesine  çevirmişti . Kısa zamanda baba ve oğul havaalanına 
ulaştılar. Türk askerini karşılarında görünce adeta beyninden vurulmuşa döndüler. Bu ülkenin 
evlatları namlusunu üzerlerine çevirmişlerdi. Hatta gözlerinin önünde iki genci vurmuşlardı. 
İnsanlar öfkeliydi, insanlar  iman doluydu,insanlar  ölümü bile göze alacak kadar kararlıydı. 
Mermilerin önüne geçiyorlar, tankların üzerine çıkıyorlardı.Nice koç yiğitler vardı bu ülkede 
bilmezler miydi?Tekbirler eşliğinde tankları geri püskürttüler ,üniformalı hainlere geçit 
vermediler.Kritik noktalardan kötü haberler geliyordu. Burada durmak anlamsızdı.Yürekli 
gençler zaten gereken dersi vermişti tanklara ve üniformalı hainlere.İki yürek bir arabaya 
binip Kızılay’ın yolunu tuttular. Bir kuş gibi süzüldüler.Kısa süreli yolculukta insanların 
akın akın bir yerlere gittiğini görünce mutlu oldular,gururlandılar.İnsanımız vatanına sahip 
çıkıyordu!Kızılay Meydanı’nda tanklara yürekleriyle karşı koydular.Uğursuzlara meydanı 
boş bırakmadılar. Bir süre sonra silah seslerinin geldiği  Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne 
koşarak gittiler.Orada üniformalı hainlere kafa tuttular.Silah sesleri geceyi susturmuştu.
Yaralananlar ,şehit olanlar vardı.Onlar omuzlarda taşınıyordu. Kızılay’ın üzerinden jetler 
geçiyordu.Çıldırmıştı bunu yapanlar sanki. Sloganlar atılıyor, tekbirler getiriliyordu. Yasin 
Lezgi hayatının gecesini yaşıyordu.Bugün bu ülkenin geleceği çiziliyordu. Direnmekten 
başka çare yoktu.İki yürek direniyordu.Selalar okundukça daha da güçleniyorlardı. Kalleşler, 
selaları susturmak istiyorlar ama üstte mavi gök çökmedikçe ,altta yağız yer delinmedikçe 
bizim ilimizi ,töremizi kim bozabilirdi.Genelkurmayın önünde omuz omuza verip içeriye 
girmeye çalıştılar. Girişteki omurgasızlar korkudan içeri kaçtılar. Kapılar zorlandı. Serseri 
mermiler sağdan soldan geçiyordu.Şehadetin tarifi yoktu;yürüyordu binlerce kişi.Kısa bir 
süre sonra savaş helikopteri büyük bir gürültüyle Genelkurmay’ın üzerinde belirdi ve bu 
vatan evlatlarını taramaya başladı. Baba oğul yere yatmış hiçbir şey yapmadan bekliyorlardı.
Korkmuyorlardı beyaz gömlekleri kefenleriydi zaten.Ses kesilince dimdik ayağa kalktılar.
Yine şehitler ve yaralılar vardı.Ambulansların acı sirenleri geceyi korkutuyordu ama 
“nöbettekileri” değil!Polisle birlik olup hainleri yaptıklarına bin pişman ettiler.Meydanlarda 
insanlar bir bütündüler. Korkusuzca tankların önüne yattılar, uçaklara ıslık çaldılar.Gece dört 
gibi meclis bombalandığında çok büyük bir gürültü oldu.Her yer mahşer yerine döndü.Ali 
İhsan Lezgi’nin kalbi buna dayanmadı.Olduğu yere yığıldı kaldı.Kalbi teklemişti. Adını sanı 
belli olmayan sıfatsızlar kutsalımıza kirli elini değmişti.Yasin babasının iman tahtasını göğe 
açtı.İhanetin son perdesini bir süre bekledi.Geceye haykırdı. Selalar tekrar okundu. Göğsü 
imanla dolan Ali İhsan Lezgi yerinden doğrulup:
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“Hadi oğul son kale Külliye! Beni oraya götür.”

“İyi misin baba? Biraz önce kalp krizi geçirdin.”

“Daha iyi olamazdım.İnsanlar vatanımız için ölüyor.”dedi.

Yanlarındaki gençlerin yardımıyla bir arabaya bindiler. Kısa sürede Külliye’nin önüne 
ulaştılar.Herkes Külliye’nin önünde kendini siper etmişti. Geçit vermemişlerdi. Nöbet 
tutuyorlardı.O nöbete baba oğul da katılmıştı.Gururlulardı,direnmişler,yıkılmamışlardı.
Sabaha kadar omuz omuza tekbirler getirerek beklediler.Gece ile gündüz  birbirini çekerken 
gökyüzünün kartalları onları av sanmıştı.Sabaha doğru büyük bir gürültüyle vuruldular.
Ankara sallandı.İnsanlar etrafa saçıldı.Bedenleri delik deşik oldu. Baba Lezgi oğlunu korumak 
için bedenini siper etmişti ama yine de oğlunun  yaralanmasını engelleyememişti.Oğlunun 
üzerindeydi.Babasının sıcak kanı oğlunun iman tahtasına doğru sızmış ve onu al bir bayrağa 
döndürmüştü.Yasin yavaşça gözlerini açtığında babasından için için inleme sesi geliyordu. 
Etrafına baktığında yoğun bir duman Külliye’yi kaplamıştı.İnsanlar etrafa saçılmış inleme 
sesleri geliyordu.Kırk dakika yerde öylece kaldılar.İki yürek şahadete yürüyorlardı adım 
adım. Sonra bir arabaya bindirildiler. Yasin’in son hatırladığı babasının elinin buz gibi olduğu. 
Babası yolda hastaneye giderken şehit olmuştu.Yasin hastaneye yetiştirilmiş ve gazi olmuştu. 
Babasının şehit olduğunu bir ay sonra öğrenecekti. Türk milleti yine bir destan yazmıştı!

Değerli komşum Ali İhsan Lezgi  ve oğlu Yasin Lezgi’den Allah razı olsun.Onlar dışarı 
çıkmasalardı “bugün” olmayabilir ve ben bunları yazıyor olamayabilirdim!
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Faruk KOÇ
Turgut Özal Ortaokulu
7/G

Kocaman Bir Yürek

15 Temmuz’un üzerinden birkaç gün geçmişti. Her gün televizyon izliyor, neler olduğunu 
anlamaya çalışıyorduk. Kimi zaman hüzünleniyor kimi zaman ise ağlıyorduk. Şehitlerin, gazilerin 
hayat hikâyesini dinledikçe çok gururlanıyorduk.

Bir gün yine bir şehidin hayat öyküsü anlatılıyordu. Kısacık bir ömür, kocaman bir yürek.
Dikkatlice spikeri dinlemeye başladım.Daha on altı yaşındaydı Engin.Daha iyi bir yaşam için 
annesi,babası ve üç erkek kardeşiyle Malatya’dan İstanbul’a göç etmişlerdi.Babası fiziksel,annesi 
ise zihinsel özürlüydü.Engin, tek başına üç erkek kardeşine ve özürlü anne babasına bakmaya 
çalışıyordu.Gece gündüz demeden her işte çalışıyordu.O gün işten yorgun argın dönmüştü. Anne 
babasının yemeğini yedirmiş kardeşleriyle ilgilenmişti. On gibi hepsini yataklarına yatırdıktan sonra 
biraz televizyon izledi. O gece televizyonda,  Cumhurbaşkanı’nın çağrısını duydu. Evde bulunan 
bayrağı alıp dışarı çıktı. Arkadaşlarıyla bir kamyon kasasına atlayıp Baştabya Kışlası’na gittiler. 
Oradan çıkacak olan tankları engellemeye çalışacaklardı. Büyük bir kalabalıkla tankların önüne 
geçtiler.Vatan hainleri onları beklemiyorlardı.Vücutlarını siper ettiler tankların önüne.Sabaha kadar 
tankların çıkmamasını sağladılar.Kurşunların önüne geçtiler.Korkusuzdular,cesurdular üstelik çok 
inançlıydılar. Sabah olduğunda bu imanlı çocuklardan bazıları evine dönememişti!
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Maskelerin düştüğü o gece nihayet sabaha kavuşmuştu. Üç erkek kardeş sabah 
uyandılar. O çok sevdikleri ağabeyleri yatağında yoktu. Hemen dışarı çıkıp herkese sordular 
ama ağabeylerinden kimsenin haberi yoktu. Arkadaşlarıyla akşama kadar aradılar. Baştabya 
Kışlası’nın önündeki yolun kenarında bir bayrak gördüler. Hemen bayrağa doğru koştular. 
Bayrağı kaldırdıklarında ağabeyleri cansız bedeniyle karşılaştılar. Ağabeyleri yerde öylece 
yatıyordu. Vatan hainleri tankla üzerinden geçmişler, O’nu şehit etmişlerdi.Ağabeyleri 
tanınmayacak haldeydi ama onlar tanımışlardı.Üç küçük yürek ağabeylerinin kanlı bedenine 
sarılarak uyanmasını istiyorlardı ama ağabeyleri uyanmıyordu.Üç küçük yürek bu hayatta en 
sevdikleri ağabeylerini vatan için şehit vermişlerdi. 

Üç küçük beden, ağabeylerinin cenazesini günler sonra memleketlerine sessiz sedasız 
götürdüler. Kendilerini bu yaşa kadar büyüten ağabeyleri, kocaman yüreğiyle şehit olmuştu. 
Üç küçük kardeş gururluydu. Özürlü anne ve babası  “Vatan sağ olsun! ”demişti.

Engin Tilmaç’ın hayatı beni çok etkiledi. Ruhu şad olsun. O’na ve diğer şehitlerimize 
çok şey borçluyuz. Bugün özgürce yaşıyorsak ve hayattaysak onların sayesinde olduğunu hiç 
unutmamalıyız. Onları rahmetle anmalıyız.



97

15 Temmuz Hatırat Yarışması

Gülay AYDIN
Hakan Akbıyık İlkokulu/Pursaklar
Sınıf Öğretmeni

Hacı Bayram Veli’nin Huzurunda

Ne de sıcak bir yaz günüydü, sıradandı. Eşim işten gelmiş akşam yemeğini henüz bitirmiştik. 
Eşimle her fırsatta manevi huzur kaynağı olan Hacı Bayram Veli Camiî’ne gider, namazlarımızı kılar, 
ziyaretimizi yapıp avlusunda derin bir tefekkür ile oturmayı adet edinmiştik. Birkaç saat bile olsa 
dünya meşakkatinden uzaklaşıp kendi iç dünyamızla baş başa kalabileceğimiz ender yerlerdendir 
Hacı Bayram Veli Camiî…

15 Temmuz akşamı yine Hacı Bayram Camiî’ndeydik. Türbenin penceresinin önünde dua 
ederken kırık olan mermer çerçeveden daha önce hiç bilmediğimiz olağanüstü bir koku yayılıyordu, 
kokuyu olabildiğince içimize çektik. Yanımızda bulunan başka ziyaretçiler de kokuyu hissediyordu. 
Hem şaşkın hem de çok mutluyduk. Daha önce belki yüzlerce kez farklı saatlerde ziyaret ettiğimiz 
Hacı Bayram Hazretleri sanki bizlere bir mesaj veriyordu.

Pencereyi gören banklardan birine henüz oturmuşken ilk olarak Kızılay tarafından ambulans 
seslerini duymaya başladık. Onlarca ambulansın kesilmeyen sesleri… Arada bir silah sesleri de 
duyuyorduk, hiçbir anlam veremedik. Ulus-Kızılay arasında pek çok büyük hastane olduğunu 
düşünerek “galiba bir eylem yapıldı ya da bir terör saldırısı gerçekleşti” şeklinde tahminlerde 
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bulunmaya başladık. Avluda yatsı namazını bekleyen pek çok insan vardı. Kadınlar, çocuklar, 
yaşlılar, erkekler… Hepimizin içindeki sükûnet ve huzur gitmiş, yerini garip bir endişe 
kaplamıştı. Sesler gitgide yoğunlaşıyordu. Avluda bekleyen cemaat birbirine sorular soruyor 
ve dualar ediyorduk: ”Rabbim vatanımızı koru, Rabbim milletimizi koru; askerimizi, polisimizi 
koru…”

Saat 22.00 sıralarında yatsı ezanı okundu. Hep birlikte camiî içine girdik. Erkekler çoktu, 
50 kadar da bayan cemaat vardı. Bir tuhaflık olduğunu hepimiz hissediyorduk fakat ne imam 
ne cemaat bu tuhaflığın adını koyamıyorduk. Sünneti kıldık, farzın ilk rekâtında ayakta iken 
üzerimizden savaş uçakları geçmeye başladı. Öyle alçaktan uçuyorlardı ki çocuklar korkarak 
ağlıyorlardı. O anda camideki kadın, erkek tüm cemaat hep bir vücut olduk, huzurdaydık. 
Dışarıdan kesilmeyen ambulans ve silah sesleri, üzerimizde yüreğimizi hoplatan savaş 
uçakları; camide duruşunu hiç bozmayan, Allah’tan başka hiçbir varlığın önünde eğilmeyen 
Müslüman cemaat. O gece Fatiha bir başka okundu, namaz bir başka kılındı, dualar bir başka 
yapıldı. Hepimiz hüngür hüngür ağlıyorduk. Selam verip namazı tamamlayınca kadınlar bir 
anda birbirimize sarılıp ağlaştık,  cami bombalansa bile namazı bozmayacak bir cemaat vardı 
o gece. Maneviyatı öyle yüksekti ki sanki Hacı Bayram Hazretleri de namazı bizimle kılmıştı.

Avluya çıktık, savaş uçakları çok alçaktan uçuyordu, ne olup bittiğini anlamaya çalıştık,  
korkmaya başladık, herkes bir an önce evine gitmeye çalışıyordu.  Biz mi?

Eşimle Hacı Bayram Hazretleri’nin çilehanesinin önünde bekledik, belki bir mucize olur 
da çilehane açıktır ve içeri girip namaz kılabiliriz diye. Derken imam çıktı kapıdan, çilehane 
kapısı açıktı, rica ettik, bizi kırmadı, hemen içeri girdik. Pencereden aldığımız kokunun aynısı 
bu mekânda da vardı. Kokunun büyüsü başımızı döndürdü. Görevli imam  bu kokunun Kabe 
kokusu olduğunu söyledi, öyle ya Allah dostu başka nasıl kokabilirdi ki! Çilehanede ne 
kadar kaldık hatırlamıyorum fakat dışarıdan gelen ambulans ve uçak seslerinin etkisiyle de 
kendimizden geçercesine birlik ve beraberliğimizin bozulmaması için dualar ettik. Her şeyden 
habersiz evimize döndüğümüzde Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın konuşmalarını 
dinledik. “Alçak darbe kalkışması” Kim, kime karşı, neden, neler oluyor…
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Şoktaydık, “Meydanlara, sokaklara çıkın!” çağrısına uyarak evden tekrar  çocukları da alarak 
ailecek çıktık. Ulus tarafına gitmeye çalıştık, yol kapalıydı. Havaalanı yolunda beklemeye başladık, 
yolu kapattık. Salalar eşliğinde ağladık, dua ettik, kenetlendik.

Önce yüzlerce, sonra binlerce insan olduk, tek vücut olduk. Ellerimizdeki bayraklarla uçsuz 
bucaksız semada daim kalacak Ay Yıldız olduk. Göğsümüzdeki imanla aşılmaz dağlar olduk. 
Vatan sevgimizle çiğnenemez toprak olduk. Eğilmeyen başlarımızla bayrağımıza direk olduk. 
Etten kemikten vücudumuzla tanklara karşı duvar olduk. Yolları kapattık set olduk. Vatanımızın, 
toprağımızın namusunu kirletmeye çalışanlara engel olduk.

Bizler Anadolu çocuklarıyız, kendi küllerimizden yeniden doğmayı iyi biliriz. Alışık değiliz 
namertliğe, ikiyüzlülüğe, namussuzluğa, haksızlığa. Biz Hacı Bayram’ın Akşemseddinleriyiz, Tabduk 
Emre’nin Yunusları, Şems’in Mevalanalarıyız.

O gece arkasından mis kokusunu bırakarak vatan savunmasına giden Hacı Bayram Hazretleri 
gibi bizler de asil geçmişimizin aydınlık geleceğe uzanan köprüleriyiz. Dünya var oldukça bu yüce 
milletin de var olması için çalışacağız.

15 Temmuz’a ait tek pişmanlığımız Hacı Bayram Veli Camii’nden eve dönüşümüz oldu. Ama 
bilmiyorduk, alçaktan alçakça uçan savaş uçaklarının amacını, bilmiyorduk ihanete uğradığımızı 
yoksa hiç döner miydik eve? Giderdik sonuna kadar Hacı Bayram Hazretlerinin ardından nöbete.
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Hatice KILIÇ
Kemal Şahin Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi/Bâlâ
Sağlık Hizmetleri Öğretmeni

Bitmeyen Gece ve Batmayan Güneş

Aile toplumun özüdür. Bu dünyada tek servet aile değil midir? Bizler de çocuklarımıza bunu 
aşılamak için tatillerde, ailelerimizle bir araya gelmeye çalışırız. Uzun bir aradan sonra abimler 
Ankara’ya tatile gelmişlerdi. Yeğenlerim Ankara’ya gelmeyi çok istiyorlardı. Eşim iş için gittiği 
Artvin’e, abimi de yanında götürdü. Abimin eşi Havva ile ben çocuklarla Ankara’da  kalmıştık. Sıcak 
bir yaz günüydü. Çocukları parka götürdük. Onlar parkta eğlenirken ben de Havva ile yemyeşil, 
yumuşacık çimenlerin üzerine oturdum. Yeşilin her tonunu görmek mümkündü. Eşsiz gül kokusu 
da ruhumuzu okşamıştı. Çocuklar eğlenceye doyduktan sonra, bunca güzelliklerin ardından gece 
olacaklardan habersizce, evimizin yolunu tutmuştuk. 

Saat 22.30’da çocukları uyuttuk. Buram buram Karadeniz kokan çayımız da hazırdı. Tam 
çayımızı yudumlayacaktık ki telefonum çaldı. Arayan teyzemin kızıydı ve diyordi ki:’’Abla Ankara da 
darbe oluyormuş? Nasılsınız?’’dedi. Darbe kelimesinden sonrakileri hatırlamıyorum. Sanki kanım 
donmuştu. Telefonu kapadıktan sonra deli gibi bir balkona, bir televizyona koşuşturuyordum. 
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Neler olduğunu anlamak için…Evet, Ankara da bir şeyler oluyordu ama ne!! F 16’lar kulakları 
sağır edercesine alçaktan uçuyordu.Ya Rabbim sen vatanımızı, bizi koru!Hemen, Artvin’deki 
eşimi ve abimi aradım. Onlar da olanlardan habersiz, otele yeni yerleşmişlerdi ki Sayın 
Cumhurbaşkanımız ekrana çıktı ve ’’Milletimizi meydanlara davet ediyorum. Halkın üstünde 
bir güç tanımadım, ben bu zamana kadar’’dedi. Bunu duyan eşim ve abim artık durabilirler 
miydi hiç! Hemen Ankara’ya yola çıktılar. Dışarıdan da ‘Ya ALLAH Bismillah’’ edaları geliyor 
ve akın akın insanlar sokağa çıkıyordu. Çocuklar olmasaydı hiç durur muyduk Havva ile biz 
de sokaklara atardık kendimizi bu vatan için. Ne güzel demiş şair:’’Toprak ,eğer uğrunda ölen 
varsa vatandır’’ 

Hala deli gibi bir balkona, bir televizyona koşuşturuyoruz. Çocuklarımız da masum, her 
şeyden habersizce uyuyorlardı. Gecenin ürkütücü karanlığı arttıkça hainler durmak bilmiyor 
du ve artık bombalamaya başlamışlardı. Balkondan bakıyor ve bir yandan da dua ediyorduk. 
Karanlığı yırtarcasına bir alev topu sanki üzerimize geliyordu. Külliye’ye düştüğü gibi büyük 
bir gürültü ile camlarımız sallandı ve hemen kendimizi yere attık. İşte bu güçlü sese oğlum 
uyandı. Ve dedi ki:’’Anne su içmeye kalkmıştım. Çok güçlü bir ses duydum, odamın camları 
sallandı. Korkumdan bir süre yatağımdan çıkamadım.’’ Sonra saatlerce uyutamadım oğlumu. 
Bu kadarı bile yetmişti oğluma! Suriye’deki çocukları düşünemiyorum. ‘’Allah’ım bizi Suriye 
gibi olmaktan koru. Suriye’yi de  koru’’diye dualar dudaklarımdan dökülmeye başladı. 
Ama biliyordum Türk milleti buna izin vermezdi. Hainlerin 40 yıldan fazladır planladıkları 
oyunlarını Türk  milleti bir gecede oynatır mıydı? O zavallılar, hiç mi tanımamışlar bizleri. 
Bizler Osmanlı torunuyuz. Çanakkale’de nasıl savaştıysak, İstanbul’un fethinde  nasıl gemileri 
karadan çıkardıysak bu gecede elimizde silah olmasa da iman gücümüzle yeneriz, üstümüze 
tankla tüfekle geleni…Ve öyle de oldu gece boyunca çatışmalar sürdü. Sela sesleri gökleri 
deldi. O gece, o kadar uzundu ki hiç bitmeyecek gibi geliyordu..Eşim ve abim yoldaydı ve sağ 
salim gelebilecekler miydi? Ya da asker kılıklı hainler evlerimizi basarsalar ne yapacağız? 
Peki Vatanım ne olacaktı? gibi bir sürü soru beynimi kemiriyordu. 

Sanki kıyamet gibiydi. Hainlerin bize yaşatmak istedikleri kıyameti, kendileri 
yaşadılar halkımız sayesinde. Çocuklar vardı ve evden çıkamıyorduk. Elimizden gelen tek 
şey dua etmekti. Balkonda F16’ların altında, bomba seslerinin altında dualarımızı semaya 
gönderiyorduk. 

Sonunda kara bulutlar çekildi ve bitmez dediğimiz uzun gece bitti. Güneş yine tüm 
ihtişamı ile Türkiye’nin üzerine doğuyordu. Hainler güneşimizi batıracaklarını sandılar ama 
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yanıldılar. Kendi güneşleri ve hain planları battı. Halkın üstünde güç yoktu ve halkımız 
hainlerin planlarına fırsat vermedi. 241 can feda etmiştik o uzun gecede bu topraklar için. 
Allah onlardan razı olsun ve Peygamberimize komşu etsin inşallah. 

O uzun gecede dışarı çıkamadık ama sonra çocuklarımızla bir gün bile aksatmadan 
demokrasi nöbetlerimizi tuttuk. MİT’in önünde çocuklarımızın tutmuş oldukları nöbetler, 
tarihe  yazılacak ve ileride torunlarına anlatacaklar. Artık öyle olmuştu ki 3 yaşındaki kızım 
arabaya biner binmez ‘’Baba ölürüm Türkiyem’i aç’’diyordu. 

Öğretmen olarak, okullar açılır açılmaz öğrencilerime, gençlere 15 Temmuz Şehitleri ve 
Demokrasi Zaferini aşılamalıydım. Bunun için 3 öğrencimle tank yaptık ve tankımızın üstüne 
şehitlerimizin resimlerini yapıştırdık. Bir köşe oluşturduk ve o köşemizde 15 Temmuzu 
anlattık. Ayrıca bir de 15 Temmuz defteri oluşturduk ve gençlerimizin duygu ve düşüncelerini 
yazmasını sağladık. O sayfalardan bazı alıntılar:

• Siz korkuyu korkuttunuz.. 
• Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ama söz konusu vatan ise dünyanın şah 

damarını keseriz.. 
• Bir millet o gün uyandı.. 
• Bize ait olan bu vatanı almaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunu hak haline getiren 

varsa da onlara verilecek vatanımız yoktur. Burası Türkiye!! Millet ayakta iken bunca 
hüküm kime? Türkiye’den vazgeçilmez…
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Hazal TAŞYALAK
İzzet Latif Aras Ortaokulu/Çankaya
8/E

Bu Vatan Kimin?

Aylardan temmuzdu. Yaz tatiliydi ve ben, köyümde sıradan, keyifli bir tatil geçiriyordum. 15 
Temmuz sabahı da pırıl pırıl gün ışığıyla yine sıradan bir güne uyanmıştım. Daha doğrusu sıradan bir 
güne uyandığımı sanmıştım. Kendini bilmez bir topluluğun o akşam hain planlarını gerçekleştirmeye 
çalışacağını nereden bilecektim?

Gün beni çok yormuştu. Bu nedenle saat on gibi yatıp uyumuştum. Aradan çok zaman 
geçmemişti annemin sesiyle uykum bölündüğünde. Yanı başımda telefonla konuşuyordu. Babamla 
konuştuğunu anlamıştım. Sesi telaşlıydı, korku doluydu. Babama kendine dikkat etmesini söyleyip 
duruyordu. Ben de meraklanmaya ve endişelenmeye başlamıştım. Babam bizimle birlikte köyde 
değildi, Ankara’daydı. Kötü bir şey yaşanmamış olması için dua ediyordum. Annem telefonu 
kapatınca ani bir hareketle yatağımdan doğruldum. Annemin gözlerine bakarak ne olduğunu 
sordum. Annem her şeyi anlattı. Bir kalkışma söz konusuydu. Cumhurbaşkanımız halka sokağa 
çıkmasını; demokrasimize, bayrağımıza göz diken hainlere izin vermemesini söylemişti. Babam 
da abdestini almış, iki rekât namazını kılmış ve ülkesini korumaya gitmişti. Anneme ise hakkını 
helal etmesini, bizim önce Allah’a sonra ona emanet olduğumuzu söylemişti. Böyle bir şeyi aklım 
almıyordu. Ben vatanıma, bayrağıma bu denli bağlı, bu denli sevdalıyken; kim göz dikebilirdi? Kim, 
hangi cüretle demokrasimizi elimizden almak isteyebilirdi? Annem, uyumamı söyleyip duruyordu 
ama yapamazdım. Böyle bir durumda gözüme bir damla uyku girmezdi. Vatanına sevdalı bir 
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Anadolu kızıydım ben; her şeyden habersiz yatıp uyumak bana yakışmazdı. Elimden gelen tek 
şeyi yapmalı, dua etmeliydim.  

Salona gidip televizyonu açtım. TRT’de yayın kesilmişti. Başka bir haber kanalını açtım ve 
koltuğa oturup izlemeye başladım. Hain cuntacıların TRT’yi bastığını öğrendim. Gördüklerimin 
karşısında şok olmuştum. Televizyondaki silah sesleri kulaklarımı tırmalıyordu. Tanklar arabaları 
eziyor, karşı koymaya çalışan insanları yok sayıp üzerlerine doğru yoluna devam ediyordu. En çok 
şaşırdığım da eli silahlı askerlerdi. Onların görevi bizi korumak değil miydi? Şimdi, nasıl vatanını 
korumaya çalışan yiğitlere ateş edebiliyorlardı? Gördüklerim durumun ciddiyetini anlamama 
yetmişti. Sonra içime buz gibi bir korku yayıldı. Babam da sokaktaydı, hainlere direniyordu. 
Hainler acımasızdı. Şehitler vardı ve babama bir şey olmasından çok korkuyordum. Anneme 
babamı aramasını söyledim. Birkaç kez aradık ama açmıyordu. İçimdeki korku daha da büyümüştü. 
Babama bir şey olması düşüncesi bile korkunçtu. Babam telefonu açmadığı için amcamı aradık. 
Amcam onun TRT binasına girdiğini söyledi. Köyde geceleri serin olurdu ama o gün bana çok 
sıcak gelmişti. Sonunda dayanamayıp balkona çıktım. Rüzgâr, gözyaşlarıyla ıslanmış yanağımı 
serinletiyordu. Gece yarısı olmuştu. Köydeki tüm evlerin ışığı yanıyordu. Sonra sela okunmaya 
başladı. Art arda selalar okunuyor, halka demokrasimize sahip çıkılması söyleniyordu. Daha önce 
hiç böyle hissetmemiştim. Elim kolum bağlıydı, hiçbir şey yapamıyordum vatanım için. En kötüsü 
de buydu.

O gece 14 yaşında bir kız çocuğu kaç damla gözyaşı dökebiliyorsa döktüm; ne kadar dua 
edebiliyorsa ettim. Sabaha karşı ayaklanma bastırıldı. Biz de evin çatısına çıkıp Türk bayrağı astık. 
Bütün haber kanalları “Darbe girişimi önlendi.” diye altyazı geçiyordu. Ayaklanma bastırılmıştı 
doğru, ama kolay olmamıştı. 247 şehidimiz vardı. 15 Temmuz’un en büyük kahramanı halktı; 
düşmana ilk kurşunu sıkıp otuz yerinden vurularak şehit edilen Ömer Halisdemir’di. O gece 
en uzun gece olarak tarihimize geçmişti. Milletimiz unutulmaz bir destan yazmıştı. Herkese 
göstermiştik vatan aşkımızı; bağımsızlığımıza, demokrasimize ne kadar düşkün olduğumuzu. 
Herkes anlamıştı vatanımız için tanklara göğsümüzü siper edebileceğimizi. Bu vatanın Seyit 
Onbaşı’ları, Ömer Halisdemir’leri tükenmezdi. Ve hiç kimse vatanımızı elimizden alamazdı, 
izin vermezdik hiç kimsenin ezanlarımızı susturmasına. İzin vermezdik kimsenin bayrağımızı 
indirmesine. 15 Temmuz’u, o gece yaşadığım korkuyu asla unutmayacaktım. Hiçbirimiz 
unutmayacaktık.

Ayrıca köyden Ankara’ya dönerken bir Niğdeli olarak Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret 
ettik. Mezarın başında dua ederken gözümden düşen yaşlar, hiç tanımadığım, görmediğim birine 
ne kadar minnettar olabileceğimi bir kez daha gösterdi. Oradaki hatıra defterine yazabileceğim 
en güzel şeyleri yazdım. Ona en güzel sıfatlarla hitap ettim. Kahramanca savaşıp kendini siper 
eden herkese minnettardım. Onlara kıyan hainlere kin duyuyordum. Bu vatan bizimdi. O gece 
kahramanca tanklara, tüfeklere karşı koyan halkındı. Sessizce dua eden, gözyaşı döken bizlerindi. 
Vatanımızı elimizden almaya kimsenin hakkı yoktu. O hainler cennet vatanımızda yaşamayı hak 
etmiyordu! Şimdi tek dileğim “Yatakta basıp şafakta asacağız.” parolasıyla hareket eden hainlerin 
en yetkilisinden en küçük rütbelisine kadar kanun karşısında hesap vermesidir...
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Mehmet MUKU
Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi/ Şereflikoçhisar
10/D

Karanlıktan Aydınlığa

15 Temmuz… 15 Temmuz deyince hangi insanın başına ne geldiğini, hangi insanın ne 
düşündüğünü, elbette bilemeyiz. Bildiğimiz şey vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz için o gece, bir 
milletin tek yürekle sağlam bir iradeyle topların, tüfeklerin önüne göğüslerini siper ettiğidir. O gece 
ben de ailemle birlikte dünyaları alsam değişmeyeceğim bu cennet vatan için direniş gösterdim.

15 Temmuz günü elbette herkeste olduğu gibi benim için de normal bir gündü. Her sabah 
ne yaptıysam yine aynı şeyleri yaptım. Sonuç olarak o gün, darbenin ilk girişim saatine kadar her 
şey normal ilerliyordu. Darbeyi ilk olarak televizyondan öğrendim. Benim yaşlarımda bir kişinin 
“darbe” kavramını bilmemesi şaşılacak bir durum değil. Bu yüzden içimdeki belirsizliği bir kanıya 
dönüştürmek için babama sordum. Bu arada televizyonda da son dakika haberleri art arda geliyor 
ve sürekli yeni gelişmeler aktarılıyordu. Bir televizyon kanalından diğerine atlıyor, merakımı 
gidermeye çalışıyordum. Yerimde duramıyor, hem odada dört dönüyor hem de televizyon izliyordum. 
Cumhurbaşkanımızın telefondan canlı yayına bağlanarak “Tüm millet olarak meydanlara…” 
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demesinden sonra vatanını canından aziz bilen her fert sonunu düşünmeksizin kendini 
meydanlara atmaya başladı. Kapı seslerinin arkası kesilmiyor, merdivende telaşlı ayak sesleri 
yankılanıyordu. 

Babamla ben de meydana gittik. O güne kadar kimseyi o duyguda görmemiştim. 
Yüzlerindeki, gözlerindeki ifade bambaşkaydı. Cesaretle ölüme meydan okunuyordu. O anı 
yaşadığımda, atalarımızın emanetini, vatanımızı korumak için etiyle, kemiğiyle, yüreğiyle, 
her bir zerresiyle mücadele etmekten kaçınmayacak bu milletin bir ferdi olduğum için gurur 
duydum. “Başaramayacaksınız, kahrolun!” diye avaz avaz bağırıyordum. Bazen içimi bir 
karamsarlık kaplıyor, ertesi gün karanlık bir Türkiye’ye uyanmaktan korkuyor ama bu duyguyu 
hemen defederek yüreğimi umutla dolduruyordum. Hayır bunca insan boşuna dökülmemişti 
sokaklara, bu cesaret, bu iman gücünün üstünü örtebilecek bir karanlık yoktu. Asıl biz onları 
karanlıklarında boğarak, aydınlık bir yarına uyanacaktık yeniden. 

Ama herkes biliyordu ki aydınlık yarınlara uyanmak için o gece hiç uyumamak, gözlerini 
hiç kapatmamak lazım. Biz de öyle yaptık. Şimdi tüm gökyüzünün, ayın, yıldızın şahitlik ettiği 
muntazam tarihi bir gecenin içindeydik.

Saatler ilerledikçe meydanlar doluyor ama şehit sayıları da artıyordu. Tarihin birçok 
döneminde olduğu gibi hiçbir silahı olmaksınız iman gücüyle ileri atılıyor, koca tanklara kafa 
tutuyordu kadını, erkeği, genci, yaşlısı… Ve ben Mehmet Akif’in o çok hissederek yazdığı 
dizeleri hatırlıyordum: “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım.” O gece bu millete 
zincir vurulamayacağı bir kez daha ispatlanmış oldu.

Tanyeli ağarırken eve dönüyorduk. Eve varır varmaz ilk işimiz televizyonu açtık. 
Akıp giden alt yazılarda bir ülkenin kaderi vardı. Neyse ki her şey yolunda görünüyordu. 
Hüsrana uğramış, karanlıklarına gömülmüşlerdi. Darbe girişiminin başarısız olduğu kanısına 
varırken derin bir nefes aldık ve babamla gülümsedik birbirimize. Gece boyunca onunla 
kaygıyı, umudu, gururu birlikte paylaşmıştık. İşte şimdi de milletin tankını, silahını millete 
doğrultanların o karanlık geceye gömülüşlerine, bütün dünyanın Türk’ün gücünü yeniden 
hatırlamasına birlikte tanıklık ediyorduk.
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Mustafa DEMİR
Battal Gazi Ortaokulu/Altındağ
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Cennete Koşanlar

Nefesimin kesilip ellerimin titrediği tarih 15 Temmuz 2016. Akşam saatlerindeydi. Ankara 
semalarında uçan jetleri görünce hayretle sordum bu neyin nesi? Emniyet mensubu olan damadım, 
bu pek hayra alamet bir şey değil dedi. Odaya girdim televizyonu açtım, boğaz köprüsünde 
askerlerin beklediğini, köprünün trafiğe kapatıldığını gördüm. Daha sonra Başbakanımız Binalı 
YILDIRIM televizyonda konuştu.” Bu bir kalkışmadır.” dedi. Biraz daha zaman ilerledi TRT 1’ e baktım 
bir spiker çıktı asker yönetime el koymuştur dediği zaman, dizlerim titremeye başladı. 12 Eylül 
darbesini yaşayan bir kişi olarak ülkenin çok kötü duruma düşüreceğini düşünmek bile istemedim. 
Daha sonra cumhurbaşkanımız cep telefonu ile herkesi göreve çağırdığını duyduğum zaman, 
vatandaşlıktan öte ülkeyi savunmak için üzerimize farz-ı ayin olan bu görevi yerine geçirmek için, 
mahallemizde bulunan dört arkadaşla beraber bayrağımızla birlikte Samsun yoluna çıktık ve Ankara 
Emniyet Müdürlüğünün önüne kadar geldik. Üzerimizde uçaklar uçuyor, mermiler yağıyor, bombalar 
düşüyor hayretler içerisinde kaldık. Yapılan bu darbenin insanlıkla hiçbir alakası olmadığını gördük. 
Yerlerde ceset parçaları, kan izleri hatta üzerinden tank geçen bir kardeşimizin beynini gördük ve ona 
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şahit olduk. (Telefonla çektiğimiz görüntülerde mevcuttur.) Emniyet bombalandı, insanların 
üzerine, bizlerin üzerine tankları sürdüler. Üzerimize kurşunlar yağdı. Emniyet müdürlüğünü 
polisimiz ve vatandaşlarımız teslim aldıktan sonra saat 03.00 sıralarında oradan ayrıldık. 
Birlikte gittiğimiz Ahmet NAZLIGÜL kardeşimiz ”Hocam bize de bir kurşun nasip olmadı” 
diyerek vatanına bağlılığını, şehit olma arzusunu belirtti. Ben ise üzülme kardeş sen görevini 
yaptın diyerek teselli ettim. İnsanlarımızdaki bu azmi, bu kararlılığı, bu imanı gördükten 
sonra Milli Mücadele yıllarını hatırladım. Milli şairimizin yazmış olduğu İstiklal Marşımızın 
dizelerini hatırladım.     

”Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Tarih boyunca bu millet, çok hainlikler gördü. Ama bu kadar memleketine yaşadığı 
toprağa, birlikte yaşadığı insanlara, din kardeşine hainlik hiçbir zaman görülmedi. Milli 
mücadele sırasında dahi bu millete bu kadar alçakça saldırıya ben bir tarih öğretmeni olarak 
rastlamadım. Yunan gâvuru bile bizi kendi silahları ile vurdu. Bu zalimler kendi uçaklarımızla, 
tanklarımızla ve silahlarımızla biz vurdu. Vatanını, bayrağını ve namusunu seven masum 
insanların üzerlerine kurşun yağdırdılar, onları ya şehit ettiler ya da yaralayarak sakat 
bıraktılar. Bu kin, bu intikam duygusu ne idi inşallah bir gün ortaya çıkacaktır, zaten yavaş yavaş 
çıkıyor. Ne tuzaklar kurarsanız kurun ey zalimler, bu vatanı bu millet, kimseye vermeyecektir, 
parçalatmayacaktır.
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Rümeysa KÖROĞLU
Abdulhakim Arvasi İmam-Hatip Ortaokulu/Keçiören
7/A

Karanlık Gece

O gün gayet normal geçiyordu. Ailemle birlikte vakit geçiriyorduk. Biraz da haber izleyelim 
dedim.  Annemler de onayladılar ve haber izlemek üzere televizyonu açtık. Haberleri izlerken 
babama doğru yönelip bir soru sordum ve cevabımı aldım. Televizyon ekranına geri döndüm. 
Gördüğüm manzara karşısında şaşkındım. Haberin alt yazısında İstanbul’da bir patlama olduğu 
yazıyordu. Bu sadece bir patlamadan ibaretti. Fakat içimde kötü bir his vardı ve bu hissin kolay kolay 
geçeceğini de sanmıyordum.

Telefonumun çaldığını duydum. Gidip baktığımda kuzenimin aradığını gördüm. Ne de olsa bu 
olayların ortasında Kızılay’da oturuyorlardı. Açtığımda bana korktuğunu söyledi, ben de ekranlara 
gelen son haberlerden habersiz sakin olmasını istedim. Bana haberlere bakıp bakmadığımı sordu. 
Ben de baktığımı ama şu an kendi odamda olduğumu söyledim. O halde git ve tekrar bak dedi. 
Ben de baktığımda ekranda gördüğüm yazı beni derinden etkiledi, kuzenimle konuşmak yerine 
sessiz kalmayı tercih ettim. Telefondan jet sesleri geliyordu, bir süre o da sessiz kaldı. Telefonu 
kapatacakken uçaklar uçuyor, bir sürü uçak uçuyor dedi. Kapattım. Babamın telefonu çakmıştı. 
Amcam arıyordu. Babam konuşurken ben de meraklı gözlerle bakıyordum. Babam konuştuktan sonra 
bize açıklama yaptı.  Diğer amcalarımla da kararlaştıktan sonra amcam babamı aramış. Kızılay’a 
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gidelim mi dediğini ve kendisini de kabul ettiğini söyledi. Sonra babam hemen hazırlandı ve 
kapıdan çıkarken benimle, annemle ve kardeşimle helalleşti, küçük kardeşimi de öpüp evden 
çıktı. Her şey olabilir, bunun ucunda ölüm de var, dedi. Korkum daha da artmıştı.

Askerimiz diye kucakladığımız, bağrımıza bastığımız insanlar ülkeyi ele geçirmeye 
çalışıyorlar mı diyecektim. Ona ne diyeceğimi bilmesem de açmaya karar verdim. Tam 
bu sırada bir salâ sesleri duydum. Korktum, acaba neden salâ okundu. Birine bir şey mi 
oldu? Bunun gibi kafamda bir sürü soru işareti vardı. Açmadım, bunun yerine ona: ‘‘Sonra 
konuşalım.’’ diye mesaj attım. Bunun üzerine aramayı kesti.  

Televizyon izlerken canlı yayına Cumhurbaşkanımız bağlandı ve milleti bu kanlı darbe 
girişimini bastırmak için meydanlara davet etti. Bu çağrının üstünden henüz yarım saat 
geçmemişken korna sesleri duydum. Dışarı baktığımda araçların Kızılay’a gitmeleri için diğer 
insanları da uyandırmakmış niyetleri. Babam beni tekrar aradı ve birazdan gelmek için yola 
çıkacaklarını söyledi. Biraz olsun rahatlamıştım. Ama babamlar gelene kadar tam olarak derin 
bir nefes alamayacaktım. Yaklaşık iki saat sonra babam geldi. Annem gözümün kızardığını, 
yatağıma girip yatmam gerektiğini söyledi. Annemin ısrarlarına daha fazla dayanamayıp 
istemsizce yatağıma doğru gittim. Tam uykuya dalacakken bir sarsılma ile yerimden tekrar 
doğruldum. Annemin yanına gittiğimde babamı göremeyince endişelenip babamın nerede 
olduğunu sordum. Balkonda olduğunu söyleyince derin bir nefes aldım. Televizyonda bir 
F16’nın düşürüldüğü yazıyordu. Bir son dakika haberi daha eklendi ve darbenin bastırıldığı 
söyledi.

Rüyamda, bu kötü geceyi tekrar yaşıyordum. Korkuyordum, korkum daha da artmıştı. 
Uğradığım hayal kırıklığı, askerimizin bize silah tutması… Çığlık atarak uyanmıştım ve annem 
de koşarak yanıma geldi, yüzümden akan soğuk terleri görünce ateşimin olduğunu söyledi. 
Ateşimin çok yüksek olduğunu fark edince hastaneye gittik ve orada beni hastaneye yatırdılar. 
Bu korkutucu ve kanlı günün ardından demokrasi nöbetlerine gittim ve orada avazım çıktığı 
kadar bağırdım. Bugün olsa babamla birlikte giderim…
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Seçil Dilara GÜL
İmrendi ortaokulu/ Kahramankazan
İlöğretim Matematik Öğretmeni

Vatan

‘… Yağmur yağsın isterdim bu sabah

Merhaba soylu sevdam merhaba,

İpil ipil düşsün betona,

Merhaba sevgili vatan merhaba.

…ve uçuk gece güvercini

Nazlı nazlı uçsun buluta merhaba

Bütün sabahların bu saati 

En fazla sevdiğim vakit

“son kez” merhaba…’
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Uzun bir yazdı. Bundandır yazamayışlarımın sebebi. Ben hep yazacakken kalkıp derin 
bir nefes çekmeseydim yutar gibi, nereden gelip aklımın ucuna dizildiğini bilmediğim 
kelimelerin kapısını kapatmasaydım, çoktan anlatmıştım bütün hikâyeyi… Bir yanardağ, 
mumla bir olur mu hiç? Nasıl alışır kuşlar bir göğü yitirmeye? Nasıl verilir vatan bir soysuzun 
eline? Çürük diş gibi acımadıkça aklına gelmez, yoklarsın dilinle ordadır. Söküp atmak 
lazımdır yerinden,  öteledikçe mikrobu artar, canını yakar. Hiç beklemediğin anda uykularını 
kaçırır, uyutmaz meret sabaha kadar. Bu gece söküp atma vaktidir… Çiğ et gibi düşsün toprağa, 
çürüsün, kurtlansın, toprağa karışsın.

Merhaba sevgili vatan…’ Oysa o kadar farklı öğretilmişti ki bize vatan kavramı... Evimizde, 
okulumuzda, sokaktaki oyunlarımızda, gülüşlerimizde, ağıtlarımızda, Başkomutan’ımızın 
korkusuz gözlerinde, kırmızı ve beyazın eşsiz uyumu dalgalanırken göklerde öğrenmiştik biz 
vatanı... Annemizin hayır dualarında, babamızın kısıtlı harçlıklarında yaşamıştık biz vatanı...

Bu gece ise vatan; gözü yaşlı annelerden, şehit verdiği çocuklarının cenazelerini 
sokaklardan toplayan babalardan, gözünün önünde atılan kurşunlardan, masmavi gökyüzünü 
grileştiren uçaklardan, ağlamalardan, bağrışmalardan, haykırışlardan oluşuyor...

Bu gece vatan;  O’nu savunma hırçınlığıyla meydanlara koşmaktan, hainlerin yediği 
ekmeğin helal olup olmadığını sorgulamaktan, ben gözümden sakınırken göz koyanları 
düşünüp gözlerimin dolmasından, telefonda aileye söylenen iyiyim yalanlarından oluşuyor...

Bu gece vatan; korkulardan kurtulup yaşam için mücadeleden, sonu gelmeyen 
bekleyişlerden sıyrılıp haklı bulduğun dava için savaşmanın gururundan, bulutların 
içinde gezdirip hayallerimi kaskatı göğe çeviren elleri bir daha ülkemin hiçbir toprağına 
sürdürmeyeceğime ant içmekten oluşuyor…

Ve ben bu yeni tanıştığım vatan kavramına her şeyimi bırakıp indim meydanlara…

Anlam vermeye çalıştıklarımı, 14 yaşımın akşamını, bayramları, doğduğum günü, 
sevdiklerimi, seveceklerimi, dolabımda bekleyen beyaz gelinliğimi, doğmamış çocuklarımın 
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geleceğini, tırtıl olmayı bekleyen yüzlerce minik kelebeğimi.

Bunca şey nereye bırakılır ki diye sormadan, bırakıp her birini yüklendim sırtıma ülkemin 
geleceğini.

Nasıl tarif edilir ki bu sokaklar, caddeler, meydanlar? Bu birlik, kenetlilik hangi dilde can 
bulabilir?  Bir söz bulundu eskimemiş, sessiz, güçlü bir söz; sabaha kadar konuşuldu, yandı kelime 
kelime. yine de bitmedi...

Bir mucizeye tanıklık ediyordum bu gece, nasıl kırıldığımı ve bizi ziyan edişlerini unutmuyorum, 
kırıldığım yerden cesaret alarak direnmeye devam ediyorum. Bizim korkak olmaya cesaretimiz yok. 
Bir şeylerin altında ezilmekten kurtulup, bir olmuş gönüllerimizle yürüyoruz milletçe…

Binlerce mucizeye tanıklık ediyordum bu gece; bu vatan mühür, ben düğüm. Bu akıl, bu gözler, 
bu eller ve sahip olduğum her şey emaneten benimmiş meğer. Bunlar vatan için yaratılmış, bir bir 
insafına teslim ettim...

Mucizeler yaşıyorum her gece; her şey olması gerektiği gibi… Bakana sığ, anlayana derin.

“Hep söylenir, gerçek ölüm hafızada başlayandır. Hatırlayanları varsa bedeninden azat olanlar 
aramızda yaşamaya devam edenlerdir.”  Bu yazı, içerideki hainlere ve dışarıdaki düşmanlara 15 
Temmuz şehitlerini yaşatmayı amaçlayan tüm dostlarıma ithafen yazılmıştır. 

Saygılarımla…
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Tek Yürek

15 Temmuz 2016… Sıradan bir geceydi bizim için diğer geceler gibi. Oturup güncel konulardan 
bahsediyorduk. Ta ki telefonlarımız çalana kadar…

Ablamın nöbetteki hemşire arkadaşları birer birer arayıp “Başımızın üzerinden jetler uçuyor, 
neler oluyor haberin var mı?” diyordu. Hemen internete bakıyoruz, haber kanallarını açıyoruz. 
“Boğaziçi Köprüsü askeri tanklar tarafından kapatıldı! Ankara semalarında F16’lar uçuyor!” 
başlıklarıyla karşılaşıyoruz. O sırada bahçede oturan ailemin yanına gidiyorum olaylardan bahsetmek 
için ve ardından büyük bir patlama sesi işitiyoruz. Her yer titriyor, aydınlanıyor. Aceleyle içeri 
giriyoruz. “Darbe…” diyor babam gözlerini televizyon ekranından ayırmadan. Herkes sessiz. Neler 
olduğunu algılamaya çalışıyoruz zihinlerimizde. Yakınlarımızı arıyoruz birer birer. Uzun yola giden 
şoför dayım çocuklarını merak ettiğini, onlar için endişelendiğini iletiyor bizlere Isparta’dan. Daha 
11 yaşındaki küçük kuzenim ile konuşuyorum telefonda. “Ne olacak şimdi? Ölecek miyiz yoksa?” 
diyerek ağlıyor bir yandan… TRT’de bir spiker geçiyor kamera karşısına. Gözlerinde, korkunun sessiz 

Sıla ASLAN
Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi/Gölbaşı
11/G
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çığlıkları. Donuk bir ifadeyle bakıyor kameranın objektifine ve “Yönetim artık Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin elindedir.” diyor. Hainler, “Yurtta Sulh Konseyi” adı altında gerçek emellerini 
maskeliyor. Herşey planlanmış. Kanallarda yayınlar kesilmeye, devletin yüksek makamındaki 
kişiler esir alınmaya çalışılıyordu. Merakla ve korkuyla kanalları değiştirip yeni gelişmeleri 
öğrenmeye çalışırken darbenin ne anlama geldiğini bilmediğimi fark ediyorum, internete 
bakıyorum. Özürlüğümüz ve irademiz kısıtlanıyor… Ardından bir gürültü daha. Bombalanıyor 
polis akademisi. Oturduğum koltuktan ağlayarak babamın yanına gidiyorum. “Korkma!” 
diyor bana sımsıkı sarılarak. Babamın bana dediği gibi milyonlarca insan korkmuyor dışarda. 
Vatanı, milleti, özgürlüğü için sokaklara dökülüyor canı pahasına... Halk bir oluyor, tek bir 
vücut tek bir yürek olup yürüyor hainlerin üzerine. Sabaha kadar bekliyoruz. İnanamıyorum 
gördüklerime. Tanklar yıkıyor her yeri, kurşunlarla karşılık veriyor halkın “Dur!” deyişine. Her 
yer kan gölü.  İhanet, bomba olup Millet Meclisi’nin tepesine yağıyor. Dayanamıyor ablam. 
Sabaha doğru çıkıyor evden arkadaşlarını yalnız bırakmamak için. Milleti için can verenlere, 
kanını esirgemeyenlere, gazilerimize yardım edebilmek için görevine gidiyor. 

Geçen zorlu saatlerin ardından bir çok his ve düşünce kalıyor içimde. İyi ki TÜRK’ÜM, bu 
milletin bir ferdiyim! Atalarımızın bizlere bıraktığı bu vatanda Cumhuriyet’in, demokrasinin, 
özgürlük ve milli iradenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha özümsüyorum.  Özgürlüğüm 
ve iradem bana emanettir.
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Bir Gecede Yazılan Destan

Silah sesleri, yazın ortasında olduğumuz için geceleri bile sıcak olan evimize doluyor. 
Dışarıdan o silah seslerinin yanı sıra bir çocuk ağlaması ve hızlı adımlarla yürüyen genç bir kadının 
ince topuklu ayakkabısının sesi geliyor. Onlar dışında sokak bomboş. Her yaz gecesi, iğne atsan 
yere düşmeyecek durumdaki parkta bile kimse yok. Kadın ve ağlayan oğlu da uzaklaştılar. Şimdi 
sokağımız, boş olmanın yanı sıra sessiz de. Bu sessizlik beni ürkütüyor. Fırtına öncesi sessizlik gibi 
sanki.

Perdeden kafamı çıkartıp eve şöyle bir göz atıyorum. Annem ve babam da olanları kestiremiyor. 
Sorularıma kimse cevap vermiyor, hepsi havada asılı kalıyor. Televizyona bakıyorum; Boğaziçi 
Köprüsü’nün askerler tarafından kapatıldığını görüyorum. Biraz sonra da ekranda görüntüler 
beliriyor. Güzeller güzeli boğazımızı bir gerdanlık gibi zerafetle süsleyen Boğaziçi Köprüsü’nde 
postallı, elleri silahlı, tanklı askerlerin görüntüleri… Herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken içimi 
bir korku kaplıyor. Köprünün güvenlik açısından kapatıldığını düşünüyorken, gecenin sessizliğini 
yırtan savaş uçaklarının sesiyle irkiliyoruz. İşte o an, kötü bir şeyler olduğuna emin oluyorum.

Simay SÖKMEN
Şehit Hakan Kabil Ortaokulu
7/C
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Başımı perdeden çekip, perdenin arada kalan boşluğunu iyice kapatıyorum. Dışarının 
güvenliğinden emin değilim. Koltuğa iyice siniyorum. Annemse söyleniyor kendi kendine:

- Kim bunlar, kim? Koskoca devlete kafa tutacak kadar deli cesareti olan kim? Kimi alt 
edeceklerini zannediyorlar? Bu ülke kolay kurulmadı, kolay yıkılmaz! Bu ne cüret? Demokrasi 
giderse her şeyimiz elden gider!

Korku dolu gözlerle anneme bakıyorum, o da bana “bir şey yok bir tanem” dercesine 
hafif hafif başını sallıyor. Biliyorum, korkmamam için yalan söylüyor. Onun da gözlerinde 
buğulanma var, korku var. Ondaki korku büyük, ama cesaret daha büyük. Ama ben, ben nasıl 
geleyim korkumun üstesinden?

Bakışlarımı babama çeviriyorum. Bir an, çok kısa bir an için göz göze geliyoruz. O, 
biraz daha suskun. Annem gibi söylenmiyor, korkmuyor. O, daha cesur görünüyor. O’nun 
suskunluğuysa asaletinden değil, cesaretinden geliyor. Ama babam bile ne yapacağını 
bilmiyor gibi.

Onlar bana bir şey anlatmayacak, anladım. Ama ülkemde neler olup bittiğini bilmek 
benim de hakkım! Aklımdaki düğümü çözmek için bir umut televizyon karşısına geçiyorum. 
Bana uzak olan yazılar var ekranda şimdi…

Hain saldırı! , Darbe! , Meclis bombalandı! , Demokrasi gidiyor!

Demek bir terör olayı olduğunu düşündüğümüz bu gece, aylarca öncesinden hazırlanmış, 
planları yapılmış, vatan hainlerinin, demokrasimizi elimizden almak istediği bir geceymiş.

O düğüm yavaş yavaş açılıyor. Bir anda bütün kanallar aynı şeyi gösteriyor. 
Cumhurbaşkanımızın halka “meydanlara çıkın, havaalanına gidin, sokaklarda olun” çağrısı… 
Komada olan bir hasta nasıl bir anda uyanabilirse, aynı şey milletimize de oldu. Bir anda bu 
çağrı ile silkelendi halk. Şaşıyorum, her yerin bombalandığını gören insanlar akın akın nereye 
gidiyorlar diye soruyorum kendime. Aslında cevabı biliyorum.
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Samsun’da Bandırma Vapuru’nu karşılayan, Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşı’nı 
başlatan halk, gönlündeki vatan sevgisiyle bir kez daha liderinin çağrısına uyarak vatan 
savunmasına koşuyor.

Şimdi sokağın az önceki sessiz ve boş halinden eser yok. Sokaklara koşan, caddelere 
giden, meydanlara inen bir kalabalık önümdeki. Genelde insanların ölümlerini haber vermek 
amacıyla okunan selâların sebebi çok farklı bu sefer. Bir ölümün değil; bir dirilişin, bu geceki 
doğuşun habercisi bu selâlar.

Yavaş yavaş gün aydınlanıyor. Oysa ben bu gecenin hiç bitmeyeceğini sanıyordum. 
Evdeki bütün saatler benden intikam alıyor, dakikalar ilerlememek için direniyor. Güneşin 
doğuşu ile sanki olaylar daha iyi anlaşılıyor. Bu küçücük yüreğim, bomba ve silah seslerinin 
korkusunu yaşadığı sürece hep hatırlayacak. Vatanıma yapılan alçakça saldırının korkusunu, 
şehit ve gazi olan yüzlerce insanı görünce derin bir üzüntüye dönüşüyor. Benim gibi 
birçok çocuğun annesiz ve babasız kaldığını düşünüyorum. Yaralanan gaziler ise belki de 
hiçbir zaman eski sağlıklarına kavuşamayacaklar. Hissettiğim acının tarifi yok. Biliyorum ki 
hiçbirimiz, onlara olan minnet borcumuzu ödeyemeyeceğiz.

Annem zaman zaman beni kucaklayıp öperken hafifçe mırıldanıyor:

- Ya başarsalardı?

Onu teselli edecek birkaç cümle kurmak istiyorum.

- “Korkma, biz Türkler’de bu vatan aşkı varken başaramazlar” diyecekken susuyorum.

Bu vatanın diğer anneleri gibi annem de bunu biliyor çünkü. Her gece yatarken yaptığım 
duama yeni cümleler ekledim:

Allah’ım! Bizler için şehit ve gazi olan herkesten sen razı ol! Gönlümüzden, yüreğimizden 
vatan sevgisini eksik etme, vatanıma göz diken bu hainlere bir daha fırsat verme! Amin!
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Sümeyye Gizem AKYÜZ
Abdulhakim Arvasi İmam-Hatip Ortaokulu/Keçiören
7/A

Hiçbir Şey Göründüğü Gibi Değil

Sıradan normal bir gündü diye başlayamayacağım sözlerime. Çünkü gündüzünden gecesine 
farklı bir gündü. Yaz tatili nedeniyle bir süredir köydeydik. İkindi vakitleriydi, balkonda çay içiyorduk; 
evimizin üst tarafında mezarlığımız var, işte o mezarlıktan aşağıya doğru çok kuvvetli bir rüzgâr esti, 
yerdeki kumu havaya kaldırmış bir şekilde. Balkonda bunu görünce sanki aşağıya doğru ordu gitti, 
‘‘Bu sıcakta bu tufan nereden esti.’’ dedi, hatta anneannem.

  Köyde ışıklar çok olmadığı için akşamları yıldızlar çok güzel görünür. Bu sebepten akşamları 
dışarıya çıkıp annemlerle yıldızlara bakardık. Akşam yine yıldızlara bakmak için dışarı çıktık. 
Gökyüzüne baktığımızda bulutların çok net bir şekilde “ALLAH” yazdığını gördük. Gözlerimize 
inanamadık, o kadar büyük ve netti ki teyzemleri çağırmak ve telefonlarımızı almak için içeri 
gittim. Onlar da görünce gözlerine inanamadı, telefonla hepimiz resmini çektik ama hiç birimizin 
telefonunda resim gözükmedi, çok şaşırmıştık. Tam da bu sırada o dev “ALLAH” yazan bulut üstümüze 
doğru yaklaşmaya başladı. Hepimiz aynı şeyi görüyorduk. Bulut o kadar çok yaklaşmıştı ki gayri 
ihtiyarı yere doğru pusar gibi yaptık,

Sanki üstümüze düşecek gibiydi. Sonra yavaş yavaş gökyüzüne çekildi ve “ALLAH” yazısı 
dağıldı. Önce bir anlam veremesek de annem ve anneannem ‘‘Rabbim kendisini nasıl da gösteriyor.’’ 
dediler.
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Akşam misafirlerimiz gelmişti, yine balkonda annemlerle oturup muhabbet ediyorlardı. 
Biz kuzenlerimle içerde oturuyorduk, birden annemler, teyzemler, misafirler hepsi birden içeri 
girip televizyonu açtılar. Önce anlam veremedik tabi sonra anlattılar ki Ankara`dan telefon 
gelmiş ‘‘Kalkışma var.’’ diye.  Kalkışma; ne demekti acaba? Bilmediğimiz bir kelimeydi. Bütün 
büyükler çok endişeliydi. Onlarla birlikte biz de televizyona bakıyorduk. Bir spikerin darbe 
olduğunu, sokağa çıkma yasağının olduğunu, TRT`nin ele geçtiğini söylediğini hatırlıyorum. 
O anı yaşarken bilmediğimiz, algılayamadığımız, büyüklerimiz anlatırken masal gibi 
dinlediğimiz şeyin bir anda içinde bulmuştum kendimi. Babamı düşündüm o Ankara`da, biz 
Çubuk’taydık, sürekli arıyordu. Babam hem bize bilgi veriyor, hem de bize sakin olun diyordu. 
O gece hayatımın en uzun gecesiydi. Annem ve anneannem abdest alın, dua edin, Yasin ve 
Fetih Surelerini okuyun diyordu. Elimizden gelen tek şey dua silahımızı elimize alıp onu 
kullanmaktı, elhamdülillah öyle yaptık. Gözyaşlarıyla dua ettik ümmeti Muhammed’e.

Saatler ilerledikçe camilerden sala sesleri yükseldi. Gecenin bir yarısı sala okunuyordu, 
biz hep gündüz sala okunur diye bildiğimizden, ‘‘Niye şimdi sala okunuyor.’’ diye sordum 
anneanneme. Anneannem cihada davet diye açıkladı bize. Cihat, benim bildiğim düşmanla 
cihat edilir ama Müslüman Müslüman’a cihat etti. Geçmişte Allah Resulü İslamiyet’i yaymak 
için müşriklere cihat etmişti. Biz ümmeti de içimizdeki müşriklerle cihat ettik. Ağır bir yara 
alsak da çok canlar kaybetsek de biz kazandık. Ne mutlu şehitlik mertebesine eren onca 
insana, benim gözümde her biri bir Ulubatlı Hasan, Rabbim şahadetlerini kabul etsin. 

Gündüz ve gecesine, yaşadıklarımıza bakınca darbe sabahı annemlerin şu konuşmasına 
tanık oldum: ‘‘Toz bulutuna anlam verememiştik, meğer yerde yatan meftalarmış, buluta 
anlam verememiştik, meğer Rabbim en başından beri ben varım demiş, şimdi hepsi anlam 
kazandı. Gözün gördükleri hariç, görmedikleri de vatan uğruna yine yeniden ölüme kalkıp 
koşmuş onca yatan şehitler, vatan için ayağa kalkıp toz bulutu olmuş. ‘Rabbim ben varım 
benim dilemediğim hiçbir şey olmaz.’ diye sarmış yeryüzünü ve yalnız, sahipsiz olmadığımızı 
göstermiş bizlere.’’ Ne mutlu vatan için yaşayıp, vatan için ölen ve ölmeyi göze alanlara. 15 
Temmuz bir başlangıç değil içindeki hainlerin sonu oldu.
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Alçak Kalkışma

Akşamın geç saatleriydi, hava iyice kararmış gökyüzünü âdeta kara bulutlar kaplamıştı. 
Evimizde her günkü tebessüm, mâtem havasına bürünmüş, kanlı bulutlar sesime de karışmış 
gibiydi. Kuşlar katar katar uzaklara gidiyorlardı. O akşam sofraya oturduğumda sadece bir çorba 
içebilmiştim. Sonra çalışma odamda daha önce başladığım “Dil Bilgisi “ notlarımı yazmaya devam 
ettim.

Birazdan olacaklardan bihaber sanki hiç sabahı olmayacak bir geceye girecektik. Evet, o karanlık 
gece ilk sinyallerini vermeye başlamıştı. Semâda, jetlerin âdeta apartmanımızın çatısını delercesine 
alçak uçtuklarını gördüm. Aman Allah’ım bu da ne! Çocuklarım korkudan bana sarıldılar. Onlara 
jetlerin tatbikat amacıyla uçtuklarını, korkulacak bir durumun olmadığını söyledim ve yutkundum, 
tedirginliğimi yansıtmamaya çalıştım. Yine de yazı yazmaya devam ettim. Zaman geçtikçe jetler 
şiddetini artırıyordu. Çocuklarımın daha fazla etkilenmemeleri için oynayabilecekleri bir şeyler 
bularak onları odaya gönderdim. Bu arada ben de yazmayı bırakmıştım. Artık yazacak zaman değildi. 
Yaşananları çözmem, anlamam gerekiyordu. Neler oluyordu, gerçekten bu bir tatbikat mıydı? 
Çocuklarımı ikna ettim ama ben bir türlü ikna olamıyordum. Allah muhafaza yoksa savaş hazırlığı 
mı yapılıyor diye düşünüp dua etmeye başladım.
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Zaman epey ilerlemişti. O ara eşimin telefonu çaldı. Çalan telefon sanki kara bir gecenin 
habercisiydi.  Eşim, telefonda konuşurken gözlerinden yaşlar aktığını gördüğümde eyvah 
dedim!  Oturduğum yerde donakaldım. Bana,” Darbe oluyormuş!” dedi. Anlamadım,anlamadım 
dedim. Dili sürçtü belki diye düşünüp tekrar etsin istedim. Evet, gerçek oydu ki alçakça bir 
kalkışmayla karşı karşıyaydık. Olamaz, yapamazlar dediysem de bu bir haykırıştan öteye 
gitmedi. Sanki yaşadıklarım bana hayâl gibi geliyordu. Hemen salona koştum. Televizyonu 
açtığımda bütün kanallarda darbe haberleri vardı. Kanaldan kanala atlıyordum. Hangi 
boyutta bir darbe, hangi şer odakları planlamıştı bunu acaba? Ve bunun gibi onlarca soru… 
O gece için belki bu soruların cevabını bulamamıştım ama televizyondan bazılarını canlı 
olarak izlediğim ve tüylerimi diken diken eden jetlerin alçak uçuşları, TBMM’ninüstünde 
tüten darbe dumanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kahramanca direnen halkın üstüne 
atılan bombalar, Akıncı Üssü’nde kalkan uçaklar, Genelkurmay Başkanlığı bahçesine inen ve 
oradan tekrar havalanan alçakların kullandığı helikopterler, belleğime hayatımın en trajik 
ve en uzun gecesi olarak kazındı. Kahroldum, başaramayacaklar diyordum bu hainler. Bu ara 
büyük üstadın dizeleri tekerrür etti zihnimde:

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım;

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

     Gözlerim, başkomutanımızı arıyordu. Başkomutanımızın ortaya çıkması gerekiyordu. 
Onun bir emrini bekliyordu âdeta herkes.Tam bu sırada Allah bizimle beraberdir deyip 
fetih duasını okumaya başladım. Çok geçmeden başkomutanımızı televizyonda görünce az 
da olsa rahatlamıştım. Hele ki dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılacak ve bütün 
dünya milletlerine örnek olacak demokrasiye sahip çıkmak için güzide halkı sokağa davet 
edişi, duygularıma tercüman olmuş, âdeta sabaha zaferle gireceğimizi müjdelemişti. Bizler, 
istiklâlimizi kanlarımızla tarihe yazdırmış yiğit bir milletin torunlarıyız demişti, büyük üstat. 
Dediği gibi de oldu. Ezanlar, salâlar gürül gürül söyleniyor ve halkımız coştukça coşuyordu.
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Ruhumun senden, İlhâi, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

 Bütün bu duygular içindeyken telefonlarım da sürekli çalıyor, mesajlar geliyor, arayan 
herkesle bu hayâsızca kalkışmaya karşı ne yapabileceğimizi konuşuyorduk. Arayanların kimi 
“Meclis”te, kimi “Külliye”de, kimi de “Kızılay”da…Kardeşim başkomutanımızın çağrısını emir telakki 
ediyorum, kaybedecek zamanımız yok dediğinde; öyleyse hemen hazırlan, seni almaya geleceğim 
dedim ve telefonu kapattım. Bu kutsal vazifede sorumluluk almak beni çok heyecanlandırdı. Hemen 
dışarı çıkmak için hazırlık yapmaya başladım. O saniyeler içinde ailemi düşündüm. Belki de benimle 
aynı kaderi paylaşacak çocuklarım diye iç geçirdim. Zira ben de yetim büyümüştüm. Hayattaki en 
değerli varlıklarımı,ağıt etkisi yaratan salâ sesleriyle gözyaşı içinde Allah’a emanet ederken son bir 
defa öptüm hepsini yanaklarından, evden ayrılırken. Eşimle vedalaşırken sanki yurdumun solmayan 
gülleri arasına adımı yazdıracakmışım hissiyle “Artık sen çocuklarımın hem annesi hem de babası 
olacaksın!” dedim ve alnına kondurduğum buseyle helâllik istedim. 

Kardeşimle külliyeye vardığımızda tan ağarmak üzereydi. Bir lahza bomba sesiyle irkildim. 
Külliyenin epeyce uzağına arabayı park edebildim. Külliyenin çevresi mahşeri bir kalabalığı 
andırıyordu. Sanki “İkinci Kurtuluş Savaşı” yaşanıyordu. Külliyeye yaklaştığımda ağıtlar yakaran ve 
dualar eden vatandaşlarımız Pensilvanya’ya lanet okuyorlardı. O ara şehit ve gazi olanlar vardı. 
Polisler, biz şehit olursak silahlarımız sizlere emanet diyorlardı. Birkaç araba da kül olmuştu. 
Gördüğüm manzara içimi yaralamıştı. Anadolu’nun yiğit evlatları, yedi düvele meydan okuyor 
gibiydi. Bazı yaşlılar bize, “Ey vatan sevdalıları, genç yiğitlerimiz siz biraz geri durun biz önde olalım, 
külliyeyi biz koruyalım, siz sabilerinizi bırakıp da buraya geldiniz!” diyerek bizlere sahiplenmeleri 
beni oldukça duygulandırmıştı. Oradaki kahramanların, “Bizi jetlerle korkutamaz, bizler ölümden de 
korkmuyoruz, bizler ne silahlardan ne jetlerden ne de Pensilvanya’nın militanlarından korkuyoruz. 
Biz ancak ve ancak Allah’tan korkarız.” demeleri adeta “İkinci Kurtuluş Savaşı”nın ruhunu 
yansıtıyordu. 
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Sabaha doğru ülkemizde karabasan gibi çöken o kanlı geceyi aydınlığa çıkarmanın 
mutluluğunu yaşadık. Hainlerin önünde siper olan “Anadolu’nun Payidar Evlatları” sayesinde 
özgürlüğümüze kavuştuk. Destanlar yazmaya alışık olan aziz milletimiz artık özgürlük 
şarkılarıyla meydanı terk ediyordu.Evime geldiğimde çocuklarım uyuyordu. Eşimle kırk yıllık 
hasret kalmış gibi birbirimize sarılarak ve çığlık atarak kanlı gecenin sabahında özgürlüğe 
ulaşmanın tadını çıkarırken Yılmaz Çelik’in dizeleri döküldü dilimizden:

 Güneşin başka doğar ayın bir başka,

 Şehrin başka güzel, köyün bambaşka,

 Ay yıldızlı bayrak getirir aşka,

 Dünyada bulunmaz eşin Türkiyeʼm!

 Canım sana kurban, canım Türkiyeʼm!

 Vatanımız, cumhuriyet tarihi boyunca böylesi bir kalkışmaya, benzeri bir saldırıya 
hiç maruz kalmamıştı. 93 yıllık cumhuriyetimize, milli iradeye,  kardeşliğimize, yapılan bu 
akıl almaz saldırının bizleri korkutacağını, yıldıracağını zannedenlerin hevesi kursağında 
kalmıştı. Zâlimler, iki şeyi iyi hesaplayamamışlardı. Birincisi her şartta devleti ve milleti için 
canını ortaya koyan, kefeni koltukta gezen, millet sevdalısı bir cumhurbaşkanını; ikincisi 
bu cumhurbaşkanına inanan onun bir sözüyle vatan topraklarına sığmayacak derecede 
meydanlara inebilecek sadakati, itikâdı yüksek vatan evlatlarını. Başta “Başkomutanımız” 
olmak üzere bizlere rehberlik yapan yöneticilerimize,bu namert girişimi bozguna uğratan, 
karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan tüm halkımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin 
mekanı cennet olsun, gazilerimize Allah şifâlar nasip eylesin. Amin…


